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To jest zachęta do modlitwy w osamotnieniu. Jezus czynił
podobnie. W Ogrodzie Oliwnym modlił się ukryty za drzewami.
Trzech uczniów zostawił na uboczu, ale był pośród nich. Podobnie
i dziś. Szukajmy kontaktu z Jezusem w indywidualnej modlitwie
w każdym miejscu i czasie. A co z modlitwą zbiorową? Jest jak
najbardziej potrzebna i miła Bogu. Jezus również modlił się 
na oczach innych. Przesłaniem dzisiejszej Ewangelii jest to,
aby naszej modlitwy nie ograniczać tylko do pobytu w kościele.
Po wyjściu ze Mszy świętej, z Nabożeństwa, musimy pamiętać 
o tym, że nie wolno zapomnieć o Bogu. Modlitwa indywidu-
alna musi być kontynuacją modlitwy zbiorowej. Módlmy się 
będąc na wakacjach, w lesie, na plaży, jadąc pociągiem czy 
autobusem, pracując na działce - będzie to modlitwa myślna. 
Naucz mnie, Panie, takiej modlitwy.

Adam Żak

„Tam gdzie dwaj lub trzej zbierają się w moje imię, 
jestem pośród nich”.

23 .  N IEDZIEL A Z W Y K Ł A

„W wielu krajach globalizacja doprowadziła do przyspieszonego niszczenia korzeni kulturowych 
wraz z inwazją wpływów należących do innych kultur, rozwiniętych gospodarczo, 
ale etycznie osłabionych. Na przykład biskupi afrykańscy sygnalizowali przed laty, 

że często chce się przekształcić kraje Afryki w zwykłe „elementy mechanizmu, tryby wielkiej machiny. 
Często dotyczy to również środków społecznego przekazu, które pozostając w gestii ośrodków Północy, 

nie zawsze należycie uwzględniają priorytety i problemy tych krajów, nie mają poszanowania 
dla pro�lu ich kultur”. Podobnie biskupi Azji podkreślili „zewnętrzne wpływy wywierane 

na kultury azjatyckie. Pojawiają się nowe formy zachowania jako rezultat nadmiernego wpływu 
środków masowego przekazu. (…) W rezultacie negatywne aspekty mediów i przemysłu rozrywkowego

 zagrażają tradycyjnym wartościom”.”

POSŁUCHAJ PAPIEŻA FRANCISZKA
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RÓŻANIEC 
NIE POZWALA UTONĄĆ
Nie pierwszy raz byłam nad morzem, jednak tego

lata, bardziej niż kiedykolwiek przedtem, pojęłam – 
patrząc na rozszalałe fale Bałtyku – jak potężne dzieła 
stworzyłeś, Boże Wszechmocny. 

Była druga połowa sierpnia 2017. Według prognozy
ostatnie wakacyjne dni miały być deszczowe i chłodne.
Tymczasem... Przepiękna pogoda zmusiła mnie do 
wyjścia spod kołdry i pójścia na długi spacer brzegiem
morza. Wreszcie przyjechałam po to, aby pooddychać
jodem w najczystszej postaci. 

Stałam na pięknej piaszczystej plaży koloru jasnego
bursztynu. Wolna od wszelkich kłopotów wodziłam 
wzrokiem po horyzoncie. Szukałam odpowiedzi na 
sobie samej postawione pytanie: Czy niebo jest bardziej
błękitne niż morze, a może jest wręcz przeciwnie?
Myśli kotłowały się w głowie. Dopiero potężne uderzenie
fali przywróciło mi odrobinę logiki. Dlaczego właśnie 
w tym momencie zaczęłam rozmyślać o stworzeniu 
świata? Nie wiem. „A Duch Boży unosił się nad wodami”
(Rdz 1, 2) – szumiało mi w uszach.

Dzień miał się ku końcowi. Rybacy wypływali na 
nocny połów ryb. Moim kiepskim aparatem zrobiłam 
kilka kiepskich fotek zachodzącemu słońcu. Zniechę-
cona bezsilnością wobec techniki, w geście rezygnacji,
tylko machnęłam ręką. Pomyślałam: „Marność nad 
marnościami i wszystko marność” (Koh 1, 2). 

W powiewie wiatru Duch Boży unosił się nad 
wzburzonym Bałtykiem. Z dna mojej przepadzistej torby
wyjęłam różaniec. Nie pierwszy raz odczuwałam 
bliskość Boga. Czemu więc właśnie teraz zaczęłam się 
żarliwie modlić? Czy dlatego, że Duch Boży nieustannie
unosi się nad wodami?
żarliwie modlić? Czy dlatego, że Duch Boży nieustannie

ZAPROSZENIEZAPROSZENIEZAPROSZENIE
NA WYJAZD W GÓRY

Wspólnota dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa 
zaprasza na nocne czuwanie 

przy relikwiach Krzyża Świętego 
w Sanktuarium w Górach Świętokrzyskich. 

Wyjazd: w najbliższy czwartek, 14 września, o godz. 1800.
 Powrót: w piątek o godz. 500 rano. 

Koszt: 30 zł. 
Informacje i zapisy pod numerem telefonu 

48 366 42 32.

Wspólnota dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa 
zaprasza na nocne czuwanie 

przy relikwiach Krzyża Świętego przy relikwiach Krzyża Świętego 
w Sanktuarium w Górach Świętokrzyskich. 

WyjazdWyjazd:: w najbliższy czwartek, 14 września, o godz. 18
PowrótPowrót:: w piątek o godz. 5

Koszt: 30 zł. Koszt: 30 zł. 

przy relikwiach Krzyża Świętego 
w Sanktuarium w Górach Świętokrzyskich. 

w najbliższy czwartek, 14 września, o godz. 1800.
 w piątek o godz. 500 rano. 

Koszt: 30 zł. Koszt: 30 zł. 
pod numerem telefonu 

48 366 42 3248 366 42 32.

WYŚPIEWAĆ PANU 
NAJPIĘKNIEJSZĄ PIEŚŃ

Po wakacyjnej przerwie, rozpoczyna swoje zajęcia
nasz parafialny chór „Gloria Dei”. Niemal ze łzami 
w oczach, po raz kolejny (chyba już setny) apelujemy 
do sumień naszych Para�an o pomoc w uwielbianiu 
Boga pieśnią. Koleżanki z chóru przestrzegały mnie,
abym nie pisała „za ostro”, zabiegając o nowych członków
do chóru, bo ludzie się „zrażą” i nikt się do śpiewania 
nie zgłosi. 

W naszej para�i jest kilkanaście tysięcy duszyczek.
Ostatnio w Chórze mamy JEDNEGO tenora i TRZECH 
panów basów. Na kilkanaście tysięcy ludzi – CZTERECH
mężczyzn. Gdzie ci mężczyźni? Żal serce ściska…

Od kilku lat mamy nowe dodatkowe mikrofony, 
jako dar od rodziców dzieci pierwszokomunijnych. 
Dziękujemy. Słychać nas lepiej, ludzie nas chwalą, 
ale dlaczego nie mamy sięgać do gwiazd? Przed nami
tyle planów. Chcemy nagrać kolejną płytę, tym razem
z naszymi – jak to mówi nasz Szef i Dyrygent, Pan 
Organista Roman Danielewicz – „hiciorami” (czyt.: 
najlepiej wykonane utwory). Mamy zaproszenie do 
udziału w różnych festiwalach (np. w Pradze czeskiej, 
czy Skarżysku-Kamiennej). Niech Ci zależy, droga 
Siostro i drogi Bracie, aby TWÓJ Chór mógł wyśpiewać
Panu najpiękniejszą pieśń. Niech Ci zależy… 

Kontakt: 
u Pana Organisty lub pod numerem telefonu: 

513 900 311.

Ps. Mamy już nagraną płytę z kolędami. 
Przed Bożym Narodzeniem będziemy ją rozprowadzać.

Mój różaniec już nie leży na dnie przepa-
dzistej torby, niczym zatopiony okręt na dnie 
oceanu. Jest mi sterem i kołem ratunkowym. 
Nie pozwala mi utonąć w odmętach codzien-
ności.  I tylko nadal nie wiem, czy morze jest 
takie błękitne, czy to niebo się w nim przegląda?

Jadwiga Kulik

Jadwiga Kulik

Z KATECHIZMU 
KOŚCIOŁA

„Chociaż dzieło stworzenia 
jest w sposób szczególny przypisywane Ojcu,

 jest również prawdą wiary, 
że Ojciec, Syn i Duch Święty 

są jedyną i niepodzielną 
zasadą stworzenia”.
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Sakrament chrztu świętego 
w czerwcu przyjęli:

Odeszli w czerwcu do Pana:
Magdalena Teresa Żurek /l. 34/
Andrzej Jerzy Wróbel /l. 59/
Małgorzata Stanisława Rosik /l. 60/
Mieczysław Porczek /l. 63/
Józef Wojciech Rynio /l. 63/
Halina Barbara Włodarczyk /l. 66/

Sakrament małżeństwa 
w czerwcu przyjęli:

Aleksandra Maria Kośla
Hanna Marciniak
Wiktor Robert Banasik
Aleksander Kurys
Igor Paweł Gębski
Borys Kaczmarski

Magdalena Boguszewska i Juliusz Piotr Skiruk
Marta Maciejczak i Łukasz Mateusz Koptas

Marta Anna Śmiechowska i Dawid Zagórski
Anna Maria Barszcz i Grzegorz Jakuc

Emilia Weronika Kilijanek i Piotr Zbigniew Rylski
Paulina Piotrowska i Artur Marian Bieniek

Zo�a Kiraga
Antoni Gajownik

Blanka Maria Kutkowska
Łucja Sikora

Urszula Tola Mierzwa
Nela Chrzanowska

Jan Piotr Rymar /l. 68/
Zbigniew Ryszard Chochoł /l. 71/

Alicja Rychlicka /l. 73/
Jerzy Kazimierz Król /l. 76/

Józef Kozieł /l. 82/
Wacława Anna Ambroziak /l. 83/

Bogdan Adam Kwaśnik /l. 85/
Stanisław Pająk /l. 85/

Jadwiga Sobolewska /l. 87/
ks. Marian Dziczek /l. 87/

Henryka Kardas /l. 90/
Stanisława Kęska /l. 90/

Jadwiga Kulik

ŁYSOGÓRY
Najstarsze polskie góry, zwane Świętokrzyskie,
Każdemu rodakowi niezmiernie są bliskie.
Wśród nich pasmo szczególne, mówią o tym mity,
Łysogórami zwane, choć w lasach ich szczyty.
Część, co się z jednej strony Łysicą wywyższa,
Z drugiej Łysą Górą, która ciut, ciut niższa,
Tak obrosła przez wieki w przeróżne legendy,
Żeś przybyszu zadziwion, gdzie nie spojrzysz 
– wszędy!
Tutaj swoje sabaty miały czarownice,
Czarty, w ciemnych pieczarach robiły stanice.
Tak strasznie było, że groźne wilki i niedźwiedzie,
Bały się wieczorami w ciemnej puszczy siedzieć!
Jeno tylko dla mniszek i benedyktynów,
Odważnych córek Bożych, Jego dzielnych synów,
Nie straszne były diabły, ani czarownicy,
Klasztory zbudowali w Łyśccu* i Łysicy.
Kiedyś, nocną już porą, wśród czarciego gwaru,
Zagubiony myśliwy wyszedł na brzeg jaru,
Długim marszem zmęczony, stanął ledwie żywy,
Nagle drgnął, ujrzał bowiem światła blask życzliwy.
Obyczajem klasztorów przyjąć spragnionego,
Przyjęto więc Eryka, księcia węgierskiego.
Ten dobrym zakonnikom w podzięce zostawił,
Drzazgę krzyża, na którym Pan Jezus świat zbawił.
Od tej chwili złe czarty oraz czarownice,
Na zawsze opuściły świętą okolicę.
Pozostały ślad po nich zarosnąć nie może,
Dotąd stale go widać, zwie się gołoborze.
Wiele legend jest jeszcze o tej okolicy,
Nikt wszystkich nie spamięta, ani nie wyliczy,
Zaś puszcza, Żeromskiego słowami przejęta,
Wciąż szumi: nie twojam, jenom Boża, Święta.
*Łysiec to inna nazwa Łysej Góry.

Michał Jakaczyński

DZIEŃ, KIEDY 
SPOTKAŁEŚ BOGA 

Bardziej niż darów potrzebujemy Boga. Bóg zaprasza
nas do coraz pełniejszego otwierania się na Jego obec-
ność. Przyjaźń z Jezusem jest doskonałą odpowiedzią 
na pragnienie posiadania przyjaciela. Miłość do Boga 
znosi lęk. Trwanie zaś w Jego obecności i przyjaźni 
więcej znaczy niż poszczególne dobra, jakich możemy 
od Niego oczekiwać. 

Redakcja naszej para�alnej Gazetki zaprasza Czytel-
ników do współtworzenia Gazetki. Zapraszamy ludzi 
młodych i starych, wrażliwych, zranionych, samotnych,
żyjących w rodzinach – wszystkich, którym „coś” leży 
na sercu. Piszcie do nas o tym co Was cieszy, co boli, 
jakie są Wasze marzenia, relacje z Bogiem. To, o czym 
napiszecie, będziemy chcieli wydrukować w naszej 
Gazetce. Za Waszą zgodą – podpiszemy to imiennie 
lub incognito. Jeśli incognito, to tylko Redakcja będzie
wiedziała, kim jest autor. Chcemy, aby Gazetka była 
postrzegana jak cichy, dyskretny przyjaciel, któremu 
można powiedzieć prawie wszystko. Czekamy na Twoje
teksty, drogi Czytelniku! 
A może na wakacjach spotkałeś Boga? 
Opowiedz nam o tym.

Nasz e-mail: 
mojapara�a@gmail.com
Spotkanie Redakcji: jutro o 1630 przy kancelarii.

„W niedzielę bowiem, 
bardziej niż w jakikolwiek inny dzień, 

chrześcijanin ma pamiętać o zbawieniu”.

ŚW. JAN PAWEŁ II 
MÓWI O NIEDZIELI
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KALENDARZ
LITURGICZNY

10 września 2017r. - NIEDZIELA
Imieniny: Łukasza, Mikołaja
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Ez 33, 7-9
PSALM 95, 1-2. 6-7c. 7d-9
2. czytanie: Rz 13, 8-10
EWANGELIA: Mt 18, 15-20

11 września 2017r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Jacka, Feliksa
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Kol 1, 24 – 2, 3
PSALM 62, 6-7. 9
EWANGELIA: Łk 6, 6-11

12 września 2017r. – WTOREK
Imieniny: Gwidona, Amadeusza
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Kol 2, 6-15
PSALM 145, 1b-2. 8-9. 10-11
EWANGELIA: Łk 6, 12-19

13 września 2017r. – ŚRODA
Imieniny: Jana, Eugenii
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Kol 3, 1-11
PSALM 145, 2-3. 10-11. 12-13
EWANGELIA: Łk 6, 20-26

14 września 2017r. – CZWARTEK
ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA 
KRZYŻA ŚWIĘTEGO
Imieniny: Roksany, Cypriana, Bernarda
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Lb 21, 4b-9
PSALM 78, 1-2. 34-35. 36-37. 38
2. czytanie: Flp 2, 6-11
EWANGELIA: J 3, 13-17

15 września 2017r. – PIĄTEK
Imieniny: Albina, Nikodema
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Hbr 5, 7-9
PSALM 31, 2-3b. 3c-4. 5-6. 15-16. 20
EWANGELIA: J 19, 25-27

16 września 2017r. – SOBOTA
Imieniny: Edyty, Kamila
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 1 Tm 1, 15-17
PSALM 113, 1b-2. 3-4. 5a i 6-7
EWANGELIA: Łk 6, 43-49

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. W czasie wakacji w naszej para�i nastąpiły zmiany personalne. 

S. Lidia Śpiewak CR została Przełożoną Sióstr w klasztorze w Sochaczewie,
ks. Tomasz Stefanowski SAC – proboszczem w Rynie na Mazurach, 
ks. Marek Tomulczuk SAC – wikariuszem w Sanktuarium Miłosierdzia
Bożego w Ożarowie Mazowieckim, a ks. Artur Wierzbicki SAC – wikariuszem
w pallotyńskiej para�i w Ostrołęce. Ks. Stanisław Goliszek SAC, 
który w ostatnim roku mieszkał w domu rodzinnym, ale wspierał nas 
np. podczas kolędy, został wikariuszem w Sanktuarium Matki Bożej 
Wychowawczyni w Czarnej. Do naszej Wspólnoty para�alnej przybyli: 
Siostra Przełożona sióstr zmartwychwstanek, s. Teresa Genowefa 
Ozimek CR (z Częstochowy), ks. Paweł Zieja SAC (z Otwocka) oraz 
neoprezbiter z Seminarium z Ołtarzewa ks. Przemysław Brodowski SAC.

2. Dziś podczas Mszy świętej dla dzieci o godz. 1145 zostaną poświęcone 
tornistry, książki i przybory szkolne uczniów klas pierwszych.

3. Dziś o godz. 1500 Msza święta dla dzieci przygotowujących się 
do I Komunii świętej z klas trzecich ze Szkoły Podstawowej nr 9 
oraz dla ich rodziców.

4. Dziś na godz. 1720 zapraszamy na Nabożeństwo.
5. Dziś po Mszy świętej wieczornej spotkanie w kawiarence dla Pielgrzymów

„Białej 11”. 
6. W środę, 13 września, Nabożeństwo fatimskie dla chorych, starszych 

i samotnych. O godz. 830 różaniec i okazja do spowiedzi. O godz. 900 
Msza święta i Adoracja.

7. Pierwsze powakacyjne spotkanie Chórzystów „Gloria Dei” odbędzie się
w środę, 13 września, po Mszy świętej wieczornej. Zapraszamy też 
wszystkich chętnych.

8. W czwartek, 14 września, przypada Święto Podwyższenia Krzyża Świętego.
Msze święte o godz. 630, 800, 930 i 1800. O godz. 1720 zapraszamy 
na Nabożeństwo Drogi krzyżowej.

9. W piątek, 15 września, we Wspomnienie Matki Bożej Bolesnej, 
Nabożeństwo fatimskie dla dorosłych, młodzieży i dzieci. 
O godz. 1720 różaniec i odczytanie intencji (które prosimy składać tuż 
przed różańcem do koszyka przed ołtarzem), o godz. 1800 Msza święta 
i Procesja fatimska. Na procesję prosimy przynieść świece.

10. Ks. Ryszard przyjmuje zapisy kandydatów na ministrantów 
oraz zapisy dzieci i młodzieży do Wspólnoty oazowej.

11. Osoby przygotowujące się do sakramentu małżeństwa prosimy 
o zapoznanie się z plakatem (w gablocie para�alnej) dotyczącym 
kursu przedmałżeńskiego, który rozpocznie się już pod koniec 
tego miesiąca w naszym dekanacie – w Para�i św. Teresy na Borkach.

o zapoznanie się z plakatem (w gablocie para�alnej) dotyczącym 
kursu przedmałżeńskiego, który rozpocznie się już pod koniec 
tego miesiąca w naszym dekanacie – w Para�i św. Teresy na Borkach.
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Kontakt: ul. Młodzianowska 124, tel. 48 366 81 03, mojaparafia@gmail.com, 
Katarzyna Wilczyńska, Ewa Gawor, Aleksandra Faryna, Alicja Faryna, 

GORĄCE I SERDECZNE ZAPROSZENIE
Już jutro, 11 września, o godz. 1630,

pierwsze powakacyjne spotkanie Redakcji „Mojej Parafii”. 
Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcą pisać artykuły 

oraz tych, którzy chcą pomóc składać naszą Gazetkę. 
Zapraszamy na godz. 1630 do kancelarii parafialnej. 

Spotkanie rozpoczniemy najpiękniejszą modlitwą – Mszą świętą.
Redakcja


