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„Jak trudno jest wejść do królestwa Bożego tym,
którzy mają majątek”.
Któż więc może się zbawić? Aby być doskonałym, musimy
być wolnymi w sprawach materialnych. Być wolnymi,
znaczy nie być uzależnionymi od czegoś. Czy chrześcijaninowi nie wolno posiadać żadnych dóbr materialnych?
Wolno. Nie może tylko czynić z nich bożka, od którego
jest się zależnym. „Nie można służyć Bogu i mamonie”.
Jezus nie wymaga od nas życia w nędzy i bycia żebrakami.
Zdawał sobie sprawę z tego, że ludzie uzależniają się
od potrzeby gromadzenia bogactwa. Jakże często czynią to
w sposób nieuczciwy (afery). Trzeba umieć posługiwać się
swoim bogactwem. Św. Leon Wielki, papież, tak mówił:
„Wielu bogatych umie się posługiwać swym bogactwem,
nie dla wzbijania się w górę, ale dla pełnienia dzieł miłosierdzia, uważając za swą największą korzyść to, co można
oﬁarować bliźniemu dla złagodzenia jego nędzy i cierpień”.
Bóg dał nam świat, ziemię. Poznajmy jej tajemnice, korzystajmy z jej zasobów i dziękujmy Bogu za tak
przepiękny dar. Co zrobił człowiek? Wybrał mamonę, bogactwo i chce poprawiać to, co Bóg uczynił. Nie mieszajmy
zatem Bogu w Jego dziele. Panie, otrzymana od Ciebie ziemia, nie może czynić nas jej poddanymi.
Adam Żak

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁ A
„Bóg nie jest ani mężczyzną, ani kobietą, jest Bogiem”.

POSŁUCHAJ PAPIEŻA FRANCISZKA
„Zdaję sobie sprawę, że dzisiaj dokumenty nie budzą takiego zainteresowania
jak w innych czasach i szybko się o nich zapomina”.
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WIELKIE COŚ DLA MAŁŻEŃSTW I RODZIN
Domowy Kościół Ruchu Światło-Życie
jest Wspólnotą dla małżeństw
i rodzin. Został założony przez Sługę
Bożego ks. Franciszka Blachnickiego,
przy współpracy z s. Jadwigą
Skudro RSCJ (Zgromadzenie Sióstr
Najświętszego Serca Jezusa), jako
gałąź Ruchu Światło-Życie. Domowy
Kościół łączy w sobie charyzmaty:
Ruchu Światło – Życie i Międzynarodowego Ruchu Małżeństw
Katolickich Equipes Notre-Dame,
dlatego formacja w nim jest połączeniem formacji obu Ruchów.
Formacja par małżeńskich należących
do Domowego Kościoła prowadzi
do budowania jedności między małżonkami. Aby ją osiągnąć małżonkowie podejmują zobowiązania:
- codzienną modlitwę osobistą,
- regularne czytanie Słowa Bożego,
- codzienną modlitwę małżeńską
i rodzinną,
- comiesięczny dialog małżeński,
- regułę życia, czyli systematyczną
pracę nad sobą,
- uczestnictwo, przynajmniej raz
w roku, w rekolekcjach zamkniętych.
Dzięki tym praktykom małżonkowie

zbliżają się do Boga i do siebie.
Perspektywą jest wspólne uświęcanie, czemu służy codzienny wysiłek
małżonków oraz pomoc kręgu kilku
par – środowiska koniecznego do
wzrostu wiary.

Krąg tworzy 4-7 małżeństw wzajemnie
wspomagających się w dążeniu do
budowania w swoich rodzinach
Domowego Kościoła. Małżeństwa
gromadzą się w imię Chrystusa –
dla Niego i z miłości do Niego, aby
wspólnie Go odnajdywać i trwać
przy Nim w życiu codziennym.

spotkań formacyjno-modlitewnych.
Spotkanie w kręgu trwa ok. trzech
godzin. Jest czas na część towarzyską,
aby wytworzyć atmosferę bliskości
i serdeczności, część modlitewną
połączoną z dzieleniem się Słowem
Bożym i modlitwą różańcową.
Część formacyjna jest czasem
dzielenia się problemami i radościami życia oraz sukcesami w pracy
nad sobą i wypełnianiem zobowiązań. Część ta jest także czasem
przedstawienia i rozważenia kolejnego
tematu przygotowanego przez parę
animatorską (prowadzącą) lub inną
parę w kręgu.
Do Ruchu mogą należeć małżeństwa, które zawarły sakramentalny
związek małżeński (z różnym stażem)
i chcą przez rozwój duchowości
małżeńskiej dążyć do doskonałości
chrześcijańskiej.
Moderatorem Domowego Kościoła
w naszej paraﬁi jest ks. Stanisław
Goliszek SAC. Chętne małżeństwa,
które pragną podjąć formację
w Domowym Kościele prosimy
o kontakt z Księdzem.

Krąg stara się żyć jak prawdziwa
wspólnota chrześcijańska i odnawiać
życie rodzinne. Za krąg odpowiada
jedna z należących do niego par,
zwana parą animatorską. Odpowiada
ona za formację, wzrost duchowy Zapraszamy!
uczestników kręgu oraz przebieg
Wspólnota Domowego Kościoła

ŚW. JAN PAWEŁ II MÓWI DO NAS
„Panie życia, spraw, byśmy z miłością przyjmowali Twoją wolę,
zawierzając się każdego dnia Twoim miłosiernym dłoniom”.

Z SYNODU O RODZINIE…
W Rzymie trwa Synod Biskupów
o rodzinie. Cały świat, każdy z nas,
ma wielkie oczekiwania co do niego.
Pamiętajmy w naszej prywatnej
modlitwie o następcach Apostołów,
aby na Synodzie uważnie wsłuchiwali się w głos Ducha Świętego
i zawsze prowadzili nas najprostszą
drogą do nieba. Oto kilka notatek
z Synodu Księdza Arcybiskupa
Stanisława Gądeckiego:
„Kryzys rodziny – wynikiem kryzysu
wiary”.
„Poważnym wyzwaniem jest relacja
między Kościołem a światem.
Bądźmy ostrożni z oceną w kluczu
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demonicznych zagrożeń. Nie trzeba
ulegać kompleksom”.

dyskutować nad doktryną, ale nad
tym, jak ją przekazywać”.
„Ważny jest optymizm. Kościół patrzy
na świat z sympatią. To jedyny
świat, w którym Pan Bóg nas postawił. Trzeba w nim dostrzegać
nasiona Słowa”.

„Żyjemy w świecie, gdzie „zabrania
się zabraniać” – wszystko jest dozwolone. Równocześnie zaś w tej
pozornej wolności jest wiele
„Przyszłość małżeństwa i rodziny
manipulacji, przekazów do podświamoże wypracowywać się w duszdomości (chociażby w ﬁlmach)”.
pasterstwie akademickim. Warto
„Wyzwaniem jest język, jakim mówimy położyć na nie większy nacisk”.
o małżeństwie i rodzinie. Kapłani
„Prawodawstwa państwowe niszczą
stanowią swoistą subkulturę – mówią
rodzinę, ale przesadną wartość
językiem niezrozumiałym w kontekprzyznajemy legislacji cywilnej.
ście dzisiejszej kultury, którą można
W komunizmie legislacja była
określić jako „kultura SMS””.
antyreligijna, a jednak nie zdołała
„Zadaniem tego Synodu nie jest ona zniszczyć wiary”.
opr.

TEMAT MIESIĄCA
Jest rzeczą niemożliwą, aby myśleć
o październiku inaczej niż w kontekście
modlitwy różańcowej. Przez cały
miesiąc odprawiane są Nabożeństwa różańcowe, które my Polacy
otaczamy wyjątkową czcią.
Nazwa „różaniec” wywodzi się ze
Średniowiecza. Odmawianie różańca
porównywano z oﬁarowaniem
Matce Bożej róż – jako symbolu
miłości i oddania. Na przestrzeni
wieków różaniec nosił różne nazwy:
Psałterz Maryjny, Psałterz Anielski,
Salutationes (Pozdrowienia), czy
wreszcie Rosarium – Różaniec.
Modlitwa różańcowa jest najbardziej
rozpoznawalną modlitwą wśród
wyznawców Chrystusa.
Za „ojca różańca” uważa się
św. Dominika, któremu objawiła się
Matka Najświętsza i nakazała rozpowszechnienie modlitwy różańcowej
na całym świecie.
W XV wieku ustalono, że różaniec
ma składać się z trzech części
i 15 tajemnic, podzielonych na
5 tajemnic radosnych, 5 tajemnic
bolesnych i 5 tajemnic chwalebnych.
I tak modlili się przez następne
500 lat papieże, biskupi, królowie,
szlachta, mieszczanie i chłopi, aż
do czasu, kiedy św. Jan Paweł II
16 października 2002 roku dodał
część czwartą różańca – tajemnice
światła. Każda z tajemnic koncentruje się na jednym ważnym
wydarzeniu z życia Jezusa i Jego
Matki. ,,Czyż może być lepszy
przewodnik prowadzący do Syna
niż Jego Matka? Czyż może być
pewniejsza droga do Betlejem, na
Kalwarię i ku Zmartwychwstałemu
od drogi odbywanej razem z

Jezusem i Maryją, jak to ma miejsce armię złożoną z 25 czołgów i 6 tys.
podczas modlitwy różańcowej?” żołnierzy. Ludzie uklękli wówczas
(kard. Pietro Palazzini).
przed nadciągającym wojskiem,
podnieśli w górę trzymane w
Do rozpropagowania różańca
przyczyniła się sama Maryja uka- dłoniach różańce i zaczęli się modlić.
zując się w Lourdes (Francja), Fatimie Czołgi zbliżyły się, próbując wjechać
(Portugalia), Akita (Japonia), a także w tłum, i nagle… zatrzymały się,
a po chwili sami żołnierze przyłąwcześniej w polskim Gietrzwałdzie
czyli się do modlitwy”.
na Warmii.
SIŁA WIARY w maleńki RÓŻANIEC
Modlitwa różańcowa bardzo szybko powstrzymała potężne czołgi
zyskała aprobatę Kościoła. Niejed- Ferdinanda Marcosa!!!
nokrotnie była i jest traktowana
Jako ciekawostkę podaję, że
jako oręż przeciw wrogom wiary.
w Watykanie, w Kaplicy Sykstyńskiej,
Lubię przytaczać „mocne” dowody znajduje się ogromny obraz namalopotęgi każdej modlitwy, a różań- wany przez Michała Anioła (XVI wiek)
cowa ma moc szczególną. Jednym przedstawiający Sąd Ostateczny:
z najbardziej znanych przykładów mnóstwo postaci, Chrystus, u Jego
siły TEJ modlitwy jest cud w Hiro- boku Maryja, aniołowie, Apostołowie
szimie (czytaj: „Moja Paraﬁa” nr 1055, i rzesze ludzkie, podnoszące się
„Różaniec silniejszy od bomby z ziemi ku niebu. Fragment obrazu,
atomowej”). Innym, tyle samo który zmusza do reﬂeksji: potężny
realistycznym, co i poruszającym Duch Boży dźwiga z otchłani człoprzykładem cudu są wydarzenia wieka, uczepionego do różańca.
na Filipinach:
Dźwiga go na różańcu!
„W dniach 22-25 lutego 1986 roku, Niech powyższe stanie się tematem
dyktator Ferdinand Marcos rozwiązał naszych rozważań. Nie tylko
parlament i rozpoczął aresztowania. w październiku.
Część ludzi zbuntowała się i odmówiła mu posłuszeństwa. Wiedzieli Na zakończenie wiersz Pani
jednak, że sami nie mają szans. Zoﬁi Bohdanowiczowej:
Poprosili o pomoc Księdza Kardynała
„Nie mogę Ci kwiatów posłać
– prymasa Filipin. Kardynał zamknął
na dzień Twojego święta,
się na półtorej godziny w swojej
Niepokalana i Wniebowzięta.
kaplicy. Kiedy wyszedł, wezwał
Nie mogę Ci wysłać
ludzi przez katolickie radio, aby
listu serdecznego,
wyszli na ulicę z różańcami. W ciągu
ani depeszą dać znać,
kilku godzin w Alei Objawienia
że pamiętam.
stanęły 2 mln ludzi. Przyszli całymi
Że myślę dnia każdego,
rodzinami z różańcami w rękach.
że przy Tobie chcę trwać.
Po 4 dniach na ulicę wyjechały czołgi,
które ruszyły wprost na tłum. Zebrani
Ale mogę odmówić różaniec,
modlili się głośno na różańcu.
a to jest bukiet róż,
Najtrudniejsze, pełne nienawiści Który może wręczyć Ci posłaniec
– mój Anioł Stróż”.
i strachu były pierwsze dni, kiedy
przeciw tłumowi dyktator wysłał
opr. Jadwiga Kulik

ŻYCZENIA
Pani Jadzi Kulik, pogodnej Redaktorce naszej Gazetki
oraz troskliwej Szefowej chóru parafialnego,
życzymy, by poprzez Pani słowo i śpiew
było na ziemi trochę więcej
miłości i dobra, światła i prawdy.
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KALENDARZ
LITURGICZNY
11 października 2015r. - NIEDZIELA
Imieniny: Aldony, Mariana, Emila
LITURGIA SŁOWA:
Mdr 7, 7-11
PSALM 90, 12-13. 14-15. 16-17
Hbr 4, 12-13
EWANGELIA: Mk 10, 17-30
12 października 2015r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Witolda, Maksymiliana
LITURGIA SŁOWA:
Rz 1, 1-7
PSALM 98, 1. 2-3ab. 3cd-4
EWANGELIA: Łk 11, 29-32
13 października 2015r. – WTOREK
Imieniny: Mikołaja, Edwarda
LITURGIA SŁOWA:
Rz 1, 16-25
PSALM 19, 2-3. 4-5ab
EWANGELIA: Łk 11, 37-41
14 października 2015r. – ŚRODA
Imieniny: Liwii, Kaliksa, Bernarda
LITURGIA SŁOWA:
Rz 2, 1-11
PSALM 62, 2-3. 6-7. 9
EWANGELIA: Łk 11, 42-46
15 października 2015r. – CZWARTEK
Imieniny: Teresy, Jadwigi, Brunona
LITURGIA SŁOWA:
Rz 3,21-29
PSALM 130, 1-2. 3-4. 5-6
EWANGELIA: Łk 11, 47-54
16 października 2015r. – PIĄTEK
Imieniny: Gawła, Florentyny
LITURGIA SŁOWA:
Rz 4, 1-8
PSALM 32, 1-2. 5. 11
EWANGELIA: Łk 12, 1-7
17 października 2015r. – SOBOTA
Imieniny: Wiktora, Lucyny, Małgorzaty
LITURGIA SŁOWA:
Rz 4, 13. 16-18
PSALM 105, 6-7. 8-9. 42-43
EWANGELIA: Łk 12, 8-12

TYLKO
DLA
DOROSŁYCH
„Słuchaj dziecka
używając uszu i oczu.
Patrząc na dziecko
dodajesz mu pewności siebie”.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Od I piątku miesiąca października w naszym kościele jest nowe
tabernakulum do przechowywania Bożego Ciała. Warto przy tej okazji,
by każdy z nas zadał sobie pytanie, czy moje serce jest dobrym domem
dla Boga.
2. Dzisiaj w całej naszej Ojczyźnie obchodzimy XV Dzień Papieski
pod hasłem „Jan Paweł II – Papież Rodziny”. Po każdej Mszy świętej
do puszek zbierane są oﬁary na fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.
3. Dzisiaj o godz. 1030 Msza święta w intencji ks. Artura Wierzbickiego SAC
z okazji jego imienin.
4. Dzisiaj o godz. 1530 Msza święta dla dzieci przygotowujących się
do przyjęcia I Komunii świętej i ich rodziców. Na zakończenie Mszy świętej
dzieci otrzymają poświęcone różańce.
5. Dzisiaj o godz. 1800 Msza święta w intencji Pielgrzymów „Białej 11”.
Po Mszy świętej Zespół muzyczny z Mazowszan wykona „Akatyst ku czci
Bogurodzicy”. Potem zapraszamy wszystkich na spotkanie w kawiarence
i Apel Jasnogórski.
6. Nabożeństwa różańcowe w październiku:
* dla młodzieży i dorosłych – codziennie o godz. 1720,
* dla dzieci – od poniedziałku do piątku o godz. 1645.
7. We wtorek, 13 października, Nabożeństwo fatimskie dla osób starszych
i chorych. O godz. 830 różaniec i okazja do spowiedzi. O godz. 900 Msza
święta, a po niej sakrament namaszczenia chorych.
8. W środę przypada Dzień Edukacji Narodowej. Wszystkich nauczycieli
i pracowników szkolnictwa zapraszamy na Mszę świętą o godz. 1800.
Przypominamy, że w każdą środę po Mszy świętej wieczornej jest
Nabożeństwo do św. Józefa, Patrona naszej paraﬁi.
9. W piątek, 16 października, ostatnie w tym roku Nabożeństwo fatimskie
dla dzieci, młodzieży i dorosłych. O godz. 1720 różaniec z odczytaniem
próśb i podziękowań, o godz. 1800 Msza święta, a po niej Procesja światła
z ﬁgurą Matki Bożej. Prosimy o przyniesienie na procesję świec. Niech te
świece przypominają nam, że nasza wiara ma płonąć żywym płomieniem.
10. W przyszłą niedzielę o godz. 1530 Msza święta dla kandydatów
do bierzmowania i ich rodziców.
11. W dniach 24-25 października (sobota – niedziela) odbędzie się w Częstochowie Pallotyńskie Czuwanie Młodych pod hasłem: „Chce się żyć!”.
Zapisy na wyjazd – w niedziele zakrystii, a w tygodniu – w kancelarii
paraﬁalnej. Koszt wyjazdu: 25 zł.
12. Przez cały listopad w wypominkach będziemy codziennie modlić się
za zmarłych. Imiona naszych bliskich zmarłych – zapisane na kartkach
– można składać w kancelarii paraﬁalnej w godzinach urzędowania,
a w niedzielę w zakrystii.
13. W tym tygodniu w Liturgii wspominamy:
we wtorek – bł. Honorata Koźmińskiego,
w czwartek – św. Teresę od Jezusa,
w piątek – św. Jadwigę Śląską,
w sobotę – św. Ignacego z Antiochii.
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