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Dzisiejsza Ewangelia przedstawia człowieka głuchego i niemego.
Nic nie słyszy i nie może mówić. Ma jednak wiarę. Chce spotkać się
z Jezusem. „Przyprowadzili do Niego głuchego i prosili Go, aby
położył na niego rękę”. Jezus robi to. Ciekawe, że najpierw Bóg
przywraca słuch. „Otwórz się!” To znaczy posłuchaj Boga co do
ciebie mówi. Rozważ to w swoim sercu i dopiero mów, ewangelizuj, dziel się Dobrą Nowiną z innymi. Jeżeli nie wysłuchasz
Jezusa, to o czym będziesz opowiadał? „Najpierw trzeba uzyskać
dar słuchu. Potem – nauczyć się słuchać. Otworzyć uszy, by potem
usta mówiły” (ks. Jan Twardowski). W dzisiejszym świecie płynie
potok słów. Wszyscy chcą mówić. Jak mało jest tych, którzy słuchają,
rozważają i dopiero mówią, podejmując takie czy inne decyzje.
Bóg stał się człowiekiem, „aby człowiek, który stał się wewnętrznie głuchy i niemy z powodu grzechu, był
w stanie usłyszeć głos Boga (...) i w ten sposób sam nauczył się mówić językiem miłości” (Benedykt XVI).
Chryste! Otwórz moje serce na Twój głos, abym go słyszał i ustami głosił Twoją chwałę.
Adam Żak

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Piękno stworzenia jest odbiciem nieskończonego piękna Stwórcy.
Powinno ono budzić szacunek i zachęcać do poddania Bogu rozumu i woli człowieka.”

POSŁUCHAJ PAPIEŻA FRANCISZKA
„Radość Ewangelii jest tym, czego nic i nikt nie zdoła nam odebrać”.

W GÓRĘ SERCA

Naprzeciw ja, ze swoim krzyżem.

świętej klękam – choć na samej
granicy – po stronie profanum.

Moja tygodniowa grzeszność
Patrzę na: Józefa, Apostołów,
styka się z odkupieńczą misją życia
Pallottiego,
Wojtyłę i... czuję jakże
Boga: od najwcześniejszego dziewiele
mi
potrzeba,
by swą stopę
ciństwa, przez śmierć z miłości, aż
postawić
o
krok
dalej.
po Eucharystię i miłosierdzie.
Dzięki Ci, Boże. Ty – ilekroć tam
Przede mną, z prawej strony widzę:
Nawet, gdy ostatnie siedem dni jestem – przekraczasz tę granicę
obraz św. Józefa z małym Jezusem, przeżyłem prawdziwie „po chrzei darując mi Siebie powtarzasz z
na wprost Jezus – ołtarz i krzyż ścijańsku”, nawet, gdy bez żadnych
miłością za każdym razem: „Próbuj”.
z wiszącym Synem Bożym, z lewej wyrzutów uznałem: mam prawo Cię,
wizerunek Jezusa Miłosiernego.
Boże, przyjąć, to przecież do Komunii
Michał Jakaczyński
Lubię na niedzielną Mszę świętą
przyjść wcześniej. Siadam, to reguła,
w tej samej części świątyni. Mam
dobre parę minut na podsumowanie
tygodnia.
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SŁOWA JAK MOSTY

Bieszczady... Ukochane od dawna...
Czy coś może zaskoczyć człowieka
w miejscach, które zna się „jak własną
kieszeń”?
Kroki po raz n-ty odmierzają wejście
na Tarnicę, dostojnie królującą nad
połoninami i zieloną bukowiną,
okrywającą górskie zbocza. Ze
szczytu wzrok łapczywie sięga w
kierunku marzeń, gdzie na horyzoncie
wyróżnia się strzelistością najwyższy
punkt całego bieszczadzkiego pasma
– Pikuj, położony już za ukraińską
granicą. Tyle razy przez wiele lat
spojrzenie biegło w tamtą stronę.
Teraz świadomość: za kilkadziesiąt
godzin nogi TAM staną. Uśmiech
i rzut oka na krzyż, wieńczący Tarnicę.
Wzrok dłużej zatrzymuje się na tym
znaku wiary, jednak dziś nie tyle na
jego metalowych ramionach, co raczej
na podstawie, a właściwie kamiennej
tablicy umieszczonej pod krzyżem.
Oczy patrzą na napis upamiętniający
obecność tutaj przed laty Karola
Wojtyły, zwłaszcza na piękny fragment z Ps 121: „Wznoszę swe oczy
ku górom: skąd nadejść ma dla mnie
pomoc?” I przychodzi zamyślenie...
Tak dużo wątpliwości i niewiado-

mych w sercu. Skąd nadejść ma
pomoc, Panie?
…
Godziny mijają, choć po ukraińskiej stronie trochę inaczej niż po
polskiej zegarek odmierza czas.
Szlak praktycznie pusty, a bezkres
panoram ze szczytu Pikuja zapiera
dech i budzi pokorę. Dwa krzyże,
nieco inne niż te dobrze znane, bo
jeden z dodatkową – „prawosławną”
belką. Obelisk i �gura Chrystusa,
a u jej stóp tablica – widać, że nowa,
z 2017 roku. Tak jakby ktoś specjalnie
umieścił ją teraz, ku pokrzepieniu
ducha. Zapisane cyrylicą świadectwo
ukraińskiej modlitwy, wysłuchanej
przez Niebo. I znów fragment Psalmu,
tym razem 125: „Kto ufa Panu, jest
jak góra Syjon, nigdy się nie poruszy”. Oczy spoglądają w kierunku
Tarnicy, a serce słyszy odpowiedź
na pytanie tam stawiane. I pojawia
się myśl, że Ktoś połączył Słowa
ponad granicami, szczytami i urwiskami... A serce zaczyna rozumieć:
to w ufności jest droga.
Bóg lubi budować mosty – między
chwilami, wydarzeniami, a zwłaszcza
miedzy ludźmi. Jakże ważne jest,
byśmy chcieli po tych mostach
chodzić.
ms

SZUKAJCIE TEGO, CO W GÓRZE /5/

Skosztujcie i zobaczcie jak słodki
jest Pan… /Ps 34, 9/
Mamy jeszcze świeżo w pamięci
wakacje… Wypoczywamy w różnych
miejscach, ale często słyszymy
pytanie: „Gdzie się wybierasz – w
góry czy nad morze?” Alternatywa
polskich krajobrazów. Jednak przecież
w naszym kraju wybór jest znacznie
szerszy. A są miejsca na świecie,
gdzie z powodzeniem można połączyć i góry i morze.
Jednym z takich pięknych widokowo zakątków jest góra Karmel.
Położona na północy Izraela, tuż nad
Morzem Śródziemnym, a dokładnie
nad dzisiejszą Zatoką Hajfy. Szczyt
należy do kilkunastokilometrowego
pasma o tej samej nazwie. Już sam
opis lokalizacji wskazuje, że Karmel
musi być niezwykle urokliwy. Nie
można się więc dziwić, iż w Starym
Testamencie uchodził za symbol
piękna, a nazwa do dziś często bywa
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tłumaczona jako „ogród, winnica
Boża” (choć nam pewnie od razu
słowo „karmel” przywodzi na myśl
smaczną słodycz).
Jakie historie biblijne są związane
z tą górą? Najważniejszą postacią
starotestamentalną, którą trzeba
łączyć z Karmelem, jest Eliasz.
Pierwsza Księga Królewska wskazuje,
że właśnie tam ów prorok mieszkał
i tam też prowadził konfrontację
z poganami. Proroków Baala było
wtedy 450, Eliasz zaś jeden... Jeden,
ale nie osamotniony. Po stronie
swojego posłańca stanął sam Bóg
Izraela, który objawił swą chwałę
wobec całego ludu. I dalej – jeszcze
jedna scena z tej samej biblijnej
księgi. Eliasz modli się na Karmelu
z wielką ufnością i wytrwałością o
deszcz, a słysząc o podnoszącym się
z morza maleńkim obłoczku, wydaje
polecenia związane z... bliską już
ulewą, która zakończy czas suszy.

TRZEBA
MI KRZYŻ
POKOCHAĆ
A gdy zechcesz Panie
Krzyż zesłać na mnie
Ześlij i miłość
na jego miłowanie
Gdy Ty Jezusie swój
Na Golgotę dźwigałeś
Szłam za Tobą tępa niema
W bezimiennym tłumie
Nie rozumiałam
[wciąż nie rozumiem]
Że człowiek krzyż
pokochać umie
Chrystusie
Przed Twoim Krzyżem klękam
Mojego się lękam
A gdy zechcesz Panie
Krzyż zesłać na mnie
Ześlij i moc na Jego dźwiganie
Trzeba mi krzyż pokochać
Niekochany boli bardziej
Jadwiga Kulik

Czego my możemy nauczyć się,
spoglądając „w kierunku” Karmelu?
Warto przypomnieć sobie chwile,
gdy na modlitwie i w innych momentach życia czujemy moc i zarazem
piękno Boga. Mamy wtedy świadomość, że ON jest i działa. Pomaga
i dokonuje znaków, świadczących
o Jego obecności. Podobnie jak tętni
życiem bujna roślinność „Bożego
ogrodu”, tak i nasze serca oddychają
poczuciem bliskości Pana, który wielki
i zarazem „słodki” jest... Owoce takiego
doświadczenia mogą trwać w nas
długo i stać się wielką pomocą w
byciu świadkami – także wobec
współczesnych „proroków Baala”.
A fragment o prośbie podczas suszy?
Jeśli starotestamentalnym postaciom
można by wkładać w usta nasze
współczesne modlitwy, z pewnością
Eliasz wypowiadałby słowa, zapisane
na Obrazie Miłosiernego: „Jezu, ufam
Tobie”.
Ciąg dalszy na 3 stronie

Nie zrezygnował, nie zwątpił, nie uległ
zniechęceniu – mimo długo trwającego
braku odpowiedzi z Nieba.
Kiedy zaś zobaczył maleńki znak, zaczął
„rozniecać iskrę”, widząc zaledwie preludium Bożego działania. Pomyśl... na ile
Ty modlisz się z ufnością? Na ile modlisz
się wytrwale? Na ile potra�sz dostrzec
małe cuda z Nieba, obecne w Twoim
życiu?
Patrząc w stronę Karmelu, trzeba jeszcze
koniecznie zaznaczyć, czym stał się on
w czasach Średniowiecza i czym jest do
dziś. Na tej pięknej górze powstał klasztor
karmelitów, z których pierwsi – jako
pustelnicy zainspirowani życiem i działalnością proroka Eliasza – dotarli tu z
Europy w XII/XIII wieku. Członkowie tego
zakonu powierzyli swą misję Matce Bożej,
a Ona podarowała w zamian szczególny

znak swej opieki – szkaplerz (z pewnością
znany i bliski wielu naszym Czytelnikom).
Obecnie klasztor nosi piękną nazwę
„Stella Maris” (Gwiazda Morza) i poświęcony jest Najświętszej Maryi Pannie. Jak
zrozumieć głębię tego tytułu Matki Bożej?
Papież Benedykt XVI w encyklice „Spe
salvi” napisał: „Ave Maris Stella. Życie
ludzkie jest drogą. Do jakiego celu? Jak
odnaleźć do niego szlak? Życie jest niczym
żegluga po morzu historii, często w
ciemnościach i burzy, w której wyglądamy
gwiazd wskazujących nam kurs”. Potrzebujemy Tej, która nam będzie jasno
świecić, żebyśmy nie zgubili drogi i nie
utonęli w „falach” współczesnego świata.
Maryjo, Kwiecie Karmelu i Gwiazdo
Morza, wskazuj nam kurs na morzu życia
i prowadź do bezpiecznej Przystani.

DOBRY DOTYK
Łan pszenicy w polu stoi
Przechodził człowiek
Pogłaskał kłosy
Ziarno obumarłe było
A ożyło
Dobry dotyk to sprawił
Niech się
Pszenicą w polu stanę
Może Jezus obok
Przechodził będzie
Zechce kłos dotknąć
Niech się chlebem stanie
Dotknij mnie Chrystusie
Niech wzrastam dla Nieba
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Jadwiga Kulik
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Serdecznie zapraszamy dziewczynki
ze szkoły podstawowej (od klasy II) do śpiewania w Scholi dziecięcej.
Na próbach spotykamy się w salkach para�alnych w soboty o godz. 1400,
w niedziele śpiewamy na Mszy świętej o godz. 1145,
wyjeżdżamy również na pielgrzymki i kolonie,
mamy także różne inne spotkania i wspólnie spędzamy czas.

DOŁĄCZ DO NAS!
s. Magdalena ze Scholą dziecięcą

KONKURS DLA DZIECI
Losowanie nagród za tydzień.
Kartkę z odpowiedziami połóż do koszyka
przed ołtarzem przed Mszą świętą o godz. 1145.
1. W jaki dzień w wakacje, oprócz każdej niedzieli,
było trzeba być obecnym na Mszy świętej?
...............................................................................................................

2. Co znaczy słowo „effatha”?
...............................................................................................................
...............................................................................................................

KRZYZU CHRYSTUSA
BĄDŹŻE
POCHWALONY

Imię i nazwisko: ..................................................................................
Szkoła i klasa: .......................................................................................
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KALENDARZ
LITURGICZNY
9 września 2018r. - NIEDZIELA
Imieniny: Aldony, Sergiusza
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Iz 35, 4-7a
PSALM 146, 6c-7. 8-9a. 9b-10
2. czytanie: Jk 2, 1-5
EWANGELIA: Mk 7, 31-37
10 września 2018r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Łukasza, Mikołaja
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 1 Kor 5, 1-8
PSALM 5, 5-6a. 6b-7. 12
EWANGELIA: Łk 6, 6-11
11 września 2018r. – WTOREK
Imieniny: Feliksa, Jacka
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 1 Kor 6, 1-11
PSALM 149, 1b-2. 3-4. 5-6a i 9b
EWANGELIA: Łk 6, 12-19
12 września 2018r. – ŚRODA
Imieniny: Amadeusza, Gwidona
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 1 Kor 7, 25-31
PSALM 45, 11-12. 14-15. 16-17
EWANGELIA: Łk 6, 20-26
13 września 2018r. – CZWARTEK
Imieniny: Jana, Eugenii
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 1 Kor 8, 1b-7. 10-13
PSALM 139, 1b-3. 13-14b. 23-24
EWANGELIA: Łk 6, 27-38
14 września 2018r. – PIĄTEK
ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA
KRZYŻA ŚWIĘTEGO
Imieniny: Bernarda, Roksany
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 2018r. – SOBOTA
Imieniny: Nikodema, Albina
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Hbr 5, 7-9
PSALM 31, 2-3b. 3c-4. 5-6. 15-16. 20
EWANGELIA: Łk 2, 33-35

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Podczas wakacji nastąpiły zmiany personalne we Wspólnocie kapłanów.
Pracę w naszej para�i zakończyli: ks. Marcin Sawicki SAC, ks. Paweł
Zieja SAC oraz ks. Przemysław Brodowski SAC. Dziękujemy drogim
kapłanom za posługę w naszej Para�i, głoszone Słowo Boże i sprawowane
sakramenty. Ks. Paweł Zieja SAC został duszpasterzem w pallotyńskiej
para�i w Lublinie oraz wkrótce rozpocznie studia doktoranckie
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ks. Przemysław Brodowski SAC
obecnie pracuje jako misjonarz w dalekiej Kolumbii, a za kilka tygodni
podejmie posługę w Wenezueli. Do naszej Para�i przybyli: ks. Mieczysław
Żemojcin SAC (z Wrzosowa) oraz ks. Tomasz Kotulski SAC (neoprezbiter
z Ołtarzewa). Nie było w tym roku zmian personalnych we Wspólnocie
naszych sióstr.
2. Dziś o godz. 1720 zapraszamy na Nabożeństwo.
3. Dziś o godz. 1800 Msza święta dla Pielgrzymów „Białej 11”. Po modlitwie
spotkanie w kawiarence – dzielenie się wspomnieniami oraz zdjęcia
z pielgrzymowania.
4. W czwartek, 13 września, Nabożeństwo fatimskie dla chorych, starszych
i samotnych. O godz. 830 różaniec i okazja do spowiedzi. O godz. 900
Msza święta i Adoracja.
5. W piątek, 14 września, przypada Święto Podwyższenia Krzyża Świętego.
Msze święte o godz. 630, 800, 930, 1500 i 1800. O godz. 1720 różańcem
i odczytaniem intencji rozpocznie się Nabożeństwo fatimskie
dla dorosłych, młodzieży i dzieci. Intencje prosimy składać tuż przed
różańcem do koszyka przed ołtarzem. Po Mszy świętej o godz. 1800
Procesja fatimska. Na procesję prosimy przynieść świece.
6. Zapraszamy nowe osoby do śpiewania w naszym chórze.
Zapisy u Pana Organisty lub pod numerem telefonu: 513 900 311.
7. Dziewczynki od klasy II szkoły podstawowej zapraszamy do śpiewania
w Scholi dziecięcej. Spotkania są w salkach para�alnych w soboty
o godz. 1400.
8. Na parkingu przed kościołem stoi kontener na makulaturę. Dochód
ze zbiórki makulatury zostanie przeznaczony na potrzeby grupy
pielgrzymkowej „Biała 11”.

ŚW. JAN PAWEŁ II MÓWI O NIEDZIELI
„Podczas niedzielnej Liturgii wspólnota otwiera się na komunię
z Kościołem powszechnym, prosząc Ojca, aby „pamiętał o Kościele
rozproszonym po całym świecie” i pozwolił mu wzrastać
- w jedności wszystkich wiernych z Papieżem i pasterzami poszczególnych
Kościołów - do doskonałej miłości”.

PORZĄDEK
ORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH NIEDZIELNYCH
W NASZEJ PARAFII:
godz. 630, 800, 915, 1030 (dla młodzieży), 1145 (dla dzieci), 1300 i 1800.
Kontakt: ul. Młodzianowska 124, tel. 48 366 81 03, mojaparaﬁa@gmail.com, mojaparaﬁa24.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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