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Kalendarz liturgiczny
11 października 2009 r. – NIEDZIELA
Imieniny: Emila, Aldony, Dobromiły
LITURGIA SŁOWA:
Mdr 7, 7 – 11
PSALM 90
Hbr 4, 12 – 13
EWANGELIA: Mk 10, 17 – 30
12 października 2009 r. – PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Maksymiliana, Eustachego
LITURGIA SŁOWA:
Rdz 1, 1 – 7
PSALM 98
EWANGELIA: Łk 11, 29 – 32
13 października 2009 r. – WTOREK
Bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera
Imieniny: Edwarda, Teoﬁla, Geralda
LITURGIA SŁOWA:
Rz 1, 16 – 25
PSALM 19
EWANGELIA: Łk 11, 37 – 41

ROK KAPŁAŃSKI
XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

EWA NGELIA: Mk 10, 2 - 16
„Nauczycielu dobry, co mam uczynić, aby osiągnąć życie wieczne?”
Wszyscy jesteśmy przeznaczeni do życia wiecznego. Wszyscy też, w miarę
naszych możliwości, do tego życia zdążamy. Czasami jednak brak nam kogoś, kto
by nam wskazał jasną drogę wiodącą do naszego celu. Taką drogą jest Chrystus.
Od 16 października 1978 roku, Jan Paweł II, Papież Polak, mówił nam,
że dla nas jedyną drogą wiodącą do celu, jest droga przykazań Bożych. Zachęcał
nas, abyśmy weszli na te drogę, bo ona jest najważniejsza, bo ona wiedzie do
prawdziwej wolności. Nasz Papież, jak Chrystus, był mistrzem w formowaniu
życia duchowego spotykających się z nim ludzi. Zawsze był jednoznaczny,
wymagający i bardzo konsekwentny.
Dziś w Dzień Papieski podziękujmy Mu za to, że ukazywał nam drogę do
nieba i to drogę najkrótszą: drogę przykazań, błogosławieństw, samozaparcia się
siebie i jednoczenia się z Chrystusem Nauczycielem Dobrym.

14 października 2009 r. – ŚRODA
Imieniny: Kaliksta, Alana, Liwii
LITURGIA SŁOWA:
Rz 2, 1 – 11
PSALM 62
EWANGELIA: Łk 11, 42 – 46
15 października 2009 r. – CZWARTEK
Św. Teresy z Avilla dziewicy i doktora Kościoła, wspomnienie
Imieniny: Teresy, Jadwigi, Aurory
LITURGIA SŁOWA:
Rz 3, 21 – 29
PSALM 130
EWANGELIA: Łk 11, 47 – 54
16 października 2009 r. – PIĄTEK
31. rocznica wyboru Jana Pawła II;
Św. Jadwigi Śląskiej, wspomnienie
Imieniny: Jadwigi, Florentyny, Gawła
LITURGIA SŁOWA:
Rz 4, 1– 8
PSALM 32
EWANGELIA: Łk 12, 1 – 7
17 października 2009 r. – SOBOTA
Imieniny: Małgorzaty, Ignacego
LITURGIA SŁOWA:
Rz 4, 13. 16 – 18
PSALM 105
EWANGELIA: Łk 12, 8 – 12

Wolność jest dana człowiekowi przez Stwórcę
i jest mu równocześnie zadana.
Poprzez wolność bowiem człowiek
jest powołany do przyjęcia i realizacji prawdy.

Jan Paweł II
Pamięć i tożsamość
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Z

atoka lasu zstępuje

w rytmie górskich potoków
ten rytm objawia mi Ciebie,
Przedwieczne Słowo.
Jakże przedziwne jest Twoje milczenie
we wszystkim, czym zewsząd przemawia

HABEMUS
16 paźdzernika 1978

stworzony świat…
co razem z zatoką lasu
zstępuje w dół każdym zboczem…
to wszystko, co z sobą unosi
srebrzysta kaskada potoku,
który spada z góry rytmicznie
niesiony swym własnym prądem…
- niesiony dokąd ?
Co mi mówisz górski strumieniu ?
w którym miejscu ze mną się spotykasz ?
ze mną, który także przemijam –
podobnie jak ty…
Czy podobnie jak ty ?
(Pozwól mi się tutaj zatrzymać –
pozwól mi się zatrzymać na progu,
oto jedno z tych najprostszych zdumień.)
Potok się nie zdumiewa, gdy spada w dół
i lasy milcząco zstępują w rytmie potoku
- lecz zdumiewa się człowiek !
Próg, który świat w nim przekracza,
jest progiem zdumienia.
( Kiedyś temu właśnie zdumieniu
nadano imię „Adam”.)
Był samotny z tym swoim zdumieniem
pośród istot, które się nie zdumiewały
- wystarczyło im istnieć i przemijać.
Człowiek przemijał wraz z nimi
na fali zdumień.
Zdumiewając się, wciąż się wyłaniał
z tej fali, która go unosiła,
jakby mówiąc wszystkiemu wokoło:
„zatrzymaj się! – masz we mnie przystań”
„we mnie jest miejsce spotkania
z Przedwiecznym Słowem” –
„zatrzymaj się, to przemijanie ma sens”
„ma sens…ma sens…ma sens!”

16 października 1978 roku, około godziny 17.15, metropolita
krakowski, kardynał Karol Wojtyła został wybrany papieżem.
Przyjął imię Jan Paweł II. O godz. 18.18 kard. Pericle Felici
ogłosił wybór nowego papieża - HABEMUS PAPAM!
W ten poniedziałkowy wieczór nowy Papież z dalekiego
kraju - Jan Paweł II udzielił „Urbi et Orbi” - „Miastu i Światu”
pierwszego błogosławieństwa. W niedzielę, 22 października
1978 r. na Placu Świętego Piotra odbyła się uroczysta
inauguracja pontyﬁkatu. W homilii Piotr Naszych Czasów
wzywał wszystkich, aby nie lękali się otworzyć drzwi
serc i domów, instytucji i państw Jezusowi Chrystusowi.
Owo „Nie lękajcie się…” stało się mottem przewodnim
całego nauczania Papieża Polaka. Następnego dnia odbyła
się pierwsza audiencja dla 4000 Polaków zgromadzonych
w auli Pawła VI. Największy z Rodu Polaków ze łzami
w oku żegnał się z Polską, Krakowem, Prymasem Tysiąclecia
Kard. Stefanem Wyszyńskim i Narodem. 12 listopada 1978 r.
Jan Paweł II uroczyście objął katedrę Rzymu - Bazylikę
św. Jana na Lateranie, stając się w ten sposób Biskupem
Rzymu. Jan Paweł II był pierwszym papieżem z Polski, jak
również pierwszym po 455 latach biskupem Rzymu, niebędącym
Włochem.
W dniu 13 maja 1981, podczas audiencji generalnej na
Placu św. Piotra w Rzymie o godzinie 17:19, Jan Paweł II
został postrzelony przez tureckiego zamachowca Mehmeta
Ali Agcę w brzuch oraz rękę. Ranny papież osunął się
w ramiona stojącego za nim sekretarza Dziwisza. Ochrona
przewiozła Jana Pawła II do kliniki Gemelli, gdzie poddano

Wolności nie można tylko posiadać,
nie można jej zużywać.
Trzeba ją stale zdobywać
i tworzyć przez prawdę.

Warszawa, 8 czerwca 1991 r.
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papieża sześciogodzinnej operacji.
W ciągu 27 lat posługiwania na Stolicy Apostolskiej Jan
Paweł II przewodniczył ponad tysiącu audiencji generalnych,
odbył 104 pielgrzymki zagraniczne (aż 9 razy odwiedził Polskę)
i 140 na terenie Włoch. Łącznie poza teren Włoch Jan Paweł II
spędził ok. 7% pontyﬁkatu. Złożył 300 wizyt w rzymskich
paraﬁach.

PAPAM

Napisał 14 encyklik, 12 adhortacji apostolskich, 11 konstytucji
apostolskich, 41 listów apostolskich i 25 listów „motu proprio”.

Z

atoka lasu zstępuje

W rytmie górskich potoków…
Jeśli chcesz znaleźć źródło,
Musisz iść do góry, pod prąd.

Kościoła Katolickiego. Dokonał kanonizacji blisko 500 osób (ok. 400

Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj,
Wiesz, że ono musi tu gdzieś być –

z nich to męczennicy), beatyﬁkował 1320 sług Bożych (w tym ponad

Gdzie jesteś, źródło?…Gdzie jesteś, źródło?!

Zreformował Kodeks Prawa Kanonicznego i wydał Katechizm

1000 męczenników). Odbyło się 8 konsystorzy związanych z kreacją
nowych kardynałów, 6 zgromadzeń generalnych synodu biskupów.
Jako Papież przełomów przeprowadził Kościół w nowe tysiąclecie.
Za pontyﬁkatu Jana Pawła II, dzięki samemu papieżowi, nastąpiły
ogromne zmiany w Watykanie, a także w postrzeganiu osoby papieża
przez społeczność zarówno katolicką jak i pozostałych chrześcijan

Cisza…
Strumieniu, leśny strumieniu,
Odsłoń mi tajemnicę
Swego początku!

oraz wyznawców innych religii. Zaraz po swoim wyborze na Stolicę

(Cisza – dlaczego milczysz?

Apostolską, przy składaniu homagium nowo wybranemu papieżowi,

Jakże starannie ukryłeś
tajemnicę twego początku.)

Jan Paweł II nie pozwolił prymasowi Wyszyńskiemu uklęknąć
przed sobą. Pierwsze przemówienie wygłosił po włosku, a więc
w języku narodu, do jakiego przemawiał. Do tej pory przyjęte było,
że papież zawsze swoje pierwsze przemówienie wygłasza po łacinie.
Jan Paweł II chętnie spotykał się z młodymi ludźmi i poświęcał
im dużo uwagi. Na spotkanie w Rzymie 31 marca 1985 roku,

Pozwól mi wargi umoczyć
W źródlanej wodzie
Odczuć świeżość,
Ożywczą świeżość.

który ONZ ogłosiło Międzynarodowym Rokiem Młodzieży, napisał
list apostolski na temat roli młodości jako okresu szczególnego
kształtowania drogi życia, a 20 grudnia zapoczątkował tradycję
Światowych Dni Młodzieży. Odtąd co roku przygotowywał orędzie
skierowane do młodych, które stawało się tematem tego międzynarodowego spotkania, organizowanego w różnych miejscach
świata (odbyło się ono również w Polsce – Częstochowa, 1991).
Powyższe dane statystyczne nie dają jednak nawet skrawka
ogromnego dziedzictwa nauczania i pontyﬁkatu pierwszego
w dziejach Kościoła Papieża-Polaka. Przez 27 lat, jakie upłynęły
od chwili objęcia przez Karola Wojtyłę godności Następcy Piotra,
zmienił się Kościół i świat. Jan Paweł II, mimo postępującej choroby,
nigdy nie przestał być świadkiem Chrystusowej Ewangelii. Odszedł
do Pana, po wieczną nagrodę, 2 kwietnia 2005 r. o godzinie 21:37,
w sobotnią wigilię Święta Bożego Miłosierdzia. Ze śmiercią Jana
Pawła II na chwilę zamarł świat, by po Jego pogrzebie wrócić do
nowego, ale i innego życia, bo już bez JANA PAWŁA II WIELKIEGO.

Dar wolności. Trudny dar wolności.
Tylko ten, kto jest wolny, może także
- stać się niewolnikiem.
Dar wolności.
Trudny dar wolności człowieka,
który sprawia, że wciąż bytujemy
pomiędzy dobrem a złem.
Pomiędzy zbawieniem a odrzuceniem.

Częstochowa, 13 czerwca 1987 r.
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INFORMACJE i

1. Dzisiaj w całej naszej Ojczyźnie obchodzimy IX Dzień Papieski
pod hasłem „Jan Paweł II – Papież Wolności”. Podczas nabożeństwa
różańcowego, które rozpocznie się o godz. 1700 będziemy
modlić się o szybką beatyﬁkację Sługi Bożego Ojca Świętego
Jana Pawła II. Przez całą niedzielę do puszek zbierane są oﬁary na
fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” Natomiast o godz. 1800
– uroczysta Msza Święta w intencji rychłego wyniesienia na
ołtarze Papieża Polaka.
2. Dziś Komitet Budowy przyjmuje indywidualne oﬁary na budowę
naszego kościoła w Mazowszanach. Za każdy dar serca składamy
serdeczne; Bóg zapłać.
3. Dzisiaj o godz. 1530 Msza Święta dla dzieci przygotowujących
się do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej i ich Rodziców.
4. Nabożeństwo Różańcowe dla młodzieży i dorosłych codziennie
o godz. 1730. Dla dzieci od poniedziałku do piątku o godz. 1620.
w niedzielę o godz. 1700
5. We wtorek, 13 października, Nabożeństwo Fatimskie dla chorych
cierpiących i osób starszych. Od godz. 830 Różaniec i okazja do
spowiedzi. O godz. 900 Msza Święta podczas której zostanie
udzielony Sakrament Namaszczenia Chorych.
6. 14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej.
W przyszłą niedzielę 18 października na Mszy Świętej o godz. 1045
będziemy się modlić w intencji wszystkich Nauczyciel
i Katechetów oraz w intencji wszystkich pracowników szkół.
7. W przyszły piątek, 16 października – ostatnie w tym roku
Nabożeństwo Fatimskie dla: dzieci, młodzieży i dorosłych.
Godz. 1830 odczytanie próśb i podziękowań. O godz. 1900
Msza Święta z homilią, a po niej procesja z ﬁgurą Matki Bożej
Fatimskiej. Jest to dzień kolejnej rocznicy wyniesienia na Stolicę
Piotrową polskiego Kardynała Karola Wojtyłę. Prosimy o przyniesienie na procesję świec i zabezpieczenie ich przed wylewaniem
się wosku.
8. W przyszłą niedzielę, 18 października, o godz. 1530 Msza Święta
dla młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania
i ich Rodziców.
9. W przyszłą niedzielę w naszej paraﬁi przeżywać będziemy tzw.
niedzielę seminaryjną. Gościć będziemy alumnów naszego
Pallotyńskiego Wyższego Seminarium Duchownego z Ołtarzewa.
10. Przez cały listopad w wypominkach będziemy codziennie
modlić się za zmarłych. Imiona naszych bliskich zmarłych
– zapisane na kartkach – można od jutra składać w Kancelarii
Paraﬁalnej, w godzinach urzędowania.
11. Krucjata Wyzwolenia Człowieka serdecznie zaprasza wszystkich
chętnych na modlitwę i rozważanie Słowa Bożego we wtorek
(13.10.09) o godz. 19-ej w salkach.
12. Organizujemy wyjazd na nocne czuwanie Pallotyńskiej Młodzieży
na Jasnej Górze 24. Października. Bliższe informacje u Ks. Łukasza.
Zapisy w zakrystii i kancelarii.

W MINIONYM T YGODNIU
Ochrzczeni zostali

4 października
Stanisław
Kopczyński
Mateusz Paweł
Madej
Michał Starzyński
Wiktor
Chmielewski
Marcel
Chmielewski
Dawid Domagała

Dzieckiem Bożym jestem ja…
Związek małżeński zawarli

3 października
Michał Mieszczak i Justyna Dąbrowska

Co Bóg złączył
człowiek niech nie rozdziela…
Odeszli do Pana
Janina Dankowska
l. 89
Roman Gołębiowski l. 68
Stefania Romanowska l. 90

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…
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