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Jeden z nich widz¹c, ¿e jest uzdrowiony, wróci³
chwal¹c Boga dono�nym g³osem, upad³ na twarz
do Jego nóg i dziêkowa³ Mu. A by³ to Samary-
tanin. Jezus za� rzek³: �Czy nie dziesiêciu zo-
sta³o oczyszczonych? Gdzie jest dziewiêciu?�
Do niego za� rzek³: �Wstañ, id�, twoja wiara ciê
uzdrowi³a�.

B o h a t e r e m
dzisiejszej Ewan-
gelii nie jest Sa-
marytanin, ale Je-

zus zmierzaj¹cy do Jerozolimy,
gdzie doprowadzi do koñca swoje
dzie³o odkupienia. W swej podró¿y
Jezus �przechodzi³ przez pogranicze
Samarii i Galilei�. Granice, która
dzieli³a ¯ydów i Samarytan. Nie
by³a to tylko granica geograficzna,
ale granica wzajemnej nienawi�ci i
wrogo�ci. Id¹c t¹ granic¹ Jezus chce
pokazaæ, ¿e do istoty mi³o�ci Boga
nale¿y przekraczanie i znoszenie
wszelkich granic wzniesionych

przez nienawi�æ i wrogo�æ.
W Li�cie do Efezjan �w. Pa-

we³ powie o Jezusie: �On bowiem jest
naszym pokojem. On, który obie czê-
�ci ludzko�ci uczyni³ jedno�ci¹, bo
zburzy³ rozdzielaj¹cy je mur - wro-
go�æ� (Ef 2, 14). Trzeba jednak ca-
³kowicie zaufaæ Jezusowej mi³o�ci,
która ³¹czy i uzdrawia. Jak ci trêdo-
waci.

Przyjacielu, byæ �wiadkiem
mi³o�ci, to znaczy, przede wszystkim
�wiadczyæ o jej mocy w przezwyciê-
¿aniu granic miêdzy lud�mi. Prawdzi-
wa mi³o�æ bowiem nie zna granic.

ks. Ireneusz

Mi³o�æ nie zna granic

Od dwóch miesiêcy le¿a³a w szpitalu. Diagno-
za lekarzy brzmia³a: �Rak w ostatnim stadium�.
Lekarze powiadomili j¹ o tym ubieg³ego tygo-
dnia. Najwiêkszym przera¿eniem napawa³a j¹
my�l o powiadomieniu o tym swego mê¿a. Gdy
wreszcie zdoby³a siê na odwagê o wszystkim
mu powiedzieæ i zobaczy³a jego bezradne, bez-
kre�nie puste spojrzenie, objê³a go z mi³o�ci¹
swoimi ramionami, dodaj¹c mu otuchy, by
mimo ca³ej beznadziei nie rozpacza³. Gdy wziê³a
go w ramiona, nagle zda³a sobie sprawê, ¿e
wewnêtrzn¹ moc¹ ju¿ dawno odnios³a zwyciê-
stwo nad swoj¹ chorob¹.

Mocna pociecha

List do Galatów. Adresowany praw-
dopodobnie do chrze�cijan Galacji
(Azja Mniejsza). �w. Pawe³ prowa-
dzi tutaj dzia³alno�æ apostolsk¹ w cza-
sie drugiej i trzeciej podró¿y misyj-
nej. W li�cie napomina swoich galac-
kich przyjació³, by odrzucili stare,
¿ydowskie zwyczaje. Wiara w Jezu-
sa Chrystusa wyzwoli³a ich do nowe-
go prawa mi³o�ci, które powinni prze-
strzegaæ.

W Dniu Imienin
Pasterza naszej diecezji -

Ksiêdza Biskupa Edwarda Materskiego
sk³adamy Dostojnemu Solenizantowi

serdeczne ¿yczenia
b³ogos³awieñstwa Bo¿ego

i opieki Matki Bo¿ej Ró¿añcowej
w pos³udze kap³añskiej i biskupiej

Redakcja

W Dniu Edukacji Narodowej
¿yczymy wszystkim nauczycielom

i wychowawcom wytrwa³o�ci
i cierpliwo�ci w pracy z uczniami,
sukcesów pracy zawodowej oraz
opieki Naj�wiêtszej Maryi Panny

i b³ogos³awieñstwa Bo¿ego
w ¿yciu rodzinnym ¿yczy

Redakcja.

16 pa�dziernika br. przypada
XX rocznica pontyfikatu Ojca

�wiêtego - Jana Paw³a II.

W tym dniu polecamy Ojca
�wiêtego modlitwom naszych

parafian.
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KATECHEZA
Objawienie Boga jako Trójcy

Dla wielu z nas pierwsz¹ modlitw¹, jakiej siê nauczyli-
�my, by³a modlitwa � Ojcze nasz�. Wielu równie¿ ta modlitwa pozostaje
drog¹, podstawow¹ modlitw¹.

Byæ mo¿e wypowiadaj¹c jej s³owa, w spotkaniu z Bogiem Ojcem,
ucieka naszej �wiadomo�ci fakt, ¿e tej modlitwy nauczy³ nas Jezus Chrystus.
Byæ mo¿e te¿ zapominamy, ¿e to Duch �wiêty uzdalnia nas do jakiejkolwiek
modlitwy, ¿e gdy nie umiemy siê modliæ w³a�nie On przychodzi z pomoc¹
naszej s³abo�ci i wo³a w naszych sercach w b³aganiach, których nie da siê
wypowiedzieæ s³owami (por. Rz 8,26-27). Na przyk³adzie tej modlitwy mo-
¿emy u³atwiæ sobie zrozumienie Trójcy �wiêtej. Bóg Ojciec, którego nikt
nigdy nie widzia³ zostaje ods³oniêty przez Syna Bo¿ego (por. J, 1, 18).

Katechizm Ko�cio³a Katolickiego wyja�niaj¹c tajemnicê Trójcy
�wiêtej podkre�la bardzo mocno moment objawienia siê Boga jako Trójcy.
Bóg Ojciec, który w wielu religiach jest tak nazywany, jest najpierw Stwo-
rzycielem, ale Jezus pokaza³ nam, ze Bóg jest Ojcem nie tylko dlatego, ¿e
da³ wszystkiemu pocz¹tek, ale równie¿ dlatego, ¿e jest Ojcem dla Jezusa
Chrystusa. Natomiast Duch �wiêty sprawia, ¿e mo¿emy te trudne prawdy
wiary przyj¹æ i zrozumieæ. Trzeba wspomnieæ, ¿e Duch �wiêty zstêpuje po
�mierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa i to On dokonuje pe³ni obja-
wienia Trójcy �wiêtej. Tak wiêc podsumowuj¹c: Syn Bo¿y Jezus Chrystus
ods³ania nam Boga, jako Ojca, gdy¿ sam jest Synem Bo¿ym, natomiast Duch
�wiêty objawia i pozwala nam poznaæ Boga Ojca i Syna Bo¿ego.

Mo¿e jeszcze na deser tej sutej dawki teologii przyk³ad, jaki poda³
�w. Augustyn. Ka¿dy cz³owiek prze¿ywa trzy stany, które mo¿emy oddaæ
jako: jestem , wiem, chcê. Ka¿dy z nas jest, wie i chce. Jeste�my lud�mi,
którzy nieustannie poznaj¹ �wiat. Chcemy byæ i chcemy poznawaæ. �w. Au-
gustyn wskazuje, ¿e te trzy stany przenika jedno nierozdzielne ¿ycie. I tak
równie¿ �w. Augustyn t³umaczy Trójcê �wiêt¹: Trzy Osoby Boskie przenika
jedno ¿ycie.

ks. Tomasz

Na podstawie szczególnego wspó³dzia³ania Maryi
z dzia³aniem Ducha �wiêtego Ko�cio³y rozwinê³y modli-
twê do �wiêtej Matki Boga, skupiaj¹c j¹ na Osobie Chrystu-
sa ukazanej w Jego misteriach. W niezliczonych hymnach
i antyfonach, które wyra¿aj¹ tê modlitwê, najczê�ciej wy-
stêpuj¹ na przemian dwa d¹¿enia: jedno �uwielbia� Pana za
�wielkie rzeczy� jakie uczyni³ swojej pokornej S³u¿ebnicy,
a przez Ni¹ wszystkim ludziom; drugie powierza Matce Je-
zusa b³agania i uwielbienia dzieci Bo¿ych, poniewa¿ Ona
zna teraz ludzko�æ, która w Niej zostaje po�lubiona przez
Syna Bo¿ego. Te dwa d¹¿enia modlitwy do Maryi znalaz³y
szczególny wyraz w modlitwie �Zdrowa� Maryjo�:

�Zdrowa� Maryjo (Raduj siê, Maryjo)�. Pozdro-
wienie anio³a Gabriela rozpoczyna modlitwê �Zdrowa��.
To sam Bóg, za po�rednictwem anio³a, pozdrawia Maryjê.
W naszej modlitwie o�mielamy siê podj¹æ na nowo pozdro-
wienie Maryi wraz ze spojrzeniem, jakie Bóg skierowa³ na
sw¹ pokorn¹ S³u¿ebnicê, i cieszymy siê z rado�ci, jak¹ On
w niej znajduje.

�£aski pe³na, Pan z Tob¹�: Dwa s³owa anio³a wy-
ja�niaj¹ siê wzajemnie. Maryja jest pe³na ³aski, poniewa¿
Pan jest z Ni¹. £aska, jak¹ jest nape³niona, oznacza obec-
no�æ Tego, który jest �ród³em wszelkiej ³aski. �Ciesz siê�
Córo Jeruzalem� Mocarz po�ród Ciebie� (So 3, 14). Ma-
ryja, w której sam Pan przychodzi zamieszkaæ, jest uoso-
bieniem córy Syjonu, Ark¹ Przymierza, miejscem, gdzie
przebywa chwa³a Pana: jest Ona �przybytkiem Boga z lud�-
mi� (Ap 21, 3). �Pe³na ³aski� jest ca³kowicie oddana Temu,
który przychodzi w Niej zamieszkaæ i którego Ona ma wy-
daæ na �wiat.

�B³ogos³awiona� Ty miêdzy niewiastami i b³ogo-
s³awiony owoc ¿ywota Twojego, Jezus�. Po pozdrowieniu
anio³a czynimy naszym pozdrowienie El¿biety. �Nape³nio-
na Duchem �wiêtym� (£k 1, 41) El¿bieta jest pierwsza
w d³ugim szeregu pokoleñ, które b³ogos³awi¹ Maryjê: �B³o-
gos³awiona jeste�, która� uwierzy³a�� (£k 1, 45); Maryja
jest �b³ogos³awiona miêdzy niewiastami�, poniewa¿ uwie-
rzy³a w wype³nienie siê s³owa Pana. Abraham przez swoj¹
wiarê sta³ siê b³ogos³awieñstwem dla �ludów ca³ej ziemi�
(Rdz 12, 3). Maryja przez swoj¹ wiarê sta³a siê Matk¹ wszyst-
kich wierz¹cych, dziêki której wszystkie narody ziemi otrzy-
muj¹ Tego, który jest samym b³ogos³awieñstwem Boga�
�B³ogos³awiony owoc ¿ywota Twojego, Jezus�.

��wiêta Maryjo, Matko Bo¿a, módl siê za nami��
Zdumiewamy siê razem z El¿biet¹: �A sk¹d¿e mi to, ¿e
Matka mojego Pana przychodzi do mnie?� (£k 1, 43). Po-
niewa¿ daje nam Jezusa, swego Syna, Maryja jest Matk¹
Boga i Matk¹ nasz¹; mo¿emy jej powierzaæ wszystkie na-
sze troski i nasze pro�by. Ona modli siê za nami, podobnie
jak modli³a siê za siebie: �Niech mi siê stanie wed³ug twego
s³owa!� (£k 1, 38). Powierzaj¹c siê Jej modlitwie, zdajemy
siê razem z Ni¹ na wolê Bo¿¹: �B¹d� wola Twoja�.

�Módl siê za nami grzesznymi, teraz i w godzinie
�mierci naszej�. Prosz¹c Maryjê, by modli³a siê za nami,
uznajemy siebie za biednych grzeszników i zwracamy siê
do �Matki mi³osierdzia�, do Ca³ej �wiêtej. Powierzamy siê
Jej �teraz�, w �dzisiaj� naszego ¿ycia. Nasza ufno�æ rozci¹-
ga siê a¿ do pwierzenia Jej ju¿ teraz �godziny naszej �mier-
ci�. Modlimy siê, by by³a obecna przy niej jak przy �mierci
swojego Syna na krzy¿u i w godzinie naszego przyj�cia przy-
jê³a nas jako nasza Matka, by poprowadziæ nas do swego
Syna, do raju.

Pobo¿no�æ �redniowieczna na Zachodzie rozwinê³a
modlitwê ró¿añcow¹, wprowadzaj¹c j¹ jako ludow¹ formê
zastêpcz¹ Modlitwy Godzin.

Skarbnica modlitw

�Ca³y �wiat pe³en jest straszliwego cierpienia i g³odu mi³o�ci.
Wprowad�cie wiêc wspóln¹ modlitwê w waszej rodzinie i w³¹czcie w ni¹
wasze dzieci. Nauczcie ich modlitwy. Dziecko które siê modli, jest dzieckiem
szczê�liwym.�

Matka Teresa z Kalkuty

Ró¿aniec jest modlitw¹ bardzo znan¹
i rozpowszechnion¹. Modl¹c siê, rozwa¿amy
tajemnice z ¿ycia Jezusa i Maryi, a tym samym
wypraszamy sobie wiele potrzebnych ³ask.
W naszej parafii istniej¹ ko³a ró¿añcowe doro-

s³ych i dzieci. Pragnê przedstawiæ w paru s³owach dzia³alno�æ dzieciêcych
kó³ ró¿añcowych i zachêciæ dzieci i m³odzie¿ z naszej parafii do  w³¹czenia
siê we wspóln¹ modlitwê. Ró¿e Ró¿añcowe powsta³y w szkole podstawo-
wej nr 23. Obecnie jest ich piêæ. Ka¿da sk³ada siê z piêtnastu osób, a na jej
czele stoi zelator. Jest on odpowiedzialny za zmianê tajemnic na dany mie-
si¹c. Ka¿dy cz³onek Ró¿y ma obowi¹zek codziennie rozwa¿aæ i odmawiaæ
jedn¹ dziesi¹tkê ró¿añca. Jednocze�nie nale¿y tak¿e do Rycerstwa Niepo-
kalanej, posiada cudowny medalik i odmawia akt strzelisty.

Tymi, którzy zachêcili uczniów naszej szko³y do modlitwy ró¿añ-
cowej byli: pani katechetka Gra¿yna Troll i ks. Stanis³aw Barcikowski SAC.

Dzieci i m³odzie¿, która pragnie w³¹czyæ siê w modlitwê w ko³ach
ró¿añcowych, zapraszamy w ka¿d¹ pierwsz¹ niedzielê miesi¹ca po Mszy
�w. o godz. 10.45, w ma³ym ko�ciele.

Monika Grzesiak
i Donat Jaroszewski

Dzieci w Ró¿y Ró¿añcowej
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16 pa�dziernika br. przypada XX rocznica pontyfikatu Ojca �wiête-
go - Jana Paw³a II. W tym to czasie Papie¿ uczyni³ bardzo wiele dla pokoju,
ekumenizmu i pojednania w �wiecie. Choæ Jego dokonañ nie da siê w pe³ni
opisaæ s³owami, to jednak w skrócie przedstawiamy poni¿ej zwiêz³y bilans
20 lat Jego pontyfikatu.

Jego �wi¹tobliwo�æ:
odby³ .............. ponad 80 zagranicznych wizyt apostolskich,
odwiedzi³ ....... 117 krajów na 191 niepodleg³ych,
odby³ .............. 127 wizyt w Italii, jako Prymas tego kraju,
odby³ .............. 249 wizyt w parafiach rzymskiej diecezji,
napisa³ ............ 12 encyklik,
napisa³ ............ 9 Adhortacji Apostolskich,
napisa³ ............ 12 Konstytucji Apostolskich,
napisa³ ............ 41 Listów Apostolskich,
beatyfikowa³ .. 755 S³ug Bo¿ych, w tym 29 Polaków,
kanonizowa³ ... 276 b³ogos³awionych, w tym 5 Polaków,
nominowa³ ..... 138 kardyna³ów, w tym 5 Polaków,
kreowa³ .......... 137 kardyna³ów, w tym 5 Polaków,
wy�wiêci³ ....... 2000 kap³anów,
odby³ .............. 6 konsystorzy zwyczajnych,
odby³ .............. 5 konsystorzy nadzwyczajnych,
spotka³ siê z ... 510 zwierzchnikami pañstw,
spotka³ siê z ... 150 premierami,
spotka³ siê z ... 900 przywódcami politycznymi,
utrzymuje ze .. 151 pañstwami stosunki polityczne.

XX rocznica pontyfikatu Ojca �wiêtego

Dzieñ Edukacji Narodowej jest okazj¹
do refleksji nad prac¹ nauczyciela. Z tego powo-
du m³odzie¿ naszej parafii poprosi³a o rozmowê
Pani¹ Dyrektor Szko³y Podstawowej nr 23 - Iza-
bellê Le�niewsk¹.
Redakcja: Czy mog³aby Pani powiedzieæ nam
kilka s³ów o sobie?
P. Dyrektor: Mam 34 lata, mê¿a i dwóch synów
w drugiej i pi¹tej klasie szko³y podstawowej.
Mieszkam na Glinicach. Od 16 lat jestem nauczy-
cielk¹, a od 4 lat dyrektork¹ szko³y.
Red.: Jak to siê sta³o, ¿e wybra³a Pani zawód na-
uczyciela?
P. Dyr.: Od pocz¹tku marzy³am o nauczycielstwie.
Pocz¹tkowo studiowa³am matematykê, ale ze
wzglêdów finansowych musia³am przerwaæ. Po-
tem studiowa³am pedagogikê i nauczanie pocz¹t-
kowe. To jest to, co umiem i lubiê robiæ. Mam
dobry kontakt z dzieæmi i m³odzie¿¹.
Red.: Jak godzi Pani obowi¹zki pracy w szkole z
¿yciem osobistym?
P. Dyr.: Niestety odbywa siê to kosztem ¿ycia
osobistego. M¹¿ i mama pomagaj¹ mi w prowa-
dzeniu domu. Najtrudniej jest gdy odbywaj¹ siê
zebrania lub rady pedagogiczne. Odk¹d zosta³am
dyrektork¹ nie mia³am nawet pe³nego miesi¹ca
urlopu, ale mimo to nie narzekam.
Red.: Czy nale¿y lub nale¿a³a Pani do jakiej� or-
ganizacji ko�cielnej?
P. Dyr.: Tak. Do Ruchu �wiat³o - ¯ycie od 1978

roku. W wakacje z rodzin¹ wyje¿d¿amy na reko-
lekcje rodzinne. By³am animatork¹ w oazie i opie-
kunk¹ dzieci z domów dziecka. Od piêtnastego
roku ¿ycia �piewa³am w zespole. Bêd¹c ju¿ dy-
rektork¹ szko³y te¿ zdarza³o mi siê �piewaæ w ze-
spole.
Red.: Co s¹dzi Pani o nauce religii w szkole?
P. Dyr.: Jest to wa¿ny przedmiot, a ludzie którzy
go ucz¹ s¹ godni szacunku.
Red.: Czy lekcje wychowania seksualnego s¹ po-
trzebne w szkole podstawowej?
P. Dyr.: Tak. Problemy seksualne s¹ bardzo czêste
w wieku dojrzewania. W zwi¹zku z tym m³odzie¿
powinna dowiadywaæ siê wiêcej o sobie z ust od-
powiednio przygotowanych nauczycieli.
Red.: Czy chcia³aby Pani co� zmieniæ w szkole?
P. Dyr.: Tak. Przyda³by siê generalny remont, roz-
budowanie budynku, poszerzenie korytarza, stwo-
rzenie wiêkszego boiska.
Red.: Czy jest Pani zadowolona z pracy w naszej
szkole?
P. Dyr.: Jestem zadowolona. Mia³am propozycjê
przej�cia do innej szko³y. Po zastanowieniu po-
stanowi³am jednak pozostaæ. Praca w szkole to
ciê¿ki kawa³ek chleba, ale przy tym jest to praca
bardzo wci¹gaj¹ca.
Red.: Dziêkujemy za rozmowê.

Monika Grzesiak
Julita D¹browska

Donat Jaroszewski

Rozmowa z�
Chryste
nie chcia³bym tego dnia zapomnieæ
bo by³e� w nim Ty
od wczesnego rana
a¿ do pó�nej nocy
Nie potrafiê nic wiêcej
tylko powiedzieæ
dziêkujê

za ludzi
którzy niby ju¿ umarli
o oto dzi� ¿yj¹
którzy przyszli ze swoj¹ g³êbi¹
z której pop³ynê³y ³zy
którzy odnale�li Ciebie

dziêkujê za tych
którzy klêcz¹ przed Tob¹ Panie
aby wyznaæ swoje upadki

niedoskona³o�ci
grzechy

za tych
którzy w Twoim Imieniu
wyci¹gaj¹ przebaczaj¹c¹ d³oñ
aby rozgrzeszaæ
aby b³ogos³awiæ
którzy bior¹ czyje� upadki
za swoje

dziêkujê Panie
Przyjmij wszystko
co mnie w dniu dzisiejszym spotka³o
jako dziêkczynienie

Proste �dziêkujê�
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¯YCZENIA

PARAFIANINEK
SZYFROGRAM

Litery od 1 do 20 utworz¹ rozwi¹zanie.

1. Dzi� Nabo¿eñstwo Ró¿añcowe o godz. 17.00. W dni powszednie dla doros³ych o
godz. 17.30, dla dzieci o godz. 16.30, m³odzie¿y o godz. 19.00.

2. We wtorek, 13 pa�dziernika, Nabo¿eñstwo Fatimskie dla chorych, cierpi¹cych i
ludzi starszych: o godz. 9.00 - Msza �w., po Mszy �w. b³ogos³awieñstwo cho-
rych Naj�wiêtszym Sakramentem. Okazja do spowiedzi od godz. 8.30.
Nabo¿eñstwo Fatimskie dla wszystkich: dzieci, m³odzie¿y i doros³ych w pi¹tek, 16 pa�dziernika o
godz. 18.45. Bêdzie to ostatnie Nabo¿eñstwo w tym roku. Udzia³ modlitewny w tym nabo¿eñstwie
ofiarujemy w intencji Ojca �wiêtego, który w tym dniu bêdzie obchodzi³ 20-t¹ rocznicê wyboru na
Stolicê Piotrow¹. Ofiary z³o¿one na tacê w czasie nabo¿eñstwa zostan¹ przeznaczone na budowê
domu rekolekcyjnego przy Sanktuarium Maryjnym w Skrzyñsku.

3. We wtorek, 13 pa�dziernika, w Katedrze o godz. 18.00 - uroczysta Msza �w. w intencji Solenizanta
Ks. Bpa Edwarda Materskiego. Na powy¿sz¹ uroczysto�æ zapraszaj¹ Ksiê¿a Biskupi: Adam Odzi-
mek i Stefan Siczek.

4. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej ¿yczymy wszystkim Nauczycielom i Wychowawcom wytrwa-
³o�ci i cierpliwo�ci w pracy wychowawczej, sukcesów zawodowych oraz opieki Naj�wiêtszej Ma-
ryi Panny Wychowawczyni i b³ogos³awieñstwa Bo¿ego w ¿yciu osobistym i rodzinnym. Msza �w.
w powy¿szych intencjach w �rodê o godz. 18.00.

5. Zbli¿a siê miesi¹c listopad, miesi¹c szczególnych modlitw za zmar³ych. W listopadzie bêdziemy od-
prawiaæ codziennie Mszê �w. i odmawiaæ ró¿aniec za zmar³ych, których imiona bêd¹ nam podane. W
tym roku bêd¹ równie¿ wypominki roczne po³¹czone z ró¿añcem i Msza �w. w ka¿dy pierwszy ponie-
dzia³ek miesi¹ca.

6. W niedzielê, 18 pa�dziernika, rozpoczynamy Tydzieñ Misyjny. Niedzielê - 18 pa�dziernika bêdzie-
my prze¿ywaæ w duchu wdziêczno�ci za 25 lat b³ogos³awieñstwa Bo¿ego dla naszej pracy misyjnej
w Rwandzie, chcemy wyraziæ nasz¹ solidarno�æ z ludno�ci¹ tego kraju, która nadal cierpi. Homilie
w tym dniu wyg³osi Ks. Stanis³aw Kuraciñski SAC - Sekretarz Sekretariatu Misyjnego Prowincji
Chrystusa Króla. Mszê �w. o godz. 13.00 odprawi Ks. Biskup z Rwandy.
Wszystkich, którzy chc¹ okazaæ sw¹ solidarno�æ z cierpi¹cymi Rwandyjczykami, zapraszamy do
wspó³pracy:

- przez modlitwê o pokój w tym kraju,
- ofiary, przeznaczone na pomoc charytatywn¹ dla g³oduj¹cych.

Taca z przysz³ej niedzieli zostanie przeznaczona na ten cel.
7. Serdeczne - Bóg zap³aæ - za ofiary z³o¿one w ubieg³¹ niedzielê na budowê ko�cio³a.
8. Równie¿ serdeczne - Bóg zap³aæ - za ofiary z³o¿one dzi� do puszek przed ko�cio³em na biednych

naszej parafii.
9. M³odzie¿ klas VIII i ich rodziców ze szko³y podstawowej nr 9 zapraszamy na Mszê �w. w pi¹tek,

16 pa�dziernika, o godz. 16.30 do ma³ego ko�cio³a.
10. Spotkanie rodziców dzieci klas II ze szko³y podstawowej nr 2 odbêdzie siê we czwartek, 15 pa�-

dziernika o godz. 17.00 w �wietlicy szkolnej.

Ochrzczeni zostali:

Klaudia Wo�niak
Maciej Dominik Zaj¹c
Zwi¹zek ma³¿eñski zawarli:

Agata Wêglicka
i Krzysztof Zegarek
Agnieszka Ziomka
i Grzegorz Wi�niewski
Anna Chodakowska
i Pawe³ Piwowarczyk
Izabela �led�
i Pawe³ Staniewski
Odeszli do Pana:

Teodora Stan - l. 57
Wies³aw Jan Masek - l. 56
Edward Micha³kiewicz - l. 74
Eugeniusz Darszewski - l. 62

W 18. rocznicê urodzin Sylwii,
w 18. rocznicê urodzin Moniki,
w 18. rocznicê urodzin Agnieszki,
w 66. rocznicê urodzin Mieczys³awa,
w 25. rocznicê urodzin Ma³gorzaty,
w 25. rocznicê �lubu Krystyny i Andrzeja,
w 25. rocznicê �lubu Anastazji i Jerzego,
w 30. rocznicê �lubu Mieczys³awy i Zdzis³awa,
w 30. rocznicê �lubu Krystyny i Piotra,
w 34. rocznicê �lubu Krystyny i Józefa b³o-
gos³awieñstwa Bo¿ego i opieki Naj�wiêtszej
Maryi Panny ¿yczy Redakcja.

Przy naszej parafii zawi¹za³a siê grupa oa-
zowa m³odzie¿y pracuj¹cej. Chêtnych do
wspó³pracy prosimy o kontakt z panem Da-
riuszem Duchnikiem w ksiêgarni parafialnej.

Solidarni z Rwand¹
W duchu wdziêczno�ci za 25 lat b³ogos³a-

wieñstwa Bo¿ego dla naszej pracy misyjnej w Rwan-
dzie, chcemy kolejny raz wyraziæ nasz¹ solidarno�æ
z ludno�ci¹ tego kraju, która nadal cierpi:
- z powodu zranieñ duchowych, �mierci najbli¿szych,
bolesnych wspomnieñ;
- z powodu trudnej, niepewnej sytuacji politycznej
i spo³ecznej;
- z g³odu, chorób i licznych braków materialnych.

Wszystkich, którzy chc¹ okazaæ sw¹ soli-
darno�æ z cierpi¹cymi Rwandyjczykami, zapraszamy
do wspó³pracy.
Nasz adres:
PALLOTYÑSKI SEKRETARIAT MISYJNY
PROWINCJI CHRYSTUSA KRÓLA
ul. Skaryszewska 12
03-802 Warszawa
skr. poczt. 225
KONTO: PKO IV O/M W-wa

10201042-35318-270-1
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Nauka
Ju¿ 1 wrze�nia rozpocz¹³ siê nowy rok szkolny 1998.

Ten w³a�nie dzieñ, to nasz powrót, po wakacyjnej prze-
rwie, do starych miejsc, do przyjació³, a przede wszystkim
powrót do obowi¹zków.

Wielu z nas niechêtnie my�la³o o koñcz¹cym siê wy-
poczynku, wiedzieli�my jednak, ¿e szko³a przygotowuje nas
przecie¿ do ¿ycia i uczy jak s³u¿yæ ludziom.
To w niej poznajemy swoje pierwsze zainteresowania, od-

krywamy swoje talenty. Dlatego warto j¹ szanowaæ, by
z biegiem lat us³yszeæ do czego nas Bóg powo³uje.
Mo¿e bêdziesz malarzem, hydraulikiem, lekarzem, nauczy-
cielem. Dlatego traktuj szko³ê jako ciê¿k¹ pracê, która ma
rozwijaæ ciê intelektualnie i duchowo.
Dobre by by³o, gdyby� w drodze do szko³y, móg³ chwilê
w ciszy siê pomodliæ o b³ogos³awieñstwo w nauce. Wte-
dy nabierzesz pewno�ci i odwagi, w czasie pisania kla-
sówki, czy odpowiedzi.
Oto przyk³ad modlitwy:
�Duchu �wiêty, który otwierasz serca i umys³y nasze, do-
daj nam zdolno�ci i ochoty, aby ta nauka by³a dla nas z po-
¿ytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa Pana na-
szego. Amen.�
Pamiêtaj jednak, ¿e wracaj¹c ze szko³y nale¿y tak¿e po�wiê-
ciæ Bogu kilka minut. Podziêkuj mu za zdobyt¹ wiedzê, prze-
pro� za wszystko co by³o nie tak. Módl siê modlitw¹:
�Dziêki Ci Bo¿e, za �wiat³o tej nauki. Pragnê, abym ni¹ o�wie-
cony móg³ Ciê zawsze wielbiæ i wolê Twoj¹ wype³niæ na wie-
ki. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.�
Na koniec ¿yczê Wam, by�cie nowy rok szkolny prze¿yli
z Chrystusem. Je¿eli dacie Mu szansê On bêdzie Was
wspiera³ i pomaga³ w wype³nianiu Waszych obowi¹zków.

Powodzenia
Magda Kowalska


