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28. N I E DZ I E L A Z W Y K Ł A
E W A N G E L I A : Ł k 1 7, 1 1 - 1 9
„I nie znalazł się nikt, kto by wrócił oddać chwałę Bogu,
tylko ten cudzoziemiec”.
„Czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest
dziewięciu?” Wdzięczność - wiara - podziękowanie
– wyrażają postawę trędowatego Samarytanina,
cudzoziemca, który „chwaląc Boga donośnym głosem,
upadł na twarz do nóg Jego i podziękował Mu”.
Pozostali zostali też uzdrowieni, ale ich dar jest uboższy,
brak wdzięczności i wiary. Samarytanin usłyszał:
„Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła”. Wdzięczność
jest uczuciem tego, kto otrzymał coś, na co nie liczył,
co mu się nie należy z obowiązku. Jest ona nieustannym
odwzajemnianiem się, bez chęci wyrównania rachunków. Ten można załatwić pieniędzmi i kończy sprawę.
Więcej nic od ciebie nie potrzebuję. Odwzajemnienie
zawsze okazuje się zbyt małe, nieproporcjonalne
do otrzymanego daru. Z nim łączy się radość - otrzymałem to, co właśnie mi się nie należało. Czy my nie mamy
za co dziękować Bogu? Przede wszystkim za dar zbawienia. Dziękczynienie z radością, to zrozumienie,
że mogę prosić Boga o wiele, wiele darów. Panie, przychodzę do Ciebie pełen wdzięczności, aby dziękować Ci
za wszystko, co otrzymałem od Ciebie.
Adam Żak

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Wszystko jest Twoje, Panie, miłośniku życia!”

ŚW. JAN PAWEŁ II MÓWI O NIEDZIELI
„Odpoczynek Boga w siódmym dniu nie wskazuje na Boga, który przestał „pracować”,
ale podkreśla doskonałość wykonanej pracy i ma raczej oznaczać,
że zatrzymał się On przed dziełem swoich rąk, kierując ku niemu spojrzenie pełne radości i zadowolenia”.
Moja Paraﬁa | 1

WAKACJE INNE
NIŻ WSZYSTKIE
Wydawałoby się, że w dobie
atrakcyjnych wyjazdów turystycznych, fantastycznych możliwości
wakacyjnych, „wakacje z Bogiem”
czy rekolekcje oazowe nie są czymś
szczególnym, czymś nęcącym
młodych ludzi. Otóż są! Co roku
w naszej paraﬁi znajduje się grupa
amatorów wakacji innych niż
wszystkie. Oto zapis wspomnień
z tegorocznej Oazy Dzieci Bożych
w Pewli Małej koło Żywca.
Ola: Pamiętam jakby to było wczoraj...
1 lipca - dzień wyjazdu na Oazę
Dzieci Bożych...

Zuzia: Tak, to było świetne. Była
tam skała wystająca ponad wodę
- nazwałyśmy ją Titanic.
Ala: O tak! Titanica nigdy nie
zapomnę!
Zuzia: Trzeciego dnia była na oazie
Wigilia, ponieważ każdego dnia
oazy przeżywa się tajemnice
różańca.
Ola: Radosne, bolesne i chwalebne
– oaza trwa 15 dni, a z dniem przyjazdu i wyjazdu – 17.
Zuzia: Wracając do Wigilii – nasi
wspaniali animatorzy urządzili nam
prawdziwą wieczerzę: przygotowali
12 potraw, w tym przepyszny
barszcz czerwony i pierożki. Ubrali
nam też choinkę, dzieliliśmy się
opłatkiem i śpiewaliśmy kolędy!

Ala: Stałyśmy na parkingu przed
kościołem. Zuzia, Ola i ja czekałyśmy
Ala: To niesamowite, że w środku
na busa.
lata można mieć Święta Bożego
Zuzia: Były tam również inne dzieci Narodzenia!
- tak samo jak my coraz bardziej
Ola: Codziennie rano były zajęcia:
zniecierpliwione.
szkoła liturgiczna (podczas której
Ola: W końcu podjechał bus i wyru- uczyliśmy się o Biblii i Mszy świętej)
szyliśmy w drogę na Żywiecczyznę. i szkoła śpiewu, na której wciąż
Podróż trwała 7 godz.
poznawaliśmy nowe piosenki.
Ala: Po przyjeździe na miejsce Ala: Po zajęciach chodziliśmy na
– była to Szkoła Podstawowa w Pewli Mszę świętą do pobliskiego kościoła.
Małej – przeszłyśmy do naszych
pokoi, którymi był sale szkolne, Zuzia: Mszę świętą odprawiał nasz
Ksiądz Moderator Przemysław
i rozpakowałyśmy nasze walizki.
Krakowczyk SAC.
Zuzia: Okazało się, że nie jesteśmy
razem w pokoju, tak jak chciałyśmy. Ala: Po Mszy świętej przychodziliśmy
Ala była z innymi dziewczynkami, na obiad – pycha! Później odbywały
młodszymi od nas, a my z Olą razem się spotkania w grupach.
z nowo poznanymi koleżankami.
Zuzia: Nasza grupa często przeOla: A pamiętacie jak kąpałyśmy się chodziła na drugą stronę rzeczki,
której woda sięgała do kolan.
w rzece?

Mówiłyśmy wtedy, że chodzimy
po wodzie jak Pan Jezus!
Ola: Na spotkaniach w grupach
czytaliśmy fragmenty z Pisma Św.
i uczyliśmy się np. o wspólnotach
Kościoła.
Ala: Za to my, ponieważ byliśmy
w młodszej grupie, uczyliśmy się
o grzechu i modlitwie.
Zuzia: Po spotkaniach w grupach
odmawialiśmy Koronkę o godz. 1500.
Ala: Na oazie jest taki zwyczaj, że
każda grupa ma codziennie dyżur:
sprzątający - utrzymywanie porządku
na korytarzu, w łazienkach; kanapkowy - robienie kanapek na śniadanie
i kolację oraz nakrywanie i sprzątanie
po posiłkach ze stołu; liturgiczny śpiewanie psalmu, czytanie modlitwy
wiernych i czytań liturgicznych w
danym dniu; i pogodny wieczór wymyślanie zabaw.
Ola: Moim ulubionym dyżurem był
dyżur pogodnego wieczoru.
Ala: Ja za to lubiłam dyżur liturgiczny,
ponieważ śpiewałam psalm aż
4 razy! :)
Zuzia: Jednak dyżur kanapkowy był
najlepszy!
Ola: A pamiętacie wycieczkę nad
Jezioro Żywieckie?
Ala: No jasne! Tego nie da się zapomnieć! Opłynęliśmy stateczkiem całe
jezioro! Widoki były niesamowite!

Ciąg dalszy na 3 stronie

I OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA FARMACEUTÓW
Miejsce: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia oraz Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie.
Termin: 15-16 października.
W programie: Eucharystia, konferencje, zapoznanie z życiorysami błogosławionych
i świętych aptekarzy, świadectwa farmaceutów, przejście przez Bramę Miłosierdzia,
modlitwa przy grobie św. Siostry Faustyny.
Prelegenci: J.E. Ks. Kard. Stanisław Dziwisz, ks. dr hab. Lucjan Szczepaniak SCJ,
o. dr Krzysztof Niewiadomski.
Organizatorzy: Stowarzyszenie Farmaceutów Katolickich Polski oraz Krajowe
Duszpasterstwo Służby Zdrowia przy współpracy Polskiego Stowarzyszenia Obrońców
Życia Człowieka.
Zgłoszenia: www.sfkp.pl
Informacje: www.pro-life.pl
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Zuzia: Specjalnym dniem było też Zmartwychwstanie Pana Jezusa – wtedy nasi animatorzy
rano, o godz. 400 (!!!), wpadli do pokoju uderzając
w bębenki, tamburyno, grając na gitarze
i bardzo głośno śpiewając „Zmartwychwstał Pan
i żyje dziś!” I tak nas obudzili! :)
Ola: Potem poszliśmy na Rezurekcję o godz. 500
i dopiero wtedy mogliśmy zaśpiewać po tajemnicach bolesnych naszą ulubioną piosenkę
„Ziemię”…
Ala: ...którą również śpiewaliśmy na Dniu
Wspólnoty w Bielsku Białej. Przedstawiałam
wtedy moje świadectwo z oazy. Msza święta
była odprawiana przez Księdza Biskupa Piotra
Gregera.
Zuzia: Na oazie był jeszcze konkurs ,,Mam talent”,
na którym były występy akrobatyczne, piosenkarskie, a nawet kabarety.
Ola i Ala: I my wygrałyśmy śpiewając piosenkę
,,Życia mała garść” Jarosława Kukulskiego!
Zuzia: Miło spędziłyśmy też czas na basenie!
Basen był co prawda odkryty i padał wtedy
rzęsisty deszcz, ale dałyśmy radę... :)
Ala: Ostatniego dnia była AGAPA! Jest to wielkie
przyjęcie na koniec oazy. Były tam same pyszności: pizza, nóżki z kurczaka, frytki, babeczki,
ciasta, sałatki, cukierki. Potem wiele zabaw
i prezentowanie grup.
Ola: Wszystkie grupy wymyśliły piosenki.
Zuzia: Na pożegnanie dostaliśmy koszulki
z logo ODB (Oaza Dzieci Bożych).
Ala: Czas spędzony na oazie nie był zmarnowany
i gdy musieliśmy odjeżdżać, to wszyscy płakaliśmy, gdyż nie chcieliśmy się rozstawać.
Ola, Ala, Zuzia:
Tego wyjazdu nie zapomnimy do końca życia!
:) :) :)
Oazę wspominały:

JEŚLI PRAGNIESZ
JEDNOŚCI
W MAŁŻEŃSTWIE
Randka po latach?
Czemu nie? To da się zrobić!

Wspólnota „Galilea” zaprasza na
kurs dla małżeństw
„Zachariasz i Elżbieta”.
Termin: od najbliższego piątku (godz. 1730)
do niedzieli.
Zapisy: www.radom.galilea.pl,
tel. 600 380 220.
Koszt: 150 zł od małżeństwa
(wyżywienie, kawa, herbata, niespodzianka).
Miejsce: kawiarenka pod naszym kościołem.

KONKURS DLA DZIECI
Pytania dotyczą tekstu dzisiejszej Ewangelii.
Aby wziąć udział w losowaniu nagród,
należy w domu wyciąć kupon konkursowy,
ładnie go uzupełnić i za tydzień przynieść
i wrzucić do koszyka,
który będzie stał przed ołtarzem od godziny 1130.

1. Jakie krainy geograficzne
pojawiają się dziś w Ewangelii?

Zuzanna Domagała oraz Ola i Ala Faryna

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

PRZYJDŹ NA RÓŹANIEC

......................................................................................................

„Życzę sobie, abyście codziennie
odmawiali różaniec” – to apel
Matki Bożej z Gietrzwałdu na Warmii.

2. Co uzdrowiło trędowatych?

Zapraszamy
w październiku
codziennie – na godz. 1720.
Różaniec dla dzieci
od poniedziałku do piątku
o godz. 1645.

Odpowiedź: .............................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
Imię i nazwisko:.......................................................................
Szkoła i klasa:...........................................................................
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KALENDARZ
LITURGICZNY
9 października 2016r. - NIEDZIELA
Imieniny: Ludwika, Arnolda, Bogdana
LITURGIA SŁOWA:
2 Krl 5, 14-17
PSALM 98, 1. 2-3ab. 3cd-4
2 Tm 2, 8-13
EWANGELIA: Łk 17, 11-19
10 października 2016r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Pauliny, Franciszka, Daniela
LITURGIA SŁOWA:
Ga 4, 22-24. 26-27. 31 – 5, 1
PSALM 113, 1-2. 3-4. 5-7
EWANGELIA: Łk 11, 29-32
11 października 2016r. – WTOREK
Imieniny: Aldony, Mariana, Emila
LITURGIA SŁOWA:
Ga 5, 1-6
PSALM: 119, 41 i 43. 44-45. 47-48
EWANGELIA: Łk 11, 37-41
12 października 2016r. – ŚRODA
Imieniny: Witolda, Maksymiliana
LITURGIA SŁOWA:
Ga 5, 18-25
PSALM 1, 1-2. 3. 4 i 6
EWANGELIA: Łk 11, 42-46
13 października 2016r. – CZWARTEK
Imieniny: Mikołaja, Edwarda
LITURGIA SŁOWA:
Ef 1, 1-10
PSALM 98, 1. 2-3ab. 3cd-4. 5-6
EWANGELIA: Łk 11, 47-54
14 października 2016r. – PIĄTEK
Imieniny: Liwii, Bernarda
LITURGIA SŁOWA:
Ef 1, 11-14
PSALM 33, 1-2. 4-5. 12-13
EWANGELIA: Łk 12, 1-7
15 października 2016r. – SOBOTA
Imieniny: Teresy, Jadwigi, Brunona
LITURGIA SŁOWA
Ef 1, 15-23
PSALM 8, 2 i 3b. 4-5. 6-7
EWANGELIA: Łk 12, 8-12

POSŁUCHAJ
PAPIEŻA
FRANCISZKA
„Zachęcam wszystkie
wspólnoty,
aby zachowały zawsze
uważną zdolność
do badania znaków czasu”.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj o godz. 1030 Msza święta w intencji ks. Artura Wierzbickiego SAC
z okazji jego imienin. Pamiętajmy o ks. Arturze i Caritas Pallotyńskiej
także w naszych osobistych modlitwach.
2. Dzisiaj w naszej Ojczyźnie przeżywamy XVI Dzień Papieski pod hasłem:
„Bądźcie świadkami miłosierdzia”. Po każdej Mszy świętej można złożyć
oﬁary do puszek na żywy pomnik św. Jana Pawła II – fundację „Dzieło
Nowego Tysiąclecia”.
3. Dzisiaj o godz. 1530 Msza święta dla dzieci przygotowujących się
do przyjęcia I Komunii świętej i ich rodziców. Na zakończenie Mszy świętej
dzieci otrzymają poświęcone różańce.
4. Dzisiaj o godz. 1700 w kaplicy Świętej Rodziny zmiana tajemnic różańcowych
dla Wspólnoty Żywego Różańca.
5. Zapraszamy na Nabożeństwa różańcowe. Młodzież i dorosłych
– codziennie w październiku na godz. 1720, a dzieci – od poniedziałku
do piątku na godz. 1645.
6. Dzisiaj o godz. 1800 Msza święta dla pielgrzymów „Białej 11”.
7. W czwartek, 13 października, Nabożeństwo fatimskie dla chorych,
starszych i samotnych. O godz. 830 różaniec i okazja do spowiedzi.
O godz. 900 Msza święta, podczas której zostanie udzielony sakrament
namaszczenia chorych.
8. W piątek, 14 października, Nabożeństwo fatimskie dla dzieci, młodzieży
i dorosłych. O godz. 1720 różaniec z odczytaniem próśb i podziękowań
do Matki Bożej, o godz. 1800 Msza święta, a po niej procesja z ﬁgurą
Matki Bożej Fatimskiej. Prosimy o przyniesienie świec i zabezpieczenie ich
przed wylewaniem się wosku. Piątek, to także Dzień Edukacji Narodowej.
Zapraszamy wszystkich pracowników szkół do wspólnej modlitwy.
9. Wspólnota „Galilea” zaprasza na kurs dla małżeństw „Zachariasz
i Elżbieta”, który odbędzie się od 14 do 16 października w naszej
paraﬁalnej kawiarence. Kurs pozwala zobaczyć, czy jedność małżeńska
jest mrzonką, czy rzeczywistością. Pokazuje, jak budować jedność
w życiu małżeńskim, jak prowadzić dialog, by chcieć się nie tylko słuchać,
ale przede wszystkim rozumieć. Dokładne informacje na plakatach
i ulotkach.
10. W przyszłą niedzielę o godz. 1300 Msza święta dla kandydatów
do bierzmowania i ich rodziców.
11. Przez cały listopad, w wypominkach będziemy codziennie modlić się
za zmarłych. Imiona zmarłych – zapisane na kartkach – można od jutra
składać w kancelarii paraﬁalnej. W niedzielę wypominki przyjmujemy
w zakrystii.
12. Przypominamy, że Msza święta hospicyjna w naszej świątyni jest
w każdą I niedzielę miesiąca o godz. 1430. Przed dwoma tygodniami
do naszej Gazetki wkradł się błąd, za który przepraszamy.

TYLKO DLA DOROSŁYCH
„Nie wyręczaj dziecka, a ucz zaradności”.

Kontakt: ul. Młodzianowska 124, tel. 48 366 81 03, mojaparaﬁa@gmail.com, www.mojaparaﬁa.za.pl, jozef.alte.pl Redakcja: Jadwiga Kulik,
Katarzyna Wilczyńska, Ewa Gawor, Aleksandra Faryna, Alicja Faryna, Adam Żak, Bartłomiej Paduch, ks. Paweł Śliżewski SAC
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