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      Czuwać – „być czujnym, mieć się na baczności, dawać
baczenie, strzec, pilnować”. Czujny to ten „zwracający na 
wszystko baczną uwagę, uważny, ostrożny, wrażliwy”. Takie
wyjaśnienie podaje „Słownik języka polskiego”. Pięć panien
z dzisiejszej Ewangelii było mało przewidujących. Nie zabrały
ze sobą oliwy, aby uzupełnić nią gasnące lampy. Stało się.
Musiały iść kupić oliwę. W tym czasie „przybył pan młody.
Te, które były przygotowane (czuwały), weszły z nim na 
wesele i drzwi zamknięto”. Nieobecne w tym czasie nie zostały

wpuszczone. Pan młody, czyli Jezus mówi: „Zapewniam was, że was nie znam”. Czy to możliwe? Nasz Stwórca
nie zna nas? Może tylko nie poznaje, bo tkwimy w ciemnościach, w ciemnościach grzechów. Czuwajcie, bądźcie
rozpoznawalni, widoczni. Musimy uczynić wszystko, aby dać się rozpoznać Jezusowi. Nie może nam braknąć 
światła. „Oliwą” do lamp naszego życia, są: sakramenty święte, spowiedź, Komunia święta. Nie wolno nam zasypiać,
zapomnieć o „oliwie” dla naszych dusz. Jezu, często trwam w ciemności grzechu. Ty swym miłosierdziem 
oświecaj mnie, aby nigdy nie zabrakło mi Twojego światła.

„Czuwajcie więc, 
bo nie znacie dnia ani godziny”.

EWANGELIA:  Mt 25,  1-13
32. NIEDZIELA ZWYKŁA

Adam Żak

Nr: 1183
12/11/2017
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Księdzu Marcinowi Sawickiemu SAC 
składamy serdeczne życzenia z okazji imienin! 

Niech każdy dzień przynosi obfitość łask od Boga 
i doświadczenie dobra od ludzi. 

Niech odwaga i miłosierdzie, 
które naznaczyły życie świętego Marcina, 

będą także dla Księdza drogowskazami 
oraz pomagają w jak najlepszym realizowaniu powołania.oraz pomagają w jak najlepszym realizowaniu powołania.oraz pomagają w jak najlepszym realizowaniu powołania.

ŻYCZEN IA

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Św. Piotr Apostoł przypomina: „Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was””.
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Panu Bartłomiejowi Paduchowi, 
w dniu imienin życzymy wielu radosnych chwil w życiu, 

pokoju serca, szczęścia i wszelkich darów Nieba. 
Dziękujemy za Twoją ofiarność i poświęcenie, 

których doświadczamy podczas tworzenia „Mojej Parafii”. 
Niech dobry Bóg wynagrodzi je stokrotnie!

Drodzy Czytelnicy Gazetki! Od
jakiegoś czasu zaczytuję się w pismach
Alicji Lenczewskiej (1934-2012) - szcze-
cińskiej mistyczki, która w swoich 
dziennikach duchowych opisuje 
rozmowy z Panem Jezusem, Matką
Bożą, świętymi i aniołami. W najbliż-
szą sobotę będziemy wspominać w
Liturgii Kościoła bł. Karolinę Kóz-
kównę – wspaniałą Patronkę troski
o czystość serca. Dlatego dziś pragnę
przybliżyć, co o czystości pisze Alicja
Lenczewska.

1. Czym jest czystość serca? 
Czystość serca nie polega na tym,
że nie dopuszczamy do niego żad-
nych zanieczyszczeń – bo takiej
władzy nad swoim sercem nie mamy
– czystość serca polega na tym, że 
pozwalamy i prosimy nieustannie,
by Jezus je oczyszczał i by nim 
dysponował według swojej woli. 
Tylko Jezus ma moc oczyszczania
serc i pragnie to czynić. Jakże bardzo
mylą się ci, którym się wydaje, że 
cokolwiek uczynią sami i przyjdą 
do Jezusa już czyści.

2. Jakie są etapy wychowania 
do czystości?

Proces wychowania do czystej miłości
prowadzi od miłości hedonistycznej,
szukającej swego, do miłości Bożej, 
szukającej cierpienia, by pomagać 
innym – ubogacać ich dusze i ich
radość w Jezusie. Pragnienie cierpienia
dla dobra innych jest punktem 
szczytowym rozwoju duszy. Dusza,
która osiągnie ten stan jest radosna,
bo wszystko w niej jest Boże, a 
zjednoczenie tu na ziemi jest pełne.
Jest przepełniona pokojem i rado-
ścią, choćby nawet wokół było piekło,
bo nie dotyczy ono jej i nie dotyka 
jej Boskiego wnętrza to, co jest na 
zewnątrz. Do takiej czystości Jezus 

chce doprowadzić wielu, aby ich dusze
swą czystością uświęcały pragnienia
ciała. 

3. Czy taki proces dotyczy każdego?
Każdy żyje na świecie tyle czasu, ile 
jest konieczne do uświęcenia jego 
duszy. Nie ma porównania między
ludźmi. Każdy ma właściwy dla siebie
czas, właściwe dla siebie warunki 
uświęcenia. Trzeba więc rozpozna-
wać swoją drogę do Boga i ufnie
poddawać się prowadzeniu Bożemu.
Powołaniem każdego jest wspoma-
ganie bliźnich w ich drodze do 
zbawienia: świadczenie dobra i mi-
łości. Nie sądźmy, że można uzyskać
świętość, myśląc o sobie i zajmując
się sobą. Trzeba myśleć o Bogu
i w pokorze serca pragnąć Go oraz 
troszczyć się o bliźnich, by nie 
pomarli w grzechach swoich.

4. Jak kochać innych?
Kochać ludzi to nie znaczy przeżywać
stany emocjonalne radości z powodu
tego, że zaspokoili nasze pragnienia.
Kochać ludzi to znaczy świadczyć 
im dobro, które prowadzi ich do 
Nieba, niezależnie od uczuć i emocji,
jakie zjawiają się w naszym sercu. 
Jeżeli nie kochasz taką samą miło-
ścią tych, którzy cię miłują, i tych, 
którzy cię nienawidzą, to nie łudź się,
że kochasz kogokolwiek oprócz 
siebie samego. Kochać to obdarzać
Bogiem, a nie sobą. Osądzać i potę-
piać trzeba czyn zły, ale człowiekowi
trzeba okazać miłość i pomoc. 
Pomoc i miłość trzeba okazać nie 
z pozycji domniemanej własnej 
wyższości, ale z pozycji uniżenia, 
pokory, zrozumienia i przeprosić,
jeśli w jakikolwiek sposób przyczy-
niliśmy się do tego, że Szatan 
wszedł do czyjegoś serca.

5. W jaki sposób można obronić się
przed Szatanem?

Trzeba czuwać, by nie zaskakiwały

nas pokusy. Szatan toczy walkę
o każdą myśl naszą i każde poruszenie
serca. Wszystko, co budzi smutek, 
żal, niechęć, niepokój, pochodzi od
niego. Wszystko to jest atakiem na
duszę, by zniszczyć czystość i świę-
tość, do których prowadzi nas Jezus.
Dlatego Jezus pragnie miłości i adoracji,
by nas chronić. Pragnie tego dla nas,
bo wtedy jesteśmy bezpieczni. W 
duszy pełnej Boga nie ma miejsca 
dla pokus podsyłanych przez Szatana.

6. Jak w praktyce żyć czystością serca?
Świętość jest w codzienności, w 
znoszeniu tego, co małe i niepozorne.
W dziękowaniu za to, co nudne i 
męczące. W znoszeniu ludzi: ich pędu
ku dominowaniu, ich gadatliwości, 
ich małostkowości, ich nieopano-
waniu. Rozwijajmy w sobie cechy 
przeciwne i miłość Jezusową dla 
nich – cierpliwość i współczucie. 
Patrzmy na wszystko z punktu 
widzenia potrzeby dla Bożego 
Królestwa, a nie od strony własnego
upodobania. Na każdą naszą myśl, 
słowo, czynność patrzmy oczyma 
Jezusa – czy są przydatne do budo-
wania Królestwa Bożego w sercach 
ludzi i naszym sercu. Największą 
o�arą jest uczciwe i dobre wypeł-
nianie codziennych obowiązków, 
uczynność i miłość w każdych
okolicznościach. Nasze usta, nasz 
umysł, nasze serce muszą byćpełne
wdzięczności i uwielbienia. W prze-
ciwnym wypadku Szatan wciśnie nam
zwątpienie, bunt i bluźnierstwo. 
Strzeżmy się, wołajmy o pomoc, 
mobilizujmy swoją wolę i pragnijmy.
Jezus chce, abyśmy dali z siebie 
wszystko, a co ponad to, należy do 
Jezusa, który jest i czuwa przy nas.

Oby słowa Pana, które przekazuje
nam Alicja Lenczewska, zakorzeniły
się w naszych sercach i przyniosły 
owoce Jego miłości.

CZYSTOŚĆ SERCA

eg

ŻYCZEN IA
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1. Ile panien weszło na ucztę weselną?

Odpowiedź: ...........................................................................

2. Ile panien wyszło na spotkanie pana 
młodego? 

Odpowiedź: ...........................................................................

Imię i nazwisko: ......................................................................

Szkoła i klasa: ..........................................................................

DOBRY INTERES 
Tłum uwielbia Ciebie Chrystusie
Lecz nie rozumie

W trwaniu przy Tobie
Korzyść dla siebie upatruje

Uzdrawiasz przebaczasz
Miłość rozdajesz

W tłumie tym niepewna jutra 
W kolejce po swoje stoję 

Nie pozwól mi Chrystusie
Odejść z pustymi rękami 

Okaż mi miłosierdzie swoje 
Tak lekką ręką je rozdajesz

W godzinie śmierci
Zbaw mnie Panie

W otchłani nie mogłabym
Ciebie kochać Jadwiga Kulik

DLA BARDZO BARDZO CHĘTNYCH
To był czwartek. Przepiękny, 22.

dzień czerwca 2017 roku. Kilkoro 
dzieci naszej para�i wraz z bardzo 
bardzo chętnymi opiekunami po-
stanowiło odwiedzić Kraków. By 
podziękować za rodzinę, za I Komunię
świętą, za kończący się rok szkolny
i modlitewnie przygotować się do 
wakacji. Wyjazd pozostawił w sercach
uczestników niezatarte wrażenia. 

Nie pierwszy raz byłam w Krakowie.
Wiele razy zachwycał mnie Rynek 
Starego Miasta – maleńki skrawek 
współczesnego Krakowa, gdzie zgro-
madzone są najwspanialsze dzieła 
kultury i sztuki z całego tysiąca lat
historii tego miejsca. Ale... TEN 
kościółek – maleńkie cudo archi-
tektury pierwotnie romańskiej, w XVII
i XVIII wieku przebudowany na styl
barokowy – widziałam po raz 
pierwszy!!! A przecież stoi w samym
sercu miasta, na Rynku Głównym, 
tuż obok Sukiennic.

Pochodząca z XI wieku świątynia
nosi wezwanie świętego Wojciecha,
biskupa misjonarza z Czech, który
według tradycji głosił w tym miejscu
kazania w drodze do Prus (dzisiejsze
północne tereny Polski), gdzie został
wysłany, by ochrzcić tamtejszych 
mieszkańców. Tam poniósł śmierć 
męczeńską i stał się Patronem Polski. 

W kościółku tym odprawiliśmy
Mszę świętą. Eucharystia w sercu 
Krakowa, w blasku jeszcze porannego
słońca, w rodzinnej kameralnej 
atmosferze… Niebywały jest Pan 
w swoich darach!

Potem mieliśmy czas na dobry
obiad, wspaniałą kawę i wyśmienitą
krakowską gorącą czekoladę. 

Ostatnim punktem naszego piel-
grzymowania była dzielnica Białe 
Morza i modlitwa w Sanktuarium 
św. Jana Pawła II. Towarzyszył tam
nam Ksiądz Przewodnik, który szcze-
gółowo przybliżył wymowę i bogactwo
dzieł sztuki Sanktuarium. 

Ileż piękna kryją miejsca związane
z ludźmi świętymi. Ze św. Wojcie-
chem, św. Janem Pawłem II… Ileż 
piękna kryją serca rodzin naszej 
para�i. 
Bogu niech będą dzięki!

Jadwiga Kulik

Już dawno po wakacjach, a jeszcze 
sporo do Bożego Narodzenia… 
Wszystkich chętnych zapraszamy
do przelania na papier miłych 
wspomnień, chociażby z ostatnich 
wakacji. To na pewno rozgrzeje 
listopadowe młodzianowskie 
wieczory…

ZADUMA
1 listopada. Dzień Wszystkich

Świętych. Głęboka jesień. Modlitwa.
Wspomnienia. Zaduma.

Przed laty przeczytałem książkę 
autorstwa ks. Jerzego Mrówczyńskie-
go CR „Polscy kandydaci do chwały
ołtarzy”. Autor wymienił w niej, 
poczynając od początków naszej 
państwowości aż po XX wiek  – bardzo
znane, mniej znane i nieznane 
– osoby zmarłe, uznane w swoim 
czasie za Sługi Boże. Drobna  ich 
cząstka – przez naszą pamięć, kult
– została na zawsze wpisana w poczty:
błogosławionych i świętych.

Czy to sprawiedliwe, że nie 
pamiętamy o wszystkich?

Niedawno minęła kolejna rocznica
zamordowania męczennika za 
prawdę, bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Myślę o nim i o jego matce. 

Do niego i do niej, tak samo, pasują
mi słowa Cypriana Kamila Norwida: 
„Nie trzeba kłaniać się okolicznościom, 
A prawdom kazać by za drzwiami 
stały…
…Nie trzeba stylu uprawiać ulicznie,
Ni Ewangelii brać przez rękawiczkę”.

Marianno Popiełuszko, 
czy będziemy Cię pamiętać?

Redakcja Michał Jakaczyński

Pytania dotyczą dzisiejszej Ewangelii.
Losowanie nagród za tydzień.

KONKURS DLA DZIECI
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiaj po Mszach świętych można złożyć o�arę do puszek 
dla chrześcijan prześladowanych w Syrii i Iraku.

2. Dzisiaj o godz. 1500 Msza święta dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 9
przygotowujących się do przyjęcia I Komunii świętej oraz dla ich rodziców.

3. Dzisiaj po Mszy świętej o godz. 1800 spotkanie w kawiarence 
dla Pielgrzymów „Białej 11”.

4. Jutro, 13 listopada, Nabożeństwo fatimskie dla osób starszych, 
chorych i samotnych. Od godziny 830 różaniec i okazja do spowiedzi,
natomiast o godz. 900 Msza święta i Adoracja. Po Nabożeństwie
– w Świetlicy Caritas Pallotyńskiej spotkanie dla seniorów.

5. Pojutrze, we wtorek, o godz. 1900 spotkanie dla dzieci ze Szkoły 
Podstawowej nr 23 przygotowujących się do przyjęcia I Komunii świętej
oraz dla ich rodziców.

6. W przyszłą niedzielę, 19 listopada, o godz. 1300 Msza święta 
dla kandydatów do bierzmowania i ich rodziców.

7. Przez cały listopad, codziennie o godz. 1720, odmawiamy różaniec, 
a o godz. 1800 sprawujemy Mszę świętą za zmarłych poleconych 
w wypominkach listopadowych. 

KALENDARZ
LITURGICZNY

12 listopada 2017r. - NIEDZIELA
Imieniny: Renaty, Witolda, Konrada
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Mdr 6, 12-16
PSALM 63, 2. 3-4. 5-6. 7-8
2. czytanie: 1 Tes 4, 13-18
EWANGELIA: Mt 25, 1-13

13 listopada 2017r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Arkadii, Stanisława, Mikołaja
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Mdr 1, 1-7
PSALM 139, 1b-3. 4-5. 7-8. 9-10
EWANGELIA: Łk 17, 1-6

14 listopada 2017r. – WTOREK
Imieniny: Emila, Laury
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Mdr 2, 23 – 3, 9
PSALM 34, 2-3. 16-17. 18-19
EWANGELIA: Łk 17, 7-10

15 listopada 2017r. – ŚRODA
Imieniny: Leopolda, Alberta, Amelii
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Mdr 6, 1-11
PSALM 82, 3-4. 6-7
EWANGELIA: Łk 17, 11-19

16 listopada 2017r. – CZWARTEK
Imieniny: Edmunda, Marii, Marka
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Mdr 7, 22 – 8, 1
PSALM 119, 89-90. 91 i 130. 135 i 175
EWANGELIA: Łk 17, 20-25

17 listopada 2017r. – PIĄTEK
Imieniny: Grzegorza, Walerii
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Mdr 13, 1-9
PSALM 19, 2-3. 4-5b
EWANGELIA: Łk 17, 26-37

18 listopada 2017r. – SOBOTA
Imieniny: Romana, Anieli, Klaudyny
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Mdr 18, 14-16; 19, 6-9
PSALM 105, 2-3. 36-37. 42-43
EWANGELIA: Łk 18, 1-8

Sakrament chrztu świętego w październiku przyjęli:
Maria Michalina Piskorz

Zoja Kosobucka
Oskar Ciecierski
Jan Trochimiuk

Paweł Dziób
Lena Sandra Gorczyca

Ksawery Szołdrowski
Miłosz Kowalik

Daniel Piotr Kłosowski
Maja Grzegorzewska
Bartłomiej Otrębski
Stanisław Kudła
Jakub Głogowski
Nina Majewska
Natan Majewski

Natalia Maria Kowalik i Łukasz Wojciech Tomczyk
Agnieszka Anna Jaśkiewicz i Michał Rolnik
Aldona Daria Lis i Grzegorz Adam Trybuła

Monika Wiktoria Pastuszka i Konrad Marek Kalita
Kamila Odzimek i Mariusz Jaroszek

Anna Pastuszka i Marcin Piotr Tusiński
Aleksandra Martyna Kurnicka i Karol Kwiecień

Sakrament małżeństwa w październiku przyjęli:

Monika Wiktoria Pastuszka i Konrad Marek Kalita

Aleksandra Martyna Kurnicka i Karol Kwiecień

Odeszli w październiku do Pana:
Martyna Filipiak /l. 24/
Krzysztof Tomasz Rutkowski /l. 47/
Elżbieta Maria Czerwińska /l. 55/
Marian Mirosz /l. 70/
Danuta Fabiszewska /l. 74/
Jerzy Walczak /l. 75/

Bogusław Minda /l. 79/
Krystyna Krawczyk /l. 83/

Janina Jóźwik /l. 87/
Ryszard Zdzisław Skoneczny /l. 87/

Teodora Piątek /l. 88/
Genowefa Kończyk /l. 98/

„Chrystus jest światłością świata,
 a dzień upamiętniający Jego 

zmartwychwstanie jest 
— w rytmie tygodnia, 

wyznaczającym upływ czasu 
— niegasnącym odblaskiem 

objawienia Jego chwały”.

ŚW. JAN PAWEŁ II
MÓWI O NIEDZIELI


