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Kalendarz liturgiczny
6 października 2013r. - NIEDZIELA
Imieniny: Artur, Bronisław, Hanna
LITURGIA SŁOWA:
Ha 1, 2-3; 2, 2-4
PSALM 95, 1-2. 6-7ab. 7c-9
2 Tm 1, 6-8. 13-14
EWANGELIA: Łk 17, 5-10
7 października 2013r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Amelia, Justyna, Marek
LITURGIA SŁOWA:
Jon 1, 1 – 2, 11
PSALM Jon 2, 3. 4. 5. 8
EWANGELIA: Łk 10, 25-37
8 października 2013r. – WTOREK
Imieniny: Brygida, Martyn, Pelagia
LITURGIA SŁOWA:
Jon 3, 1-10
PSALM 130, 1-2. 3-4. 7bc-8
EWANGELIA: Łk 10, 38-42
9 października 2013r. – ŚRODA
Imieniny: Bogdan, Dionizy, Ludwik
LITURGIA SŁOWA:
Jon 4, 1-11
PSALM: 86, 3-4. 5-6. 9-10
EWANGELIA: Łk 11, 1-4
10 października 2013r. – CZWARTEK
Imieniny: Daniel, Franciszek, Paulina
LITURGIA SŁOWA:
Ml 3, 13-20a
PSALM 1, 1-2a. 3. 4 i 6
EWANGELIA: Łk 11, 5-13
11 października 2013r. – PIĄTEK
Imieniny: Aldona, Emil, Marian,
Zuzanna
LITURGIA SŁOWA:
Jl 1, 13-15; 2, 1-2
PSALM 9, 2-3. 6 i 16. 8-9
EWANGELIA:
Łk 11, 15-26
12 października 2013r. – SOBOTA
Imieniny: Eustachy, Maksymilian,
Witold
LITURGIA SŁOWA:
Jl 4, 12-21
PSALM 97, 1-2. 5-6. 11-12
EWANGELIA: Łk 11, 27-28

X X VII NIEDZIEL A ZW YKŁ A

E WA N G E L I A : Ł k 17, 5 - 10
„Przymnóż nam wiary.”
Czym jest wiara? „Wiara jest osobowym przylgnięciem do Boga, równocześnie i w sposób nierozdzielny jest ona dobrowolnym uznaniem całej
prawdy, którą Bóg objawił. (…) Wiara chrześcijańska różni się od wiary
w osobę ludzką.” KKK 150. Dobiega końca rok poświęcony zastanawianiu
się, rozmyślaniu o tym, jaka jest moja wiara. Apostołowie zdają sobie sprawę
z niedoskonałości swej wiary, dlatego proszą Jezusa o jej przymnożenie.
„Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy” – a ono jest maleńkie. Tak
niewielka wiara (prawdziwa, silna) może czynić cuda, ale domaga się
wielkiego wysiłku. By iść za Jezusem trzeba „sprzedać wszystko”, oddawać
życie za przyjaciół. Wiara wymaga odwagi! Wiara stawia wymagania! Jeszcze
jedno ważne pytanie: „Czy dziękujecie słudze za to, że wykonał to, co mu
polecono?” „Słudzy nieużyteczni jesteśmy.” Robimy tylko to, co nam polecono,
bez własnej inicjatywy, zaangażowania. Bierność. Uważamy się za bardzo
potrzebnych Panu Bogu, a często ważniejszych od Niego. Historię tworzą
pokorni ludzie, umiejący działać, oddający się do dyspozycji Pana. „Panie,
dodaj nam wiary” i pomóż nam nie brać siebie nazbyt poważnie. Postaram
się poszukać tekstów w KKK dotyczących wiary i przeczytać je.
Adam Żak

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa.”

ŻYCZENIA
Księdzu Arturowi Wierzbickiemu SAC
życzymy, by otulał ludzi sercem
napełnionym najczystszą Miłością.
Niech ludzie odnajdują przy Księdzu
pokój i wytchnienie w trudach swojego życia.
Życzymy, by w każdym potrzebującym
odkrywał Ksiądz bliskość samego Boga.
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CUDOWNY KOŚCIÓŁ W RIO I KRAKOWIE
Pan Bóg dał mi tę łaskę wzięcia udziału w tym roku
w Światowych Dniach Młodzieży w Rio de Janeiro.
Hasłem przewodnim tego spotkania był fragment
Ewangelii św. Mateusza: „Idźcie i nauczajcie wszystkie
narody”.

to czas, w którym każdy z nas mógł przeżyć osobistą
reﬂeksję dotyczącą własnego życia, relacji z Bogiem
i bliźnimi.

Kwintesencją całego spotkania była Msza święta,
podczas której papież Franciszek pozdrowił 3 miliony
Pierwszy etap spotkania rozpoczął się 13 lipca. Prze- młodych ludzi wezwaniem: „Idźcie bez obawy, aby
bywaliśmy w różnych brazylijskich paraﬁach w celu służyć”.
„ewangelizowania”, ale sądzę, że to my zostaliśmy Na sam koniec Eucharystii Następca św. Piotra ogłosił,
zewangelizowani. Spotkani ludzie okazali nam wiele że kolejne ŚDM odbędą się w 2016 roku w Krakowie.
dobroci i życzliwości, pokazali prawdziwą istotę
chrześcijaństwa – bezinteresowną miłość człowieka Zachęcam wszystkich do czynnego przeżycia ŚDM w
Krakowie. Idźmy i głośmy Ewangelię innym narodom!
wobec bliźniego.
Bądźmy wszyscy misjonarzami – tak jak nas posłał
Centralny etap obchodów miał miejsce w Rio de Chrystus.
Janeiro od 23 do 28 lipca. Składał się on ze spotkań
z papieżem Franciszkiem oraz porannych katechez, Dziękuję Bogu za ten cudowny czas spotkania Boga
które głosili także polscy biskupi i księża w poszcze- i człowieka, za poczucie prawdziwej wspólnoty żywego
gólnych kościołach stacyjnych. Droga krzyżowa, Kościoła.
Adoracje, całodzienny pobyt na plaży „Copacabana”, Chwała Panu!
Marcelina

ŚWIĘTY KOŚCIÓŁ GRZESZNIKÓW
„Kościół, który jest święty, nie odrzuca grzeszników,
wzywa wszystkich, przyjmuje ich, jest otwarty również
na najbardziej oddalonych, wzywa wszystkich, by dali
„Pierwsi chrześcijanie nazywali siebie po prostu„świętymi”
się otoczyć miłosierdziem, czułością i przebaczeniem
ponieważ mieli pewność, że Kościół jest uświęcany
Ojca.”
przez Boże działanie, działanie Ducha Świętego.”
„Kościół nie jest domem nielicznych, lecz domem
„W jakim sensie Kościół jest święty, skoro widzimy, że
dla wszystkich, gdzie wszyscy mogą być odnowieni,
Kościół historyczny w swojej drodze poprzez wieki
przekształceni, uświęceni miłością. Wszyscy – najsilniejsi
miał tyle trudności, problemów, chwil ciemnych? Jak
i najsłabsi, grzesznicy i obojętni, zniechęceni i zagubieni.”
może być święty Kościół tworzony przez istoty ludzkie,
przez grzeszników, grzesznych mężczyzn i kobiety, „Kościół pozwala nam spotkać Jezusa Chrystusa w
kapłanów, zakonnice i zakonników, biskupów, kardy- sakramentach, zwłaszcza w spowiedzi i w Eucharystii.”
nałów, papieża - grzesznika? Wszyscy grzeszni... Jak „Zapytajmy się więc: czy pozwalamy się uświęcić? Czy
może być święty taki Kościół?”
jesteśmy Kościołem, który wzywa i wita z otwartymi
Oto fragmenty katechezy papieża Franciszka
z ostatniej środy:

„Kościół jest święty, ponieważ pochodzi od Boga,
który jest święty, wierny Kościołowi i nie porzuca go
mocy śmierci i zła.”
„Kościół jest święty, ponieważ Jezus Chrystus, Święty
Boży, jest z nim złączony nierozerwalnie.”

ramionami grzeszników, który dodaje odwagi, nadziei,
czy też jesteśmy Kościołem zamkniętym w sobie?”
„Świętość nie polega przede wszystkim na robieniu
rzeczy niezwykłych, ale na tym, by pozwolić Bogu
działać.”

„Kościół nie jest święty ze względu na nasze zasługi, „Jest takie słynne zdanie francuskiego pisarza Léona
ale dlatego, że Bóg czyni go świętym.”
Bloy’a. W ostatnich chwilach swego życia powiedział:
„To jest prawda: jesteśmy Kościołem grzeszników, po- „Jest tylko jeden powód do smutku - nie być
wołanych do tego, żeby dać się przekształcić, odno- świętym.””
wić, uświęcić przez Boga.”
opr.

MODLITWA
MAŁEJ MŁODZIEŻY
„Proszę Cię, Panie, byś dał mi chęć do nauki.”
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TYLKO DLA DOROSŁYCH
„Jeśli dziecko żyje w atmosferze akceptacji i przyjaźni,
uczy się tego, jak znaleźć miłość w świecie.”

IDŹ NA „ŁATWIZNĘ”
O wierze napisano już chyba wszystko…
Powstały dzieła wielkich tego świata, papieskie encykliki,
rozprawy naukowców, dziennikarskie artykuły, a nawet
portale internetowe. Pisanie kolejnej rzeczy o wierze
byłoby zatem czystą arogancją. Pozostaje zatem tylko...

ŚWIADECTWO WIARY.
Dla mnie, zwykłego człowieka, a jednocześnie żony
i mamy trójki dzieci, nauczyciela i wychowawcy
młodzieży, najpiękniejszą definicją wiary jest ta z
Katechizmu Kościoła Katolickiego: „Wiara to osobowe
przylgnięcie do Boga”. Najpiękniejsze, bo najbardziej
kojarzone z miłością rodzicielską. Tak jak dziecko
potrzebuje przytulenia, przylgnięcia do mamy czy
taty, tak bez przylgnięcia do Boga, bez zawierzenia
Mu, bez bezgranicznego oddania się Mu, po prostu
nie da się żyć.
Wierząc Bogu i w Boga łatwiej dźwigam codzienny
krzyż, łatwiej mierzę się z trudnymi sytuacjami:
zawodowymi niepowodzeniami, chorobą czy nawet
śmiercią. Wiara jest siłą napędową mojego życia,
przeświadczeniem, że nie jestem tu bez sensu, na
chwilę, po której nastąpi nicość, bezład i chaos. Wierząc,
czekam na coś piękniejszego niż to, czego doświadczam na co dzień. Wiara jest kołem ratunkowym, które
pozwala utrzymać mi się na powierzchni bezsensu,
którego przecież każdy z nas czasami doświadcza.

Niewątpliwie wierzy się łatwiej, gdy wiarę przejmuje
się niejako „w genach”. Pochodząc z rodziny głęboko
wierzącej, niejednokrotnie widziałam rodziców
klękających razem do wspólnej modlitwy, wybierających się razem na Mszę świętą czy nabożeństwo.
Wtedy człowiek żyje w przeświadczeniu, że po prostu
nie ma innej alternatywy, że inne życie jest niemożliwe.
Tym bardziej szanuję ludzi poszukujących Boga,
zadających pytania o głębszy sens życia.
A zatem, tak jak dziecko wdrapując się na kolana
mamy czy taty domaga się ﬁzycznej obecności rodzica,
tak ja – człowiek wierzący – domagam się namacalnej
wręcz obecności Boga, kontaktu z Nim. Poszukuję Go
w okruchach życia, czasami w pośpiesznie szeptanym
pacierzu w samochodzie w drodze do pracy, w
uśmiechu dziecka, dziesiątku różańca, czy po prostu
w rozgardiaszu dnia codziennego.
Bo wierząc upraszczam sobie życie...
Wierząc żyje się łatwiej, dużo łatwiej…

mf

Kończy się Rok Wiary. Zachęcamy Drogich Czytelników,
by podzielić się świadectwem swojej wiary na łamach
„Mojej Paraﬁi”. Nic tak nie umacnia wiary, jak wiedza, że
gdzieś niedaleko nas żyje ktoś, kto naprawdę pięknie
wierzy. Odważnych świadków wiary – pisarzy
prosimy o kontakt z nami.
Redakcja

WARTO PRZEKONAĆ SIEBIE I DZIECKO
Rozpoczął się październik. Jest to miesiąc poświęcony
Matce Bożej, ponieważ wtedy modlimy się na różańcu.

W naszej paraﬁi nabożeństwa różańcowe są odprawiane
oddzielnie dla dzieci i oddzielnie dla dorosłych. Różaniec
dla dzieci jest bardzo ciekawy. Dzieci prawie zawsze
Czym jest różaniec?
podchodzą do ołtarza i odmawiają „Zdrowaś Maryjo”
To bardzo stara i piękna i jakże prosta modlitwa, którą przez mikrofon. Czasami tajemnice różańca są śpiewane.
zaczęto odmawiać już w czasach średniowiecznych. Pod koniec nabożeństwa rozdawane są naklejki. Pod
koniec października naklejki albo są wymieniane na
Różaniec przez wiele wieków składał się z trzech części: nagrody albo układając się w piękną całość stają się
radosnej – odmawianej teraz w poniedziałki i soboty, w naszych domach wyjątkową pamiątką z różańcowych
bolesnej – odmawianej we wtorki i piątki, oraz chwa- spotkań. Co roku także, aby zachęcić dzieci do uczestlebnej – odmawianej w środy i niedziele. W roku 2002 nictwa w nabożeństwach, organizowany jest konkurs
bł. Jan Paweł II zaprezentował nowe „tajemnice światła”, plastyczny dotyczący różańca świętego.
które odmawiane są w czwartki.
Jak będzie w tym roku? Warto przekonać się. Trzeba
Tajemnice różańca nazywane są „Miniaturową Biblią”, tylko znaleźć trochę czasu i przyjść na nabożeństwo
ponieważ zawierają najważniejsze wydarzenia
różańcowe.
Ola Faryna
z Nowego Testamentu.

MYŚL ŚW. WINCENTEGO
PALLOTTIEGO

MODLITWA
DZIECKA

„Grzech, to bunt przeciwko Bogu
i wybranie stworzenia przez Stworzycielem.”

„Panie Boże, kocham Cię bardzo
i będę grzeczny.”
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WIERZĘ?
Wierzę, to znaczy, że wiem, choć nie mogę tego
udowodnić. Wiem – nie tak, jak to, że trzymam te
Gazetkę w ręku, ale wiem – tak, że Ktoś z ogromna
miłością mi to powiedział, a zaufania jest godny,
jak nikt.

ma sens. Wiedzieć, że zawsze mogę być szczęśliwy.
Zawsze – nie tylko na tej ziemi.

Więc nie szukaj za bardzo dowodów. Tylko rusz się,
żeby słuchać tego Kogoś. Jest naprawdę obecny.
W sakramentach, w Piśmie Świętym, w modlitwie,
Jak dobrze coś pięknego w życiu wiedzieć. Wiedzieć, że w oczach i sercu drugiego człowieka.
miłość naprawdę jest; wiedzieć, że moje cierpienie
xp

BŁ. JAN PAWEŁ II ZAPRASZA NA RÓŻANIEC
„W różańcu odbija się echem nieustanne „Magniﬁcat” Maryi.”

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj o godz. 1045 zostanie odprawiona Msza święta w intencji ks. Artura Wierzbickiego SAC
z okazji jego imienin.
2. Dzisiaj o godz. 1430 zostanie odprawiona Msza święta hospicyjna.
3. Jutro przypada wspomnienie NMP Różańcowej. Pomyślmy o naszym różańcu. Przypominamy,
że Nabożeństwa różańcowe dla młodzieży i dorosłych odprawiamy codziennie o godz. 1730.
Dzieci zapraszamy od poniedziałku do piątku na godz. 1645. Nabożeństwo różańcowe w każdą niedzielę
października odprawiane jest o godz. 1700.
4. Jutro także I poniedziałek miesiąca. O godz. o 1730 zostanie odprawione Nabożeństwo różańcowe
w intencji zmarłych polecanych nam w wypominkach rocznych. O godz. 1800 Msza święta za nich.
5. Również jutro w domu paraﬁalnym odbędzie się spotkanie Paraﬁalnej Rady Duszpasterskiej.
6. W przyszłą niedzielę w całej naszej Ojczyźnie obchodzić będziemy XIII Dzień Papieski pod hasłem
„Jan Paweł II – papież dialogu”. Podczas Nabożeństwa różańcowego będziemy dziękować Bogu
za decyzję Ojca Świętego Franciszka o kanonizacji bł. Jana Pawła II. Przez całą niedzielę do puszek
zbierane będą oﬁary na fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.
7. Również w przyszłą niedzielę o godz. 1800 zostanie odprawiona Msza święta w intencji Pielgrzymów
„Białej 11”.
8. Przez cały listopad w wypominkach będziemy codziennie modlić się za drogich nam zmarłych. Imiona
naszych bliskich zmarłych – zapisane na kartkach – można od jutra składać w kancelarii paraﬁalnej.
W przyszłą niedzielę wypominki przyjmujemy w zakrystii.

PRZYJDŹ NA RÓŹANIEC
Weź udział w ulubionej modlitwie bł. Jana Pawła II!
Przez paciorki różańca wciągamy się jakby po linie do nieba!
Zapraszamy w październiku
w dni powszednie – na godz. 1730,
w niedziele – na godz. 1700.

Różaniec dla dzieci
od poniedziałku do piątku
o godz. 1645.
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