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XXVI NIEDZIELA ZWYK£A  ROK C
Ewangelia: £k 16, 19 - 31

Gdy w Otch³ani, pogr¹¿ony w mêkach, podniós³
oczy, ujrza³ z daleka Abrahama i £azarza na jego
³onie. I zawo³a³: Ojcze Abrahamie, ulituj siê
nade mn¹ i polij £azarza. Lecz Abraham odrzek³: Wspomnij, synu, ¿e za ¿ycia otrzyma³e
swoje dobro, £azarz, przeciwnie, niedolê.

Bogacz i ubogi £azarz
Umar³ ¿ebrak £azarz
Umar³ tak¿e bogacz  Wszystko w pewnym momencie skoñczy siê.
Znikn¹ wszelkie szanse. Skoñczy siê
dostatecznie d³ugi czas mi³osierdzia
Bo¿ego. Czas, w którym odracza³
Bóg swoje wyroki i karanie, przekszta³ca³ gniew w mi³osierdzie, wychodzi³ na rozstaje dróg szukaj¹c
cz³owieka, wykorzystywa³ nawet

upadki cz³owieka dla ostatecznego
jego dobra. Gdy siê to skoñczy ka¿dy
otrzyma to, na co sobie zas³u¿y³.
Przyjacielu, Chrystus stawia
nam pytanie: Czy ¿ycie cz³owieka
mo¿na ujmowaæ tylko w perspektywie doczesnoci, zabawy i u¿ywania?
Czy te¿ ma ono nieskoñczenie wiêkszy sens i wy¿szy cel? Odpowied
wydaje siê byæ bardzo prosta, ale czy
nasze ¿ycie to potwierdza?
ks. Ireneusz

Odpocznij na ³onie Abrahama
Ka¿dego potrzebuj¹cego powinnimy tak spotykaæ, jak
gdyby spoczywa³ on ju¿ teraz na ³onie Abrahama a sam ojciec wiary pytaj¹co spogl¹da³ na nas zamiast
niego.
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Czy wiesz, ¿e
Ewangelia wed³ug w. Mateusza. Jej g³ównym ród³em jest Ewangelia Marka. Ponadto zawiera materia³ uwzglêdniaj¹cy mowy
i wypowiedzi Jezusa (np. Kazanie na Górze), zaczerpniêty czêciowo z jakiego nie
zachowanego zbioru; z tego ostatniego korzysta³ tak¿e £ukasz w swojej Ewangelii.
Ewangelia wed³ug w. Mateusza akcentuje
zw³aszcza prawdê o Jezusie jako pos³anym
do Izraela Mesjaszu, który przynosi wiatu
zbawienie i okazuje siê Synem Bo¿ym.
Ksiêga powsta³a ok. 70 r.
Ewangelia wed³ug w. Marka. Najstarsza
napisana po grecku Ewangelia. Powsta³a
oko³o 70 r. i by³a adresowana do chrzecijan pochodzenia pogañskiego. Marek zebra³
relacje o tym, co czyni³ i co mówi³ Jezus,
uporz¹dkowa³ je chronologicznie i rzeczowo, redaguj¹c w ten sposób swoj¹ Ewangeliê. Zaczyna siê ona od wyst¹pienia Jana
Chrzciciela (1, 1-13), a koñczy wzmiank¹
o znalezieniu pustego grobu w poranek wielkanocny (16, 1-8). Marka interesuje to, czego dowiadczyli uczniowie towarzysz¹c Jezusowi, oraz nurtuj¹ce ich pytanie: Kim On
jest?
Ewangelia wed³ug w. £ukasza. Ewangelia w. £ukasza zosta³a napisana dla pogan,
nie znaj¹cych ¿ydowskiego kontekstu ziemskiego ¿ycia Jezusa. Ostateczny kszta³t przybra³a prawdopodobnie oko³o 90 roku. £ukasz postrzega Jezusa jako Tego, który przynosi wyzwolenie grzesznikom, ubogim,
chorym, kobietom itp. Podkrela powszechny charakter zbawienia.
Ewangelia wed³ug w. Jana. Nazywana
tak¿e czwart¹ ewangeli¹, ró¿ni siê od
trzech pozosta³ych, tzw. Ewangelii Synoptycznych, zarówno pod wzglêdem ogólnego schematu jêzyka jak i samego zebranego materia³u o Jezusie. W Ewangelii Janowej zaznaczaj¹ siê wp³ywy filozofi hellenistycznej, ale te¿ rodowiska ¿ydowskiego.
Akcent g³ówny pada na prawdê o objawieniu siê chwa³y Boga w Jezusie Chrystusie.
Ewangelia wed³ug w. Jana przyjê³a ostateczny kszta³t prawdopodobnie na pocz¹tku drugiego wieku.

KATECHEZA

Dopiero w jednym z ostatnich pism Nowego Testamentu znajduj¹ siê te s³owa: Bóg jest mi³oci¹. Zapisa³
je w. Jan w swoim Pierwszym Licie. S³owa te zawieraj¹ poniek¹d
syntezê i równoczenie szczyt wszystkiego, co Bóg nam objawi³ o sobie, co nam powiedzia³ przez proroków i przez Chrystusa o tym, kim
jest. To zwiêz³e zdanie: Bóg jest mi³oci¹ zawiera syntezê tego wszystkiego i równoczenie, szczyt wszystkiego, co o Bogu jest powiedziane
w Starym i Nowym Testamencie. Ta prawda o Bogu, który jest mi³oci¹, jakkolwiek sformu³owana dopiero w Licie w. Jana w tej postaci, znajduje ju¿ w Starym Testamencie wieloraki wyraz. Mówi¹ o tym
czêsto Psalmy, bo taki jest sposób mówienia cz³owieka o Bogu, mówi¹
o tym Ksiêgi M¹drociowe, mówi¹ o tym zw³aszcza prorocy. S³owa
proroków: Jeremiasza, Izajasza, s¹ szczególnie mocne, wstrz¹saj¹ce.
Jeremiasz na przyk³ad mówi: Mi³oci¹ odwieczn¹ umi³owa³em Ciê
i dla tego przyci¹gn¹³em Ciê, lituj¹c siê. Mi³oæ wyra¿a siê jako mi³osierdzie, jako ³askawoæ, ³agodnoæ, wyra¿a siê tak¿e i w zazdrosnym
gniewie Bo¿ym. S¹ to okrelenia bardzo ludzkie, a równoczenie s¹
one wyrazem mi³oci. Mi³oæ wyra¿a siê na ró¿ne sposoby, przede
wszystkim w tajemnicy stworzenia. Stworzenie jest dzie³em Bo¿ej
wszechmocy, ale kierowanej m¹droci¹ i mi³oci¹.
Kl. Stanis³aw Zarosa

Ró¿aniec - moja modlitwa

Maryjo, Królowo Ró¿añca
wiêtego - piêkny padziernik jest
miesi¹cem modlitw do Ciebie,
Boga Ojca, Syna Jezusa Chrystusa
i Ducha wiêtego. Ka¿dy cz³owiek,
du¿y, ma³y, modli siê do Ciebie
Matko na paciorkach ró¿añca, prze¿ywa ca³e Twoje i Syna Twojego
¿ycie, ogarnia t¹ modlitw¹ ca³y
wiat.
Do Ciebie Matko, Królowo
Polski modl¹ siê nasze polskie drzewa, ka¿dy spadaj¹cy listek to jakby jedno Zdrowa Maryjo, g³oszone przez przyrodê na chwa³ê Boga
i Twoj¹ Maryjo.
Matko Bo¿a Ró¿añcowa naucz nas ¿ycia z Ró¿añcem w rêku.
Pomó¿ im uwierzyæ w moc i si³ê tej modlitwy, któr¹ mo¿e odmówiæ
uczony i analfabeta, biedny i bogaty, dziecko i doros³y. Naucz nas mi³oci do Boga i ludzi przez Ró¿aniec. Naucz mnie Maryjo modliæ siê na
Ró¿añcu tak jak modlili siê Moi Rodzice. Matko Bo¿a dopomó¿ nam
wytrwaæ z Ró¿añcem w rêku do koñca naszych dni, a kiedy kres naszego ¿ycia, wyjd po nas Matko Ró¿añcowa i zaprowad przed tron Bo¿y.
Zapraszamy do modlitwy ró¿añcowej:
w niedziele o godz. 17.00 dla wszystkich,
w dni powszednie:
dla doros³ych o godz. 17.30,
dla dzieci - od poniedzia³ku do pi¹tku o godz. 16.30,
dla m³odzie¿y - o godz. 19.00.

Maria Sowiñska
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Ró¿añcowy z³oty padziernik
miej¹ siê, p³acz¹c naprzemian ze szczêcia
Z³ociste, brzozowe gaje!
I ka¿dej brzozie wysmuk³ej - serce z zachwytu ustaje;
Bo dzisiaj, w³anie dzi - w ten dzieñ padziernikowy
Matka Najwiêtsza znów przysz³a
-Spójrz Widzisz J¹? Nie? To przecie¿ Ona!
Postaæ okryta welonem,
D³oñ z d³oni¹ pobo¿nie z³o¿one;
Oto idzie powoli - przez z³ot¹ lasów przestrzeñ
Zdaje siê, s³ucha, z kochanym umiechem,
powitalnych - brzóz westchnieñ
Kurzawa z³otych listków tañczy
w b³êkitnym powietrzu...
£askocz¹c je, mieje siê do nich jesienny, figlarny wietrzyk.
Szata Jej mieni siê w s³oñcu
wszystkimi barwami têczy...
Choæ niewidzialna dal oka;
Lecz we wszystkich wi¹tecznych lud Bo¿y
z czci¹ wielk¹ na ziemi klêczy
i szepcz¹c: Zdrowa Mario
W opiekê Jej siê oddaje;
Tymczasem Mateñka Bo¿a
mija brzozowe gaje, a w delikatnych d³oniach
Przepiêkny ró¿aniec z ¿ywych (herbacianych i nie¿nobia³ych),
(Jak trudno Jej piêkno wyraziæ
w prostego wiersza rymach!)
A Bo¿a Matka przysz³a,
By - ca³y cichy padziernik
byæ blisko dzieci swoich...
Patrzy na nie z mi³oci¹
J ... Bardzo siê o nie boi
Tak pragnie ich zbawienia!
Prosi nas wszystkich z mi³oci¹
MÓDLCIE SIÊ, DZIECI, SERCEM!
A z³ote listki brzóz nie¿nych
ciel¹ siê miêkkim kobiercem
pod stopy Matki Najwiêtszej
I w zas³uchaniu sennym
One te¿ - modl¹ siê sercem,
szepcz¹c: Zdrowa Maryja 
Tak - cichy dzieñ padziernika
Jeden za drugim - mija;
Ró¿aniec - naszym ratunkiem!
Pamiêtajmy wiêc o tym;
I czcijmy Matkê Najwiêtsz¹
Komuni¹ wiêt¹, pieni¹, kwiatami
A przede wszystkim - sercem.
Mateñko! Królowo wiata!
Prosimy Módl siê - I wstaw siê u Boga za nami!
Katarzyna Wilczyñska

Kolejny rok pracy Ruchu wiat³o - ¯ycie - rozpoczêty

18 wrzenia w Uroczystoæ w. Stanis³awa Kostki patrona m³odzie¿y Msz¹ wiêt¹ pod przewodnictwem ks.
Tadeusza Nowka (moderatora) m³odzi oazowicze rozpoczêli kolejny rok swojej pracy.
£¹cznie w naszej oazie parafialnej jest 150 m³odych
ludzi, w tym 100 w Oazie Dzieci Bo¿ych i 50 w Oazie
Nowego ¯ycia oraz 25 animatorów. Przez 10 miesiêcy
w ma³ych grupach pod opiek¹ animatora wszyscy przechodz¹ kolejne stopnie formacji oazowej, by wreszcie
podczas wakacji wyjechaæ na piêtnastodniowej rekolekcje.
W naszej wspólnocie dzia³a 10 grup:
- I° ODB (dzieci do klasy 6 SP) animatorki - Marta Fo-

remniak i Barbara Szczodra, animator - Marcin Ciosek
- II° ODB (klasa 7 SP) animatorka - Renata Brêdel
- III° ODB (klasa 8 SP) animatorki - Anna Bogdañska
i Bernadeta £agowska
- 0° ON¯ (klasa 1 szk. r.) animatorki - Katarzyna Honk
i Anna Wo³kowska, animator - Sebastian Kornacki
- I° ON¯ (klasa 2 szk. r.) animatorka - Ma³gorzata Ziêtek
- II° ON¯ (klasa 3 szk. r.) moderator - ks. Tadeusz Nowek
- III° ON¯ (klasa 4 szk. r.) animatorka - Agnieszka
Gawlik, animator - Piotr Jakiewicz
A co oprócz spotkañ dzieje siê przez ca³y rok? Co miesi¹c odprawiana jest Msza wiêta dla oazowiczów, a co
tydzieñ - spotkanie modlitewne. Oprócz tego animatorzy
z pomoc¹ ksiêdza moderatora organizuj¹ rajdy np. na
Mazowszany lub do Czarnieckiej Góry oraz tzw. chwalenia, gdzie Pan Bóg jest wielbiony tañcem. Jednym
z g³ównych zadañ oazy jest przygotowanie oprawy liturgicznej niedzielnej Mszy wiêtej, dlatego te¿ przygotowuje ona komentarze i piewy na Mszê wiêt¹ m³odzie¿ow¹ o godz. 9.30. Oazowicze organizuj¹ równie¿ przedstawienia np. Jase³ka czy Misterium Mêki Pañskiej.
Jak widaæ Oaza to grupa ludzi, którzy bior¹ czynny
udzia³ w ¿yciu Kocio³a lokalnego przez ca³y rok. A wszystko na Chwa³ê Bo¿¹!
Chêtnych, którzy pragnêliby znaleæ siê w Ruchu
wiat³o - ¯ycie prosimy o przybycie na spotkanie w dniu
2 padziernika o godz. 17.00 przed du¿ym kocio³em.
Sylwia Buchacz

wiêto Archanio³ów Micha³a, Gabriela i Rafa³a

KONFERENCJA

S³owo anio³ oznacza pos³aniec. Wszystkie swoje stworzenia mo¿e Bóg wyci¹gn¹æ w
s³u¿bê sobie i tak¿e ludzie mog¹ byæ pos³añcami
Boga, ale Biblia mówi o pos³annictwie anio³ów
w sposób szczególny, gdy Bóg ka¿e im swoje s³owo jako objawienie przekazaæ cz³owiekowi. Biblia opowiada tak¿e o anio³ach stró¿ach, o duchach, które s³u¿¹ dla dobra ludzi. Biblia rozró¿nia równie¿ chóry anio³ów: archanio³owie, cherubini, serafini; opowiada o niezliczonych zastêpach, które Boga wielbi¹, które Go chwal¹, sk³adaj¹c Mu ho³d. Niektóre imiona anio³ów wskazuj¹, jak bardzo zwi¹zani s¹ z Bogiem. Gabriel
oznacza m¹¿ Bo¿y, Micha³ (Michael) - kto jak
Bóg, Rafael - Bóg zbawia. Biblia mówi o tym,
¿e anio³owie nie raz uczestnicz¹ w dziejach wiata i ¿yciu ludzkim. Niektóre teksty biblijne poprzez opowiadanie o anio³ach wyra¿aj¹ prawdê
o dzia³aniu Boga, o jego osobistej ingerencji.

Na rêce redaktor naczelnej gazetki parafialnej Moja Parafia p. Agnieszki
Gawlik wp³ynê³o zaproszenie z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jerzego Buzka do wziêcia udzia³u w ogólnopolskiej konferencji powiêconej
polityce informacyjnej: Rola mediów
w budowaniu presti¿u lokalnoci - informacja i edukacja z udzia³em
przedstawicieli rz¹du, samorz¹du
i mediów lokalnych z ca³ego kraju.
W konferencji która odby³a siê
26 wrzenia 1998 roku wziê³a udzia³
nasza przedstawicielka p. Maria Sowiñska. Reporta¿ z przebiegu tego spotkania opublikujemy na ³amach naszego pisma.
Redakcja
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INFORMACJE

1. Dzi o godz. 17.00 - Nabo¿eñstwo Maryjne w intencji Ojczyzny.
2. W czwartek 1-go padziernika rozpoczynamy miesi¹c padziernik, miesi¹c w którym Koció³ przypomina nam potêgê modlitwy ró¿añcowej.
Ró¿aniec: w niedziele o godz. 17.00 - dla wszystkich,
w dni powszednie:
dla doros³ych o godz. 17.30,
dla dzieci - od poniedzia³ku do pi¹tku o godz. 16.30,
dla m³odzie¿y - o godz. 19.00.
Ró¿aniec dla dzieci i doros³ych oraz Msza wiêta wieczorna w du¿ym kociele,
dla m³odzie¿y w ma³ym kociele.
3. W tym tygodniu: I Czwartek, Pi¹tek i Sobota miesi¹ca. Okazja do spowiedzi dla
doros³ych podczas wszystkich Mszy wiêtych i Nabo¿eñstw oraz w pi¹tek od
godz. 17.30.
Spowied dzieci:
- w rodê od godz. 16.00 - dla dzieci z klas IV i V,
- w czwartek od godz. 16.00 - dla dzieci z klas VI i VII,
- w pi¹tek od godz. 16.00 - dla dzieci z klas III,
- w pi¹tek od godz. 17.00 - dla m³odzie¿y z klas VIII,
- w pi¹tek od godz. 18.30 - dla m³odzie¿y szkó³ rednich.
4. W czwartek na Mszêwiêt¹ o godz. 18.00 zapraszamy wszystkie Zespo³y Parafialne oraz studentów, którzy rozpoczynaj¹ Nowy Rok Akademicki.
5. W przysz³¹ niedzielê o godz. 16.00 w ma³ym kociele Msza wiêta w intencji
Rodzin,
6. Wszystkich chêtnych którzy chc¹ nale¿eæ do Ruchu wiat³o - ¯ycie (Oazy) zapraszamy na spotkanie w I pi¹tek miesi¹ca - 2 padziernika o godz. 17.00 po
ró¿añcu dla dzieci przed du¿ym kocio³em.
7. W najbli¿sz¹ niedzielê Komitet Budowy Kocio³a bêdzie przyjmowa³ indywidualne ofiary na budowê kocio³a.

PARAFIANINEK

Laurka i ¿yczenia dla Ojca wiêtego

Dwadziecia lat temu, 16 padziernika 1978r., polski
kardyna³ Karol Wojty³a zosta³ wybrany na papie¿a. Przybra³
On imiê Jan Pawe³ II i sta³ siê ju¿ 264 nastêpc¹ w. Piotra.
Tego wyboru dokona³o 111 - osobowe konklawe, czyli zebranie kardyna³ów. Oto od 455 lat na papie¿a wybrano nie - W³ocha i ma³o kto wiedzia³, kim jest Karol Wojty³a. Wkrótce jednak ca³y wiat móg³ siê przekonaæ, ¿e jest on nie tylko m¹dry
i wykszta³cony, ale stanowi autorytet religijny dla wiernych.
W 20-st¹ rocznicê pontyfikatu pragniemy jeszcze gorêcej modliæ siê za Piotra naszych czasów i z³o¿yæ Mu jak
najserdeczniejsze ¿yczenia.
Niech wyrazem tych ¿yczeñ
bêdzie laurka namalowana lub narysowana przez naszych
najm³odszych czytelników.
Wszystkie prace prosimy dostarczaæ do 11 padziernika do naszej redakcji lub do ksiêgarni parafialnej. Najlepsze zostan¹ opublikowane w naszej gazetce, a autorzy najpiêkniejszych laurek otrzymaj¹ nagrody.
Redakcja

W minionym tygodniu
Ochrzczeni zostali:
Piotr Opacki
Dominik Rafa³ Stanik
Natalia Anna Kutera
Cezary Pawe³ Krok
Zwi¹zek ma³¿eñski zawarli:
Pawe³ Mazur i Kamila Gruza
Pawe³ S³awomir Biñkowski
i Agata Dorota Marcinkiewicz
Odeszli do Pana:
Piotr Ró¿kowski l. 18

¯YCZENIA
W 46. rocznicê lubu Leokadii i Wac³awa
w 35. rocznicê lubu Irminy i Andrzeja
w 30. rocznicê lubu El¿biety i W³adys³awa
w 15. rocznicê lubu Beaty i Marka
w 15. rocznicê lubu Ma³gorzaty i Wojciecha
w 13. rocznicê lubu Marzeny i Romana
w 12. rocznicê lubu Izabeli i Miros³awa
w 9. rocznicê lubu Zofii i Dariusza
w 4. rocznicê lubu Beaty i Sylwestra
w 3. rocznicê lubu Moniki i Hermana
w 1. rocznicê urodzin Artura
w 21. rocznicê urodzin Tomasza
w 32. rocznicê urodzin Iwony
B³ogos³awieñstwa Bo¿ego i opieki Najwiêtszej Marii Panny
¿yczy redakcja

W 21. rocznicê urodzin Anny
Jakiewicz b³ogoslawieñstwa
Bo¿ego na ka¿dy dzieñ ¿yczy
redakcja.

Annie i Grzegorzowi Kruk
w 10. rocznicê lubu sk³adamy najserdeczniejsze ¿yczenia b³ogos³awieñstwa Bo¿ego i opieki Najwiêtszej Marii Panny. Redakcja.
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