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Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani zostaną za
godnych udziału w świecie przyszłym udziału
w świeci przyszłym w powstaniu z martwych,
ani zie żenić będą, ani za mąż wychodzić. Już
bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami
zmartwychwstania.

Duch kieruje ciałem – Świątynią Boga!
Po zmartwychwstaniu nie będzie już więcej śmierci. Nie będzie więc potrzebne małżeństwo i rodzenie dzieci dla zachowania rodzaju ludzkiego. Ludzie zmartwychwstaną wprawdzie
w swych ciałach, ale w ich życiu będzie dominować strona duchowa nad cielesną, czynności
intelektualne nad fizjologicznymi; ich życie będzie bardziej podobne do egzystencji aniołów
niż do naszej doczesnej: będą „równi aniołom”. Zrealizuje się wówczas to, do czego obecnie
chrześcijanin powinien powoli zbliżać się w ciągłym wysiłku: życia duchem, przeniknięcia
nim nawet spraw ciała.
Drogi Przyjacielu! Naszemu ciału nie grozi wróg zewnętrzny, wróg wiary. Grozi mu
natomiast wróg wewnętrzny, ukryty w nas, nasze nieopanowane namiętności. Znieważone
przez grzech ciało przestaje być świątynią Boga. Nadzieja przyszłego zmartwychwstania
i coniedzielne przychodzenie do nas Chrystusa w Eucharystii niech będą nam pomocą w
zachowaniu szacunku dla ciała.
Ks. Sylwester

Kochani!
Jestem bardzo szczęśliwa, że mogę
oddać w Wasze ręce 350. numer gazetki
parafialnej. To już 7 lat od początku jej
istnienia...
W związku z tym chciałabym podziękować wszystkim byłym oraz tym
obecnym redaktorom
„Mojej Parafii” za
trud, pracę i czas, jaki
wkładali i wkładają
w tworzenie kolejnych numerów.
Także Wam,
Drodzy Czytelnicy, za obecność,

modlitwę i ofiary składane na pokrycie kosztów druku gazetki, należy się
słowo Dziękuję.
Dziś również pragnę zaprosić
wszystkich chętnych do współpracy.
Jeżeli lubicie pisać i macie ciekawe
pomysły – Przyjdźcie do
nas i dołączcie do grona
redakcyjnego „Mojej Parafii”.
Zapraszam
serdecznie –
Redaktor
naczelny:
Magdalena
Kowalska

Bliżej Biblii
Zarówno Jezus, jak i faryzeusze spodziewali się zmartwychwstania i przyszłego życia; dla
faryzeuszów jednak przyszłe życie upodabniało
się do życia obecnego, tylko było ono piękniejsze; dla Jezusa zaś to przyszłe życie będzie
całkowicie inne od obecnego, duchowe, a jego
istotną cechą będzie zjednoczenie z Bogiem.
Ludzie, którzy żyją na tym świecie, muszą
wchodzić w związki małżeńskie, gdyż to jest
konieczne po to, aby przekazywać życie i aby
istniał rodzaj ludzki na ziemi. Ci zaś, którzy
przebywają w tamtym, pozagrobowym świecie,
już nie będą umierali, i dlatego ani przekazywanie życia, ani małżeńskie związki nie są
im potrzebne. Ich życie jest podobne do życia
aniołów, przez zmartwychwstanie bowiem jako
dzieci Boże będą uczestniczyli w życiu Boga,
a to wszystko, co do ziemskiego życia należy,
już ich nie będzie dotyczyło.
Zdanie „...będą uznani za godnych tamtego
świata i powstania z umarłych” nie znaczy,
że wskrzeszenie obejmuje tylko część ludzi,
dobrych i sprawiedliwych, jak byli o tym
przekonani niektórzy Żydzi począwszy od II
w. po Chr. i Jezus zaraz w następnym zdaniu
mówi o zmartwychwstaniu wszystkich ludzi.
Podobieństwo do aniołów jest podstawową
cechą zbawionych, wszystkie inne cechy z niej
wypływają. Duchowy charakter aniołów nie
eliminuje udziału ciała człowieka w zbawieniu
i w szczęściu, inaczej bowiem nie można by
mówić o zmartwychwstaniu. Nieśmiertelność
zbawionych obejmuje życie, które nigdy się nie
skończy w przeciwieństwie do tego, co każdego człowieka spotyka na ziemi. Dziecięctwo
Boże wreszcie mieści w sobie uczestniczenie
w życiu i w chwałę Boga oraz związane z tym
nie ograniczone niczym szczęście.

W Dniu Imienin naszemu drogiemu współpracownikowi Marcinowi
Cioskowi pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia: zdrowia,
miłości uśmiechu w każdym dniu
życia i błogosławieństwa Bożego
oraz opieki Najświętszej Maryi
Panny.
Redakcja

Parafia – Wspólnota Wspólnot

Ruch Rodzin Nazaretańskich - wspólnota
apostolska.
Cel: budowanie rodzin w zawierzeniu św.
Rodzinie z Nazaretu oraz apostolstwo na
tę rzecz. Szczególne podkreślenie roli kierownictwa duchowego. Ruch otwarty dla
wszystkich: całych rodzin, pojedynczych
członków rodzin, osób samotnych, młodzieży i dzieci.
Kontakt: ks. Wiktor Bąk.
Koła - Róże Żywego Różańca - wspólnota
modlitewna.
Cel: modlitwa różańcowa, rozkrzewianie
tej modlitwy i kult Maryi w naszych rodzinach. Ruch otwarty dla wszystkich: dzieci,
młodzieży i dorosłych.
Kontakt: ks. Proboszcz - ks. Antoni Czulak
i ks. Stanisław Barcikowski.
Oazy Ruch Światło - Życie - wspólnota
apostolska.
Cel: wychowanie do życia w oparciu o tajemnice różańca. Wyzwolenie się z nałogów
i budowanie życia w oparciu o Ewangelię.
Ruch otwarty dla rodzin, młodzieży i dzieci.
Kontakt: ks. Tadeusz Nowek, ks. Zygmunt
Zymliński.
Służba liturgiczna - wspólnota eucharystyczna.
Cel: przyczynianie się do głębszego przeżywania tajemnicy obecności Boga w Kościele.

Ruch otwarty dla wszystkich dorosłych, młodzieży i dzieci.
Męskie zespoły - służba przy ołtarzu.
Żeńskie zespoły – schola dziecięca, schola
młodzieżowa.
Kontakt: aspiranci, ministranci młodsi – ks.
Tomasz Makarewicz i schola dziecięca -ks.
Sylwester Fiećko, ministranci starsi i schola
młodzieżowa - ks. Tadeusz Nowek, ministranci ojcowie - ks. Stanisław Barcikowski.
Grupa charytatywna - wspólnota miłosierdzia.
Cel: krzewienie pomocy i miłosierdzia człowiekowi: biedni, chorzy, bezdomni - pomoc
materialna, dofinansowanie obiadów dla
biednych dzieci w szkole. Grupa otwarta
dla wszystkich, którzy chcą świadczyć miłosierdzie bliźniemu.
Kontakt:
- rodziny ubogie naszej parafii - ks. Proboszcz Antoni Czulak,
- chorzy naszej parafii – kapłani w I piątki
miesiąca, s. Bernadeta /potrzeba bezinteresownych wolontariuszy/,
- kuchnia dla ubogich - ks. Mieczysław Lis
/potrzebni ofiarodawcy na rzecz zaopatrzenia kuchni/.
Wspólnota misyjna – wspólnota modlitewna.
Cel: krzewienie ducha misyjnego wśród
wiernych. Ruch otwarty dla wszystkich,
którym bliska jest troska o misje.
Kontakt: ognisko misyjne (dziecięce)
- ks. Piotr Czaja.
Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym
„Nazaret” – wspólnota modlitewna.
Cel: ożywianie więzi z Duchem Świętym
poprzez modlitwę i służbę. Ruch otwarty
dla młodzieży i dorosłych.
Kontakt: ks. Tomasz Makarewicz.
Akcja Katolicka
Cel: krzewienie odpowiedzialności świec-

kich za Kościół. Ruch otwarty dla wszystkich, którzy w czynny sposób chcą zaangażować się w życie Kościoła.
Kontakt: ks. Stanisław Barcikowski.
Gazetka parafialna – wspólnota apostolska.
Cel: informowanie o aktualnych wydarzeniach z życia Parafii i Kościoła. Ruch otwarty dla wszystkich, z dobrymi pomysłami .
Kontakt: ks. Sylwester Fiećko.
Grupa pielgrzymkowa – wspólnota apostolska.
Cel: szerzenie kultu Matki Bożej. Ruch
otwarty dla wszystkich.
Kontakt: ks. Tadeusz Nowek.
Duszpasterstwo Rodzin - wspólnota modlitewna.
Cel: ożywianie miłości w naszych rodzinach.
Ruch dla wszystkich rodzin.
Kontakt: ks. Stanisław Piaskowy.
Rodzina Radia Maryja - wspólnota związana z rozgłośnią Radia Maryja.
Cel: modlitwa w intencji Ojczyzny, Papieża i Radia Maryja. Ruch dla młodzieży i
starszych.
Kontakt: ks. Stanisław Barcikowski.
Grupa AA „Na Wiejskiej” - wspólnota
terapeutyczna.
Cel: pomoc w walce z uzależnieniem. Ruch
dla uzależnionych i ich rodzin.
Kontakt: ks. Mieczysław Lis.
Wspólnota Fatimska – wspólnota modlitewna.
Cel: krzewienie kultu Matki Bożej Fatimskiej. Ruch dla wszystkich.
Kontakt: nabożeństwa fatimskie dla wszystkich od maja do października – ks. Stanisław Barcikowski, dla chorych, cierpiących
i ludzi starszych – ks. Stanisław Piaskowy.
Adoracyjna Wspólnota Miłosierdzia
Cel: Uproszenie łaski Miłosierdzia poprzez
modlitewne prowadzenie adoracji w każdy
piątek od 15.00 i krzewienie idei Bożego
Miłosierdzia. Ruch otwarty dla wszystkich.

Każdy numer gazetki parafialnej to praca
kilkunastu osób bardzo zaangażowanych w to
Boże dzieło. Spotykamy się w poniedziałek o
19.00 i wtedy powstaje główny zarys „Mojej
parafii”. Zaczynamy od sprawdzenia czy w
nadchodzącym tygodniu są jakieś istotne święta
lub uroczystości, o których trzeba napisać. Następnie redaktor naczelna – Magda lub gdy ona
jest nie obecna – jej zastępczyni – Sylwia, rozdzielają poszczególne tematy artykułów współpracownikom. Przy ważniejszych świętach lub
jubileuszowych numerach, dyskutujemy też
na temat kolorów czcionki gazetki i papieru
na jakim ma być wydrukowana. Wszystko to
oczywiście odbywa się pod czujnym okiem
Ks. Sylwestra, który zawsze służy radą, wsparciem i pomocą. Po ok. 45 minutach dobiega
końca „oficjalne”, poniedziałkowe spotkanie i

zostaje tylko redaktor techniczny i dwie, trzy
osoby, które zaczynają wraz z nim wpisywać
do komputera tzw. „stałe” elementy gazetki
czyli Ewangelię, „Bliżej Biblii”, „W minionym
tygodniu”, „Życzenia” itp.
Spotkanie w środę to ciąg dalszy pracy
redaktora technicznego i osób, które pracują
na komputerach. Współpracownicy przynoszą
zlecone artykuły, a redaktor naczelna i Ks.
Sylwester jeśli jest taka potrzeba, poprawiają
je. A później już tylko słychać stukot palców
o klawiaturę komputera.
Następnie wszystko jest w rękach technicznego – Łukasza. To on zawozi dyskietkę z artykułami i teczkę z grafikami do drukarni. Kilka
godzin „składa” ją w specjalnym programie
komputerowym, przygotowując „Moją parafię”
do druku. Później już tylko maszyna drukuje

800, czasem 1200 specjalnych numerów i w
sobotę po południu paczka z gazetkami trafia na
Plebanię. W niedzielę od porannych Mszy Świętych można nabyć nowy numer „Mojej parafii”.
Tak w wielkim skrócie wygląda praca nad
każdym numerem naszej parafialnej gazetki.
Jest to fantastyczne a zarazem bardzo odpowiedzialne zajęcie, które przynosi mnóstwo satysfakcji. Aby powstała „Moja parafia” potrzeba
pracy kilkunastu ludzi, którzy starają się wypełniać jak najlepiej to zadanie, które powierzył
im Pan Bóg. Jak to im wychodzi? Ocena należy
tylko do Ciebie, Drogi Czytelniku.
Jednocześnie bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do tworzenia „Mojej
parafii” – drzwi naszej redakcji, która mieści
się w plebani są zawsze otwarte dla nowych
współpracowników.
Sylwia Buchacz

Nikt nie jest chrześcijaninem dla samego
siebie. Chrześcijanin wchodzi do wielkiej
wspólnoty Kościoła, która rozciąga się na cały
świat, a czasowo daleko w przeszłość i przyszłość. Każdy chrześcijanin należy do jakiejś
diecezji, jakiejś parafii, w której żyje i w którą
powinien wnosić swój czas i talenty. Parafia
wprowadza lud chrześcijański do uczestniczenia w życiu liturgicznym i gromadzi go podczas
celebracji Eucharystii; głosi zbawczą naukę
Chrystusa; praktykuje miłość Pana w dobrych
i braterskich uczynkach.
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Ojczyzno ma…
W dniu 7 października 1918 r. Rada Regencyjna zwróciła się do narodu polskiego
z następującymi słowami:
„Wielka godzina, na którą cały Naród
polski czekał z upragnieniem już wybiła.
Zbliża się pokój, a wraz z nim ziszczenie
nigdy nie przedawnionych dążeń narodu
polskiego do zupełnej niepodległości. W
tej godzinie wola Narodu polskiego jest
jasna, stanowcza i jednomyślna.
Polacy! Obecnie już losy nasze w
znacznej mierze w naszych spoczywają
rękach. Okażmy się godni tych potężnych
nadziei, które z górą przez wiek żywili
wśród ucisku i niedoli ojcowie nasi. Niech
zamilknie wszystko co nas dzielić może,
a niech zabrzmi jeden wielki głos: Polska
zjednoczona, Niepodległa.”
W miesiąc później Rzeczpospolita znowu powróciła na mapę Europy i odzyskała
należne jej miejsce w świecie. Nie był to
akt łaski ze strony zaborców. Nie był to akt
łaski ze strony Europy. Sprawiedliwości
dziejowej musiało się stać zadość. Europa
zrozumiała, że dla zachowania pokoju Polska musi istnieć, że narodowi polskiemu
trzeba oddać skradzione mu państwo.
Ale tę sprawiedliwość dziejową Polacy
wszystkich trzech zaborów musieli sobie
wywalczyć, wypracować, wymodlić.
Ojczyzna to słowo bardzo drogie dla
każdego Polaka, bliskie każdemu sercu. Za
Ojczyznę ludzie oddawali życie, ginęli na
polach bitew, poświęcali się, abyśmy mogli
żyć i uczyć się w pokoju.

Więź z Ojczyzną jest tajemnicą – mówił
Ks. Kard. Stefan Wyszyński – która możemy określić jako prawo natury, najbardziej
podstawowe i najświętsze ze wszystkich
przyrodzonych praw. Prawo, które uszanować muszą wszyscy! Ale i my je musimy
uszanować, i to w duchu miłości, która
nieustannie łączy nas z Bogiem, a przez
Boga z ludźmi.
Cały naród polski musi żyć we wzajemnym zaufaniu, a to zaufanie opiera się
na prawdzie! Ojczyzna jest naszą matką
ziemską. Polska jest matką szczególną.
Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która
wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi.
Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej. Jeżeli budzi się w nas świadomość
odpowiedzialności za Naród, to musi się z
tym wiązać poczucie odpowiedzialności
za życie każdego z nas, za życie naszej
rodziny całego narodu i Państwa!
Polakiem – patriotą nie jest ten, kto
mówi, że nim jest. Patriotą jest ten, kto
pokazuje, jak nim być, żyjąc tradycją
wielu pokoleń i tysiącletnią kulturą
narodu. Jego historią i współczesnymi
problemami. Patriotą jest zatem ten, kto
rozumie, że ojczyzna to miejsce, gdzie
niekiedy trudno żyć, ale równocześnie
to miejsce szczególne, wyjątkowe i
naprawdę bliskie… służyć mu można z
każdego miejsca na Ziemi, pamiętając
jednak o tym, że jest jedynym, którego
się nie wybiera…

Za Ojczyzną tęsknił C.K. Norwid pisząc
przepiękne słowa o Niej, podając życiowe
motto każdego Polaka: „Ojczyzna jest to
wielki zbiorowy obowiązek”. Któż lepiej
rozumiał ten obowiązek od Prymasa Tysiąclecia, który napisał: „W stosunku do mojej
Ojczyzny zachowuję pełną cześć i miłość.
Uważałem sobie za obowiązek bronić jej
kultury chrześcijańskiej przed złudzeniami
internacjonalizmu, jej zdrowia moralnego
i całości granic, na ile to leżało w mojej
mocy”. Jakże potrzebna jest nam dzisiaj jasna, klarowna, pełna mocy nauka kardynała
Wyszyńskiego o wolności, do której naród
nasz dążył przez długie lata. Ostrzegał: „Jest
olbrzymią wartością zrozumieć, jak wielkim
jest ona dobrem i własnością, że żaden naród
nie może zrezygnować ze swoich praw do
wolności i z własnych zadań, że nie wolno
tych praw nikomu oddawać, że obrona ich
jest obowiązkiem moralnym, a rezygnacja
z nich – zdradą!”. Kochał Ojczyznę więcej
niż własne serce i wszystko, co czynił dla
Kościoła, czynił dla niej. Dobro ludzi w Ojczyźnie, polską rację stanu uważał za wartość
najwyższą po wierności Bogu. „My ludzie
ochrzczeni, weszliśmy całą siłą naszego
chrześcijańskiego ducha w życie narodu i
temu narodowi ani krzywdy, ani ujmy nie
przynieśliśmy. Dlatego nie pozwolimy sobie
zatkać ust przekupną dłonią.” To, że dzisiaj
mamy wolną Ojczyznę, zawdzięczamy też
chrześcijaństwu naszego Narodu. Nie zapominajmy nigdy o naszej historii i tradycji.
opr. Ks. Sylwester

11 LISTOPADA - WSPOMNIENIE ŚW. MARCINA, BISKUPA
Urodził się w Panonii na Węgrzech około
317 r. Ojciec jego, poganin, pełnił służbę w
wojsku rzymskim. Św. Marcin też został
żołnierzem i znalazł się z legionami Konstancjusza w Galii. Był już wtedy katechumenem.
U bram miasta Ambianum tknięty litością
nad nędznym żebrakiem miał mu dać połowę
swej opończy żołnierskiej. Następnej nocy
miał we śnie ujrzeć Chrystusa odzianego
ową połową opończy, który do otaczających
Go aniołów mówił: „To Marcin okrył mnie
swoim płaszczem”.
Przyjąwszy chrzest, wystąpił z szeregów, mniemając, że wojowanie nie
zgadza się z zasadami religii. U biskupa, św. Hilarego w Poitiers, był jakiś
czas akolitą, później przez dziesięć lat
żył w pustelni na wyspie Gallimavia,
pod Genvą i gromadził około siebie

grono pustelników, z którymi założył klasztor
Liguge pod Poitiers, najstarszy klasztor w
Galii. Sława jego cnoty i życia umartwionego sprawiła, że wbrew swojej woli został
biskupem Tours około 371 r.
Zmarł 11 listopada między 397 a 401 rokiem. Ceniony kronikarz Sulpicjusz Sewerus,
opisał życie ukochanego mistrza i
przyjaciel a .

Nad grobem świętego wzniesiono wspaniałą
bazylikę. Relikwie jednak zniszczyli w roku
1562 roku Hugenoci.
Agnieszka Dobrowolska
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INFORMACJE
1. Dziś o godz. 17. 00 – Nabożeństwo Różańcowe w intencji
zmarłych poleconych na wypominki, w dni powszednie o
godz. 17.30
2. We wtorek 13 listopada – Nabożeństwo Fatimskie dla
chorych, cierpiących i ludzi starszych. Msza Św. o godz. 9.00, po Mszy
Św. błogosławieństwo chorych Najświętszym Sakramentem. Różaniec i
okazja do spowiedzi o godz. 8.30
3. Serdecznie dziękujemy za ofiary złożone w ubiegłą niedzielę na dalsze
prace budowlane.
4. Dziś w naszym kościele – Niedziela Seminaryjna. Modlimy się w sposób
szczególny o powołania kapłańskie i misyjne. Przed kościołem można
złożyć5.
ofiarę do puszek na dalsze kształcenie kapłanów – misjonarzy.
Obecnie 64 Pallotynów pracuje w krajach misyjnych.
6. Spotkanie młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania
odbędzie się w środę, 14 listopada, o godz. 16.00 w Kaplicy Świętej
Rodziny.
Stowarzyszenie „Inicjatywa Samopomoc Parafialna” podaje uzupełniony grafik
o douczanie z matematyki.
PONIEDZIAŁEK – j. polski kl. III, IV, V, J. Woźniak, sala 7, godz. 17.00
WTOREK – j. polski kl. VI i gimnazjum, K. Wilczyńska, sala 7, godz. 16.00
ŚRODA – matematyka szk. podst., B. Ciurlik, sala 7, godz. 15.30
CZWARTEK – matematyka kl. VI i gimnazjum, Kolbus, sala 7, godz. 16.00
CZWARTEK – chemia, biologia, M. Dąbrowska, sala 7, godz.17.00
PIĄTEK – j. rosyjski, K. Wilczyńska, sala 7, godz. 16.00
SOBOTA – j. angielski, M. Gebis, sala 7, godz. 12.00

W minionym tygodniu
Ochrzczeni zostali:
Dawid Gębski,
Julia Laura Sadowska

ŻYCZENIA
W 30. rocznicę ślubu Wandy
i Jana,
w 1. rocznicę ślubu Anny
i Bartłomieja,
w 80. rocznicę urodzin Józefa
życzenia opieki Najświętszej Maryi
Panny i Bożego błogosławieństwa
składa Redakcja.

Składamy serdeczne
Bóg zapłać Kołom
Różańcowym naszej
parafii za ufundowanie
nowego mikrofonu
bezprzewodowego.

ŁAMIGŁÓWKA
Powstań przyjaciółko
Od dwóch tygodni, w tym miejscu,
drukujemy tekst piosenki śpiewanej, w
przyszłą niedzielę, na Mszy młodzieżowej
o godz. 9.30. Zachęcamy do nauki tych
pieśni, by pełniej uczestniczyć w Liturgii.
„Powstań przyjaciółko ma”
Powstań przyjaciółko ma,
Piękna ma i pójdź!
Bo oto minęła już zima,
/deszcz ustał i przeszedł
na ziemi widać już kwiaty,
nadszedł czas przycinania winnic.
Drzewo figowe wydało zawiązki
/owoców,
i winnic krzewy kwitnące już pachną.
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