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Kalendarz liturgiczny
13 listopada 2011r. – NIEDZIELA
Imieniny: Benedykta, Jana, Mateusza,
Mikołaja, Stanisława
LITURGIA SŁOWA:
Prz 31, 10-13.19-20.30-31
PSALM 128, 1-5
1 Tes 5, 1-6
EWANGELIA: Mt 25, 14-30
14 listopada 2011 r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Seraﬁna, Emila, Wawrzyńca
LITURGIA SŁOWA:
1 Mch 1, 10-15.41-43.54-57.62-64
PSALM 119, 53.61.134.150.155.158
EWANGELIA: Łk 18, 35-45

X X XIII NIEDZIEL A Z W Y K Ł A
EWA NGELI A: Mt 25 , 14 - 30
„Byłeś wierny w rzeczach niewielu
nad wieloma cię postawię;
wejdź do radości twego pana!”

Nasze codzienne życie składa się z wielu małoznaczących czynności
i wydarzeń. Tę monotonię przerywa czasem coś naszym zdaniem
ważnego. Na drobnostki składające się na dzień od rana do wieczora
15 listopada 2011 r. – WTOREK
Św. Alberta Wielkiego
nie zwracamy uwagi, zwykła rutyna. Podobnie bywa w życiu duchowym.
Imieniny: Leopolda
Pasterka, Rezurekcja, Boże Ciało, ślub, pogrzeb. Tam trzeba być, trzeba
LITURGIA SŁOWA:
2 Mch 6, 18-31
się pokazać. A zwykła niedziela? Tyle ich jest w ciągu roku to jedna
PSALM 3, 2-7
mniej… Pacierz rano i wieczorem? Spieszę się lub jestem zmęczony
EWANGELIA: Łk 19, 1-10
– jutro. „Byłeś wierny w rzeczach niewielu.” Radość nieba zdobywamy
16 listopada 2011 r. – ŚRODA
Św. Małgorzaty Szkockiej, św. Gertrudy właśnie tymi zwykłymi niedzielami i codzienną modlitwą.
NMP Ostrobramskiej
Imieniny: Edmunda
LITURGIA SŁOWA:
2 Mch 7, 1.20-31
PSALM 17, 1.5-6.8.15
EWANGELIA: Łk 19, 11-28

17 listopada 2011 r. – CZWARTEK
Św. Elżbiety Węgierskiej
Imieniny: Grzegorza
LITURGIA SŁOWA:
1 Mch 2, 15-29
PSALM 50, 1-2.5-6.14-15
EWANGELIA: Łk 19, 41-44
18 listopada 2011 r. – PIĄTEK
Bł. Karoliny Kózkówny
Imieniny: Romana, Klaudyny
LITURGIA SŁOWA:
1 Mch 4, 36-37.52-59
PSALM: 1 Krn 29, 10-12
EWANGELIA: Łk 19, 45-48
19 listopada 2011 r. – SOBOTA
Bł. Salomei
Imieniny: Elżbiety, Seweryna
LITURGIA SŁOWA:
1 Mch 6, 1-13
PSALM 9, 2-4.6.16.19
EWANGELIA: Łk 20,27-40

Adam Żak

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ
MODLITWY
WYPOMINKAMI

„Kiedy odchodzi człowiek,
bliskość ulatuje jak ptak,
w nurcie serca zostaje wyrwa,
w którą się wdziera tęsknota.
Tęsknota – głód bliskości.”
Błogosławiony Jan Paweł II

Przez cały miesiąc listopad zapraszamy
na codzienną modlitwę różańcową
i Mszę świętą
w intencji zmarłych poleconych
w wypominkach listopadowych.
W dni powszednie różaniec i wypominki o godz. 1730,
a w niedziele – o godz. 1700.
O godz. 1800 Msza święta.
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KOŚCIÓŁ I ŚWIAT
„BO CHOROBA, TO JEST TAKIE ŚWIĘTE KAPŁAŃSTWO”
W kolejnych częściach cyklu „Kościół i Świat” przedstawię kilku ludzi Kościoła. Osoby te wyróżniły
się swoim życiem, postawą, bijącym od nich dobrem.
Pierwszą osobą będzie polski kardynał, który odszedł
do Pana przed kilkoma miesiącami, Andrzej Maria Deskur.
Przeżył 87 lat. Na stałe mieszkał w Rzymie. Przez wiele lat
poruszał się na wózku inwalidzkim. Pomimo tej trudności okazał
się fundamentem w budowaniu katolickich mass mediów.
Kardynał Deskur był księdzem krakowskim. Studiował
w Szwajcarii, gdzie został doktorem teologii. Wcześniej, na
studiach w Polsce – na Uniwersytecie Jagiellońskim – został
magistrem obojga praw. W 1950 roku został kapłanem – święcony był we Francji. Niestety, nie mógł
wrócić do Polski ze względu na żelazną kurtynę. W 1952 uzyskał kolejny doktorat – z teologii moralnej
i nauk społecznych. W tym samym roku wyjechał do Rzymu, gdzie otrzymał tytuł prałata.
Jako teolog uczestniczył w pracach Soboru Watykańskiego II. O jego ważnej roli podczas Soboru,
może świadczyć fakt, że na jego zakończenie Paweł VI zaprosił go do uroczystej koncelebry w Bazylice
Świętego Piotra, w której uczestniczyli wybrani przez papieża najbardziej zasłużeni Ojcowie soborowi.
Papież Pius XII skierował go w 1952 r. do pracy w nowoutworzonej Papieskiej Komisji ds. Kinematograﬁi,
Radia i Telewizji (od 1964 r. ds. Środków Społecznego Przekazu). W latach 1955 1959 był jej vicesekretarzem,
w latach 1959 1970 – podsekretarzem, w latach 1970 1973 – sekretarzem, a w latach 1973 1984 – jej przewodniczącym. Przez kilka lat był jednym z niewielu łączników pomiędzy Kościołem w Polsce, a Watykanem.
17 czerwca 1974 papież Paweł VI mianował go biskupem. Osobiście udzielił mu sakry w Watykanie
dwa tygodnie później. W lutym 1980 został promowany do rangi arcybiskupa. W kwietniu 1984 roku
przeszedł na emeryturę.
W 1985 roku Jan Paweł II wyniósł go do godności kardynalskiej. Od roku 1987 kardynał Deskur pełni
funkcję prezydenta Papieskiej Akademii Niepokalanego Poczęcia.
13 października 1978 roku doznał paraliżu lewostronnego po przebytym zawale serca. Nieprzytomnego
odwiedził w poliklinice Gemelli Jan Paweł II – dzień po swym wyborze na papieża. Sam purpurat o tej wizycie
tak mówił: „Jan Paweł II odwiedził wówczas wszystkich chorych w szpitalu, a mnie przy tej właśnie okazji
jako jednego z nich”. Kiedy ktoś go pytał o najgłębsze przeżycie związane z tą wizytą odpowiadał,
że był w stanie utraty przytomności i dopiero po dojściu do pełniejszej świadomości powiedziano mu
o odwiedzinach Ojca Świętego. Było to wówczas dla niego tak wielkie przeżycie, że wspominając
je później, z perspektywy 33 lat – w 2011 roku, kardynał wzruszał się tak głęboko, że do oczu napływały
mu łzy.
To ciężkie doświadczenie choroby było częstym tematem rozmów z kardynałem Andrzejem.
W jednym z wywiadów zapytany o pierwsze myśli po ocknięciu w szpitalu odpowiedział: „W pierwszej
chwili, kiedy zdałem sobie sprawę z tego, że jestem unieruchomiony, nie chciało mi się dłużej żyć”
– powiedział szczerze. „Na szczęście myśli te szybko minęły. Potem przyszła reﬂeksja o wartości cierpienia
i postanowiłem zaufać Opatrzności”. Ten sam wywiad zakończył słowami: „Bo choroba, to jest takie
święte kapłaństwo.”
Bernard Pająk
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ZŁOTY KSIĘŻYC I WCZESNOJESIENNY PARK
Był już listopad. To nic, że wczesny.
Jesień od dawna tu królowała…
Liście drzew rosnących w parku od wieków
w najrozmaitsze barwy przybrała.
Rosły więc tu klony złotoogniste,
płonęły buki krwawą czerwienią,
a kilka dębów, które tu trwały już od tak dawna,
ta złota jesień pomalowała ich listki brązem.
Dniem cały park mienił się kolorami.
Było tak pięknie i tak wesoło.
Zwłaszcza, gdy słońce ogniście grzało
na tle lazuru nieba czystego i błękitnego
choć – jesiennego…
Lecz dni jesienne kończą się szybko,
z dnia na dzień stają się tycie, tyciutkie.
I zmierzch jesienny zapada szybko.
Światełka błyszczą za każdą szybką…
A wtedy złoty księżyc wypływa
i mości się w przestworzach nieba…
Jest znów cudownie, chociaż inaczej.
Lecz zgodnie z wolą Bożą tak musi być, tak trzeba.
Wieczorem znika gdzieś lazur nieba,
a jego miejsce granat zajmuje.
Przynosi z sobą miliony gwiazdek,
małych gwiazdeczek, gwiezdnego pyłu.
Jedne są wyżej, a inne – niżej,
a jeszcze inne – zupełnie z tyłu…
Wszystkie te gwiazdki, jak małe dzieci,
lubią się bawić, śmiać, dokazywać,
gonią się „w berka”, chichoczą wciąż.
Mieszkańcy Ziemi nie słyszą tego,

co chcą powiedzieć srebrzyste gwiazdy.
Język tych cudów jest nam nieznany.
Głosy ich słyszą jesienne drzewa.
Liście jesieni cudownie barwne
z lekka kołysząc się – chcą zaśpiewać!
I owszem, robią to w noc pogodną,
kiedy lazur nieba granatem lśni.
I słychać taką piękną muzykę,
Gdybyśmy mogli usłyszeć ją,
to w oczach naszych lśniłyby łzy.
Tylko więc księżyc w nocnych ciemnościach
oczy przymyka w swym zachwyceniu
i woła z góry do gwiazd i listków:
„Hej! Tak podoba mi się to wszystko.
Oświetlę bardziej całą planetę,
wyeksponuję liści kolory!
A wy, gwiazdeczki, utwórzcie tak jak umiecie, misterne wzory!
Tak będzie pięknie, zachwycająco!
Noc jest cudowna!
I niepotrzebne tu dzienne słońce…
Noc też swe uroki ma.”
Dziękujemy Bogu, bo całe piękno
On nam dał.
Pani Wszechświata! Matko Najświętsza!
Tobie oddamy piękno jesienne,
bo jest wspaniałe,
bo jest bezcenne…
Przyjmij je!
Katarzyna Wilczyńska

Sakrament małżeństwa w październiku zawarli:
Eliza Agnieszka Blank i Mateusz Piotr Bornicki
Iwona Grochala i Michał Skawiński
Paulina Kopcińska i Kamil Mariusz Duda
Magdalena Ewelina Minda i Emanuel Justyn Jaroszewski
Małgorzata Grosiak i Łukasz Sałaj
Justyna Ewa Sułkowska i Karol Paweł Balana
Martyna Monika Oﬁara i Marcin Zenon Gawryjołek
Agnieszka Glegoła i Piotr Grzegorz Kornacki
Natalia Sandra Ćwiklak i Michał Piotr Kiraga
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OGŁOSZENIA
DUSZPASTERSKIE

Sakrament chrztu świętego
w październiku przyjęli:

1. Katecheza przedmałżeńska, tzw. „Kurs przedmałżeński”,
dziś o godz. 1400. Spotkanie w kancelarii paraﬁalnej.
2. Dzisiaj o godz. 1530 Msza święta dla dzieci przygotowujących
się do I Komunii świętej i ich rodziców.
3. Dzisiaj o godz. 1700 Nabożeństwo w intencji zmarłych
pielgrzymów, a o godz. 1800 Msza święta w intencji
pielgrzymów „Białej 11”.
4. W poniedziałek, 14 listopada, Nabożeństwo fatimskie
dla osób starszych, chorych i cierpiących. Od godziny
830 różaniec i okazja do spowiedzi, natomiast o godz. 900
Msza święta.
5. W przyszłą niedzielę, kończącą Rok kościelny, przypada
Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Jest to święto
patronalne warszawskiej prowincji pallotyńskiej. Polecamy
modlitwie wiernych wszystkich pallotynów przynależących
do tej prowincji.
6. Również w przyszłą niedzielę o godz. 1530 zostanie odprawiona
kolejna Msza święta dla kandydatów do bierzmowania
i ich rodziców.
7. Przez cały listopad – w dni powszednie o godz. 17 ,
a w niedziele o godz. 17 00 – odmawiamy różaniec, a
o godz. 1800 sprawujemy Mszę świętą w intencji zmarłych,
których imiona zostały nam podane w wypominkach.
30

8. Serdecznie zapraszamy młodzież chcącą ubogacić swoim głosem i talentem naszą młodzieżową scholę. Próby
odbywają się w każdą sobotę o godz. 1600 w salce oazowej.
9. Zapraszamy do scholi dziecięcej, prowadzonej przez
s. Samuelę. Próby w każdą sobotę o godz. 1400 w salkach
paraﬁalnych.
10. Spotkania kandydatów na ministrantów i ministrantów
młodszych odbywają się w każdy wtorek o godz. 1730 w
salkach paraﬁalnych. Spotkania ministrantów starszych
– lektorów, odbywają się w każdy wtorek po Mszy świętej
wieczornej.

Barbara Zabłocka
Patryk Tarłowski
Piotr Osuchowski
Natalia Figarska
Monika Kołodziejczyk
Jakub Boczoń
Kinga Aleksandra Wach
Bartłomiej Skóra
Antoni Roch Kurzawa
Dawid Józef Ciszek
Błażej Pasternak
Zoﬁa Wojciechowska
Jakub Jan Karasek
Adam Wójcik
Bartosz Oskar Łoboda
Adam Majewski
Marta Majewska
Maksymilian Wątły
Iga Róża Frydler
Aleksander Tomasz Fryszkowski
Przemysław Kotwica

Odeszli w październiku
do Pana:
Genowefa Stankowska /l. 86/
Anna Małgorzata Zych /l. 40/
Marianna Pytaś /l. 87/
Stanisław Zdzisław Skrzek /l. 68/
Julian Siara /l. 75/
Jan Szczepanik /l. 71/
Teresa Grabowska /l. 54/
Wacław Piotrowski /l. 95/
Marianna Nowak /l. 78/
Jan Szubiński /l. 84/
Bogusława Badowska /l. 97/
Anna Kaczmarczyk /l. 47/
Stanisław Mazur /l. 94/
ks. Zygmunt Zymliński /l. 82/
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