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„Wiem, kim jesteś: Świętym Boga”.
Tak zawołał duch nieczysty, który opanował człowieka. Szatan wie
kim jest Jezus. Nienawidzi Go. „Przyszedłeś nas zgubić”. Bóg jest jego
wrogiem. Chce również pociągnąć za sobą inne dusze. Jego działanie
zaczęło się w raju. Skusił Ewę. Szatan chce być równy Bogu i nie
rezygnuje ze swego działania. Kusi nas, abyśmy obrażali się na Boga,
przestali Go słuchać. Często ulegamy jego podszeptom. Słuchamy go,
ale czy podobnie jak on wiemy kim jest Jezus? Święty Boga i Szatan.
Po czyjej stronie opowiadamy się? Kogo słuchamy? Pan Jezus rozpoczął
swoją działalność od walki z Szatanem. Naśladując Chrystusa, musimy
również pojąć walkę z diabłem. Sami jej nie wygramy. Musimy
mocno oprzeć się na Bogu i prosić z pokorą o pomoc, abyśmy nie
ulegli pokusom. Módlmy się, aby w naszych sercach dał się słyszeć
głos Jezusa: „Milcz i odejdź od niego”.
Adam Żak

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Wyznanie wiary Soboru Laterańskiego IV stwierdza, że Bóg „równocześnie od początku czasu
stworzył z nicości jeden i drugi rodzaj stworzeń, stworzenia duchowe i materialne,
to znaczy aniołów i świat ziemski,
a na końcu człowieka, który złożony z duszy i ciała łączy w sobie świat duchowy i materialny””.

A GDY WILKI ATAKUJĄ
Wraz ze Świętem Matki Bożej
Gromnicznej kończy się w Polsce
okres śpiewania kolęd, wystawiania
żłóbków i trzymania choinek – kończy
się „przedłużony” Okres Bożego
Narodzenia. Liturgicznie Okres ten
kończy się wcześniej – Świętem
Chrztu Pana Jezusa. Jednak polski
zwyczaj ma swoje uzasadnienie nie
tylko w dawnej tradycji, ale przede
wszystkim w tym, że w Matkę Bożą
Gromniczną Pan Jezus jeszcze jako
Dziecię jest o�arowany w Świątyni.
Z Matką Bożą Gromniczną związana jest przepiękna legenda:

„Jest noc, zasypane śniegiem
wiejskie chaty, nigdzie nie widać
nawet nikłego blasku świecy, cała
wieś pogrążona jest we śnie. Bliżej
widać drzewa, bo tuż za wioską
rozciąga się gęsty las. Na jego skraju
wyraźnie widoczna jest wataha
wilków: wygłodniałych, złych, szykujących się do ataku na ludzkie
siedziby. I nagle z boku wyłania się
przepiękna, świetlista Postać, odziana
– mimo mrozu – jedynie w białą
szatę. Postać kobieca tchnąca dobrocią
i spokojem, rusza prosto na stado
wilków i odpędza je od domostw
tych, którzy pogrążeni we śnie,
nawet nie domyślają się niebezpieczeństwa. Wilki warczą, ale cofają się,

gdyż Pani ta trzyma w ręku świecę,
której drapieżniki najwyraźniej się
boją…”.
Szczególnie rzewny i chwytający
za serce jest motyw podań ludowych
o Matce Bożej Gromnicznej, która
pod płaszcz swej przemożnej opieki
bierze wszystkie sieroty, a zwłaszcza
te, których matki pomarły trzymając
w stygnącej dłoni zapaloną Gromnicę. Umiera człowiek, kończy się
jego ziemska wędrówka, przy jego
łożu gromadzi się rodzina. Umierający,
wyrazem swych oczu, daje znać, że
czegoś chce i każdy wie, o co prosi,
i w stygnącą już dłoń podają mu
zapaloną Gromnicę.
Ciąg dalszy na 3 stronie
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ZJEDNOCZENIE /2/

Założyciel Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, Wincenty Pallotti,
urodził się w Rzymie 21 kwietnia
1795 roku jako syn Piotra Pawła
i Magdaleny De Rossi. Młodość przeżył
w religijnej atmosferze domu rodzinnego. Święcenia kapłańskie otrzymał
16 maja 1818 roku (w roku 2018 ZAK
na całym świecie obchodzi 200-lecie
tego wydarzenia). Po święceniach,
z racji swej wszechstronnej i różnorodnej działalności apostolskiej,
zaprzyjaźnił się zarówno z wieloma
kapłanami, jak i osobami świeckimi,

którzy byli aktywnie zaangażowani
w ożywianie wiary chrześcijańskiej
wśród ludności Rzymu. Jego działalność duszpasterska na wszystkich
odcinkach przynagliła go do wzbudzania współpracy między duchownymi, zakonnikami i świeckimi. W
owych czasach Rzym dawał mu szerokie
pole do działalności kapłańskiej i
apostolskiej. Swoją duszpasterską
troską Pallotti obejmował wiele
dziedzin życia kościelnego: był otwarty
na biednych i opuszczonych; troszczył się o żołnierzy w koszarach,
o robotników, studentów i więźniów;
niestrudzenie słuchał spowiedzi;
głosił konferencje dla osób zakonnych i prowadził misje w para�ach;
organizował formację chrześcijańską
młodzieży, dorosłych świeckich i
duchownych; otwierał i wspomagał
sierocińce; propagował apostolstwo
prasy; wspomagał działalność misyjną
i był otwarty na problemy chrześcijańskiego Wschodu; zapoczątkował
obchody oktawy Epifanii, które były
wyrazem jedności i powszechności
Kościoła. Nade wszystko jednak w
centrum jego zaangażowania była
zawsze troska o chwałę Bożą i zbawienie ludzi. Siłą poruszającą całe
jego apostolstwo, skierowane na
ożywienie wiary, była miłość w podwójnym wymiarze: duchowym

W ROKU JUBILEUSZU
100. ROCZNICY
ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
ZAPRASZAMY DO NASZEGO KOŚCIOŁA
NA MSZE ŚWIĘTE W INTENCJI:
O OPIEKĘ MATKI BOŻEJ, O POKÓJ I POMYŚLNOŚĆ
DLA NASZEJ OJCZYZNY ORAZ O ŚWIATŁO DUCHA ŚWIĘTEGO
DLA RZĄDZĄCYCH

Środa Popielcowa, 14 lutego, godz. 630
niedziela, 11 marca, godz. 915
Poniedziałek Wielkanocny, 2 kwietnia, godz. 915
czwartek, 3 maja, godz. 915
niedziela, 17 czerwca, godz. 915
niedziela, 8 lipca, godz. 2000
niedziela, 19 sierpnia, godz. 915
niedziela, 2 września, godz. 1145
niedziela, 7 października, godz. 915
niedziela, 11 listopada, godz. 1800
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i doczesnym. Cechą dominującą
w całym życiu i działalności apostolskiej Wincentego Pallottiego było
nieustanne dążenie do świętości,
które – można by powiedzieć – stało
się zaczynem ożywiającym wszystkie
inne dziedziny jego życia. Każdą
chwilę swego życia kierował do Boga
nieskończenie świętego. Św. Wincenty,
całkowicie pochłonięty przez Boga,
wyznaje: „Bóg, który jest Świętością
w swej Istocie, swoją nieskończoną
świętością niweczy całą mą niegodziwość, a po unicestwieniu mnie
całego, zostaje we mnie Bóg, świętość
niezmierna, nieskończona, odwieczna
i niepojęta.”
Wincenty Pallotti zmarł w Rzymie,
w domu przy kościele San Salvatore
in Onda, dnia 22 stycznia 1850 r.
W setną rocznicę śmierci został zaliczony w poczet błogosławionych
przez papieża Piusa XII, a 20 stycznia
1963 roku kanonizowany przez
papieża św. Jana XXIII. Powiedział on
o Świętym: „Św. Wincenty Pallotti
jest jedną z najwybitniejszych postaci
działalności apostolskiej w XIX wieku.
(...) Nie zadowolił się zwykłym
kapłaństwem. Obmyślał inne środki,
aby pozwolić ludziom poznać
i pokochać Boga”.
cdn
za: www.zak-pallotti.pl

Odeszli w grudniu do Pana:
Marek Cybula /l. 50/
Danuta Pająk /l. 60/
Andrzej Dymek /l. 63/
Zdzisław Wiktor Skuza /l. 73/
Jadwiga Kopyt /l. 76/
Irena Pawłowska /l. 79/
Szymon Waldemar Barański /l. 79/
Helena Marianna Wasilewska /l. 80/
Genowefa Danuta Banasik /l. 82/
Stanisław Sambor /l. 87/
Marianna Stanik /l. 88/
Zdzisław Grzyb /l. 88/

Sakrament chrztu świętego
w grudniu przyjęli:
Jan Sylwester Mroczek
Aleksander Michał Panek
Franciszek Rafał Majewski
Franciszek Banaszkiewicz
Leon Boczoń
Oskar Kupisz
Nikola Kocon
Alicja Lis
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Mówimy: „Biedny, czy bogaty,
umrzeć musi”. Wszyscy zgadzamy
się z tym zdaniem. Nazywamy ten fakt
jedyną sprawiedliwością na świecie.
W obliczu śmierci czujemy się bezradni. Gdy umiera ukochana osoba,
na wszelkie sposoby staramy się
utrzymać ją przy życiu. To zrozumiałe.
Jednakże cóż możemy przeciw woli
Bożej? Pozostaje nadzieja. Skoro
wierzymy, że nadzieja nie gaśnie
– podajmy konającemu zapaloną
Gromnicę! To Światło Chrystusa.
To nasz chrześcijański obowiązek.
To takie WAŻNE, proste, a coraz częściej
tak bagatelizowane. A może tylko
nieznane lub zapomniane?
Módlmy się, by kiedyś, kiedy będą
się zamykać na zawsze nasze oczy
na tym świecie, ostatnią rzeczą,
jaką ujrzymy, było światło Gromnicy.
Czyż nie o tym mówi tytuł przepięknego �lmu: „Podążaj w stronę
światła”?
Co do wilków, to te z lasu nie
zagrażają nam już tak, jak dawniej.
Dziś jesteśmy narażeni raczej na
spotkanie z innymi „wilkami”. Są to
pokusy: wyuzdanie, totalna ignorancja Bożych przykazań. Te „duchowe
drapieżniki” porywają nawet niewinne
dusze dzieci. Dziś, niezgoda sąsiedzka,
alkoholizm, narkomania, brutalność
i niepewność codziennego życia,

kłamstwo, niesprawiedliwość, trudności ekonomiczne i ekologiczne
sieją spustoszenie w duchowości
Narodu.
Czy zdajmy sobie sprawę z tego,
że owa zgraja współczesnych wilków
(grzech) wiedzie nas ku potępieniu?
W ostatnich czasach doświadczamy
także tak częstych tragedii z powodu
potężnych nawałnic. Za brak informacji o nadciągających burzach
obwiniamy rządzących. Co nam da,
że wcześniej wiedzieć będziemy?
Jak i z czym wyjść naprzeciw żywiołom? Jak człowiek może sprzeciwić
się prawom natury? Jedynie z balkonu
zdążymy zdjąć doniczki. Tymczasem
– gdy już „na własne uszy” słyszymy
zbliżającą się burzę – postawmy w
oknie zapaloną Gromnicę, symbol
Światła Chrystusa i z wiarą, jak to
czynili nasi dziadowie, oddajmy
nasze domostwa Bożej opiece. Co
więcej innego, lepszego uczynić
możemy? Jak uchronimy dach przed
zalaniem, zerwaniem? Jak uchronić
pola przed gradobiciem?
Wszyscy podlegamy tym samym
prawom natury. Jesteśmy bezsilni
wobec potęgi żywiołu. Możemy
tylko ufać Bogu, bo „jeżeli Pan
miasta nie ustrzeże, strażnik czuwa
daremnie” (Ps 127, 1).
Reasumując...

Tak wiele niebezpieczeństw czyha
na nas każdego dnia. Można odnieść
wrażenie, że serwuje się nam życie
w chaosie. Wielu ludzi lekceważy
Kościół. Są tacy, którzy na siłę chcą
pozbawić nas wartości chrześcijańskich. Sieją spustoszenia w sercach.
Postawmy się! Nie wstydźmy się i
odważnie pielęgnujmy zwyczaje
ojców naszych, w których od wieków
wyrażała się polska pobożność.
Miejmy Gromnicę w swoim domu!
Nie na wszelki wypadek, lecz z wiarą
w jej moc. W moc Światła Chrystusa.
Na wielu Gromnicach widnieje
wizerunek Matki Bożej, która zapaloną świecą odgania wilki atakujące
ludzkie zagrody. Dzisiaj Maryja chce
nas chronić przed atakiem „wilków
XXI wieku” – atakiem na ludzkie
serca, umysły i sumienia.
Na koniec przypomnijmy sobie
jedno wydarzenie z ostatnich chwil
życia naszego umiłowanego św. Jana
Pawła II: „Zanim o godz. 1900 zapadł
w śpiączkę, wypowiedział ostatnie
słowa, które brzmiały: „Pozwólcie
mi odejść do Pana”. Zapaliliśmy
wtedy Gromnicę i postawiliśmy
w oknie jego sypialni…”
Dopilnujmy tego, by w naszym
chrześcijańskim domu zawsze pod
ręką była Gromnica. Nie u babci,
ale w naszym domu.
opr. Jadwiga Kulik

POSŁUCHAJ PAPIEŻA FRANCISZKA
„Jako dzieci tej epoki, wszyscy pozostajemy w jakiejś mierze pod wpływem
obecnej zglobalizowanej kultury, która chociaż ukazuje nam wartości i nowe możliwości,
może nas także ograniczać, warunkować, a nawet doprowadzić do choroby”.

BARDZO TRUDNY KONKURS DLA DZIECI
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Znajdź w rozsypance jedno 9-literowe hasło.
Zacznij od wyróżnionej litery, a potem we wskazanym
kierunku poruszaj się skokami konika szachowego.
Po 8 przemyślanych skokach hasło odgadniesz z łatwością.
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Losowanie nagród za tydzień.
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KALENDARZ
LITURGICZNY
28 stycznia 2018r. - NIEDZIELA
Imieniny: Radomira, Karola, Walerego
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Pwt 18, 15-20
PSALM 95, 1-2. 6-7c. 7d-9
2. czytanie: 1 Kor 7, 32-35
EWANGELIA: Mk 1, 21-28
29 stycznia 2018r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Zdzisława, Zenona, Franciszka
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 2 Sm 15, 13-14. 30; 16, 5-13a
PSALM 3, 2-3. 4-5. 6-7
EWANGELIA: Mk 5, 1-20
30 stycznia 2018r. – WTOREK
Imieniny: Martyny, Marcina, Macieja
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie:
2 Sm 18, 9-10. 14b. 24-25a. 31 – 19, 3
PSALM 86, 1b-2. 3-4. 5-6
EWANGELIA: Mk 5, 21-43
31 stycznia 2018r. – ŚRODA
Imieniny: Jana, Marceliny, Ludwika
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 2 Sm 24, 2. 9-17
PSALM 32, 1b-2. 5. 6-7
EWANGELIA: Mk 6, 1-6
1 lutego 2018r. – CZWARTEK
Imieniny: Ignacego, Igi, Brygidy
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 1 Krl 2, 1-4. 10-12
PSALM 1 Krn 29, 10b-11b. 11c-12
EWANGELIA: Mk 6, 7-13
2 lutego 2018r. – PIĄTEK
ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO
Imieniny: Joanny, Marii, Mirosława
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Ml 3, 1-4
PSALM 24, 7-8. 9-10
2. czytanie: Hbr 2, 14-18
EWANGELIA: Łk 2, 22-40
3 lutego 2018r. – SOBOTA
Imieniny: Hipolita, Błażeja, Oskara
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 1 Krl 3, 4-13
PSALM 119, 9-10. 11-12. 13-14
EWANGELIA: Mk 6, 30-34

ŚW. JAN PAWEŁ II
MÓWI O NIEDZIELI

„Niedziela jest w pełnym tego
słowa znaczeniu „dniem wiary”.
W nim to za sprawą Ducha Świętego,
żywej „pamięci” Kościoła,
każdy z uczniów Chrystusa
na nowo przeżywa w swoim
„dzisiaj” pierwsze objawienie się
Zmartwychwstałego”.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziś na godz. 1720 zapraszamy na Nabożeństwo.
2. Kończymy czas wizyty duszpasterskiej. Jutro od godz. 1500 kapłani
odwiedzą mieszkańców bloku przy ul. Jana Pawła II 2. Jeśli ktoś
z Para�an nie przyjął kapłana w wyznaczonym terminie, a pragnie
to uczynić – prosimy o kontakt jutro z kancelarią para�alną. Dziś zgłoszenia
kolędy można dokonać w zakrystii. Zgłoszone domy i mieszkania
kapłani odwiedzą w poniedziałek, wtorek i środę.
3. W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca.
W I czwartek Nabożeństwo o nowe i święte powołania kapłańskie
i zakonne o godz. 1730.
4. W I piątek, 2 lutego, obchodzimy Święto O�arowania Pańskiego,
w naszej polskiej tradycji nazywane także Świętem Matki Bożej Gromnicznej.
Msze święte w naszej para�i tego dnia o godz. 630, 800, 930, 1500, 1645 i 1800.
Na początku każdej Mszy św. nastąpi obrzęd błogosławieństwa gromnic.
Zapalamy je w naszych domach w chwilach trwogi i zagrożenia, aby przypominać sobie o Bożej Opatrzności. Tego dnia obchodzimy także Dzień
Życia Konsekrowanego. Składane w to Święto o�ary zostaną przeznaczone
na wsparcie kontemplacyjnych wspólnot zakonnych w naszej Ojczyźnie.
5. Spowiedź w I piątek podczas porannych Mszy świętych oraz od godz. 1730.
Dzieci zapraszamy na spowiedź na godz. 1615. Do chorych kapłani
udadzą się po porannych Mszach świętych. Z racji Mszy świętej o godz. 930
prosimy osoby chore o cierpliwe oczekiwanie na kapłana. Ks. Stanisław
uda się do chorych w sobotę, 3 lutego.
6. W I piątek zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu
w kaplicy Świętej Rodziny w godz. 1030 – 2100. Po Mszy świętej o godz. 1500
– jak w każdy piątek – zapraszamy na Nabożeństwo do Miłosierdzia
Bożego. Od godz. 2000 Adoracja z młodzieżową Scholą Pallottiego
zakończona Apelem Jasnogórskim i indywidualnym błogosławieństwem
Najświętszym Sakramentem.
7. W I sobotę Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Matki
Bożej o godz. 1700. Tego dnia, z okazji wspomnienia św. Błażeja, którego
czcimy jako orędownika w chorobach gardła, na zakończenie Mszy
świętych będzie specjalne błogosławieństwo za jego wstawiennictwem.
8. W przyszłą niedzielę, 4 lutego, o godz. 1430 Msza święta hospicyjna,
a o godz. 1700 spotkanie Wspólnoty Żywego Różańca.
9. Pielgrzymi z „Białej 11” zapraszają na nocne czuwanie na Jasnej Górze
tylko dla naszej Para�i. Wyjazd do Częstochowy w sobotę, 10 lutego,
o godz. 1600; powrót 11 lutego ok. godz. 600. Koszt wyjazdu: 45 zł.
Zapisy w zakrystii i kancelarii para�alnej.
10. Jeszcze tylko jutro na parkingu przed kościołem będzie stał kontener
na makulaturę. Dochód ze zbiórki makulatury jest przeznaczony
na potrzeby grupy pielgrzymkowej „Biała 11”.

poniedziałek, 29 stycznia, od godz. 1500
ul. Jana Pawła II 2

poniedziałek, wtorek i środa (29, 30 i 31 stycznia)

zgłoszenia indywidualne
(jeśli ktoś z Paraﬁan nie przyjął kapłana w wyznaczonym terminie,
a pragnie to uczynić – prosimy JUTRO o kontakt z kancelarią paraﬁalną
– tel. 48 366 81 03 – w godz. 800-1000 i 1600-1800; dziś zgłoszenia kolędy
można dokonać w zakrystii).

Kontakt: ul. Młodzianowska 124, tel. 48 366 81 03, mojaparaﬁa@gmail.com, www.mojaparaﬁa.za.pl, jozef.alte.pl Redakcja: Jadwiga Kulik,
Katarzyna Wilczyńska, Ewa Gawor, Aleksandra Faryna, Alicja Faryna, Adam Żak, Bartłomiej Paduch, ks. Paweł Śliżewski SAC
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