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Czy wiesz, że…
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Szanownemu Solenizantowi
Księdzu Tadeuszowi

Nowkowi SAC
składamy serdeczne życzenia
wielu łask Bożych, obfitych da−
rów Ducha Świętego, błogosła−
wieństwa Bożego na
każdy dzień posłu−
giwania apostol−
skiego.

Redakcja

Módlmy się za misjonarki i mi−
sjonarzy głoszących Dobrą No−
winę w krajach misyjnych.

Wśród pytań sta−
wianych Jezusowi,
znalazło się i takie:
„Nauczycielu, które

przykazanie w Prawie jest największe”? Py−
tanie, które miało być kolejną próbą skompro−
mitowania Jezusa w oczach Jego słuchaczy.

Jezus z całą powagą najpierw zacytował
tekst z Księgi Powtórzonego Prawa (6,5) za−
wierający znane wszystkim Żydom przykaza−
nie miłości Boga nade wszystko. Angażuje
ono po stronie Boga całego człowieka: serce,
duszę i umysł. To przykazanie jest najwięk−
sze i pierwsze. Następnie wskazał na drugie
przykazanie, podobne do pierwszego i zacy−
tował znane również wszystkim przykazanie
miłości bliźniego z Księgi Kapłańskiej
(19,18). Miłość bliźniego w hierarchii przy−
kazań Bożych jest tak konieczna, jak koniecz−
na jest miłość Boga. Stąd wyrażenie, że przy−

kazanie miłość bliźniego jest „podobne” do
przykazania miłości Boga. Na tych dwóch
przykazaniach, jakby na fundamencie, opie−
ra się objawienie Boże.

Przyjacielu! Snując dzisiaj refleksję na
temat największego przykazania, w naszym
osobistym spotkaniu z Chrystusem warto
jeszcze raz postawić pytanie uczonego
w Prawie: „Które przykazanie jest najwięk−
sze?” W świetle odpowiedzi Chrystusa zrób−
my rachunek sumienia. Czy my czasem nie
rozdzielamy w naszym życiu tych dwóch,
tak ściśle przez Chrystusa zespolonych,
przykazań? Czy nie gubimy się w drobia−
zgach jak faryzeusze, zapominając o tym,
co jest pierwsze i najważniejsze? Czy na−
sza miłość obejmuje wszystkich? Powiedz
mi, co Ty miłujesz, a ja Ci zaraz odpowiem,
kim jesteś.

Ks. Ireneusz

Dwa w jednym

Na południowej półkuli
drzewo wiary zapuszcza głę−
bokie korzenie. Pewnego
dnia w Europie będziemy
zbierali jego owoce.

Ewangelia: Mt 22, 34−40
Uczony w Prawie zapytał, wystawiając  Jezusa
na próbę: „Nauczycielu, które przykazanie
w Prawie jest największe?” On mu odpowie−
dział: „Będziesz miłował Pana Boga swego ca−
łym swoim sercem, całą swoją duszą i całym
swoim umysłem. To jest największe i pierwsze
przykazanie”.

Aspersja (łac. aspersia− pokropienie). Po−
kropienie przez celebransa wiernych wodą
święconą w niedzielą przed sumą. Asper−
sja ma wiernym przypomnieć o otrzyma−
nym sakramencie chrztu oraz o potrzebie
oczyszczenia duchowego w celu godnego
i owocnego uczestniczenia we Mszy św.
W czasie aspersji śpiewa się  modlitwę
Asperges me (Pokropisz mnie), a w okre−
sie wielkanocnym modlitwę Vidi aquam
(Ujrzałem wodę).
Asysta (łac. Assisto − towarzyszę). Klery−
cy towarzyszący celebransowi podczas od−
prawiania uroczystej Mszy św. Asystę sta−
nowi diakonia, akolici, turyferarz, ceremo−
niarz. W Mszy pontyfikalnej asysta zwy−
kle jest liczniejsza.
Aureola (łac. laureus − wawrzyn). W sztu−
ce plastycznej aureola, jasny krąg albo
świetlisty  wieniec wokół głowy świętego,
symbolizuje jego świętość. Używa się też
nazwy nimb (od łac.nimbus − obłok).
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Wszyscy Ewangeliści kończą opis spotka−
nia Zmartwychwstałego z Apostołami naka−
zem misyjnym: „Dana Mi jest wszelka wła−
dza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczaj−
cie wszystkie narody... A oto Ja jestem z
wami przez wszystkie dni, aż do skończenia
świata” (Mt 28,18−20).

Misja Chrystusa Odkupiciela powierzona
Kościołowi, nie została jeszcze bynajmniej
wypełniona do końca. Gdy u schyłku drugie−
go tysiąclecia od Jego przyjścia obejmujemy
spojrzeniem ludzkość, przekonujemy się, że mi−
sja Kościoła dopiero się rozpoczyna i że w jej
służbie musimy zaangażować wszystkie nasze
siły. To Duch św. przynagla do głoszenia wiel−
kich dzieł Bożych:  „Nie jest dla mnie powo−
dem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świa−
dom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Bia−
da mi, gdybym nie głosił Ewangelii!”

Sobór Watykański II zamierzył odnowie−
nie życia i działalności Kościoła zgodnie z
potrzebami współczesnego świata.  Impuls
misyjny należy do wewnętrznej natury ży−
cia chrześcijańskiego i stanowi również na−
tchnienie dla ekumenizmu: „Aby wszyscy
stanowili jedno... aby świat uwierzył, żeś Ty
Mnie posłał” (J 17, 21). Wszyscy chrześci−
janie, członkowie Kościoła, na mocy chrztu
świętego są współodpowiedzialni za działal−
ność misyjną. Udział wspólnot i poszczegól−
nych wiernych w tym prawie i obowiązku

nazywa się „współpracą misyjną”.
Współpraca ta jest zakorzeniona i przeży−

wana przede wszystkim w osobistym zjed−
noczeniu z Chrystusem: tylko w zjednocze−
niu z Nim, jak latorośl z krzewem winnym
(por. J 15, 5), możn przynosić dobre owo−
ce. Skuteczność działania na polu misyjnym
Kościoła zależy od świętości życia każdego
chrześcijanina: „Sobór wzywa wszystkich do
głębokiej odnowy wewnętrznej, aby mając
żywą świadomość własnej odpowiedzialno−
ści za rozszerzenie Ewangelii, podjęli swoją
cząstkę w dziele misyjnym wśród narodów”.

Wśród form uczestnictwa pomocy misjom
pierwsze miejsce zajmuje współpraca ducho−
wa: modlitwa, ofiara, świadectwo życia
chrześcijańskiego. Modlitwa winna towarzy−
szyć misjonarzom na ich drodze, aby gło−
szenie Słowa odnosiło skutek dzięki łasce
Bożej. Święty Paweł w swych Listach prosi
często wiernych o modlitwę, aby mógł gło−
sić Ewangelię ufnie i śmiało. Z modlitwą
trzeba łączyć ofiarę. Zbawcza wartość każ−
dego cierpienia, przyjętego i ofiarowanego
Bogu z miłości, wypływa z Ofiary Chrystu−
sa, który wzywa członków swego Ciała Mi−
stycznego do współudziału w swych udrę−
kach, do „dopełnienia ich braków we wła−
snym ciele” (por. Kol. 1, 24). Misjonarzowi
w jego ofierze winni towarzyszyć wierni i
podtrzymywać go własną ofiarą. Współpra−

ca wyraża się również w trosce o powołania
misyjne. Troska o powołanie misyjne stano−
wi sedno współpracy: głoszenie Ewangelii
wymaga głosicieli, żniwo potrzebuje robot−
ników, misji dokonują przede wszystkim
mężczyźni i kobiety poświęceni na całe ży−
cie dziełu Ewangelii, gotowi iść na cały świat i
nieść zbawienie.

Ogromna jest liczba ludzi czekających jesz−
cze na Chrystusa: wielu ludzi o różnych kultu−
rach, do których nie dotarło jeszcze przepowia−
danie Ewangelii i rozległe tereny, na których
Kościół jest ledwie obecny, wymagają zjedno−
czenia wszystkich jego sił.

Przygotowując się do obchodów jubileuszu
roku dwutysięcznego, cały Kościół angażuje się
jeszcze bardziej w misyjny adwent nowego ty−
siąclecia. Winniśmy żywić w sobie apostolską tro−
skę o przekazywanie innym światła i radości wiary
i do tego ideału wychowywać cały Lud Boży.

Nie możemy być spokojni, gdy pomyślimy o
milionach naszych braci i sióstr, tak jak my od−
kupionych krwią Chrystusa, którzy żyją nieświa−
domi Bożej miłości. Dla każdego wierzącego,
tak jak i dla całego Kościoła, sprawa misji win−
na być na pierwszym miejscu, ponieważ doty−
czy wiecznego przeznaczenia ludzi i odpowia−
da tajemniczemu i miłosiernemu planowi Bo−
żemu.

Redemtoris missio
Jan Paweł II

Z małym opóźnieniem 16 października o godz. 9.30 Jego
Ekscelencja Ks. Biskup Jan Chrapek uroczyście rozpoczął
„Filipiadę 99” czyli zmagania sportowe młodzieży naszej die−
cezji (i nie tylko). Ksiądz biskup mówił, że my młodzi jeste−
śmy nadzieją naszego miasta, że to my je tworzymy. Po prze−
mówieniu autobusami rozjechaliśmy się do celu naszych zma−
gań. Na miejscu panowała ostra rywalizacja sportowa i przy
tym świetna zabawa, nie przeszkodziły nam złe warunki at−
mosferyczne. Do domów wracaliśmy w bardzo dobrych na−
strojach z powodu mile spędzonego czasu i uzyskanych wy−
ników sportowych. W tenisie stołowym ministranci naszej
parafii zdobyli trzy pierwsze miejsca: I. Karol Zawisza,
II. Krzysztof Pyszczak, III. Środa Michał.
W innych konkurencjach też byliśmy w czołówce: w biegach
przełajowych − II. Michał Serafin, III. Michał Domagała,
w szachach − II. Mateusz Arak.
Wystąpili jeszcze: w jeździe na rowerze − Łukasz Lewiński,
w piłce komputerowej − Donat Jaroszewski, Michał Rogow−
ski, w tenisie stołowym (grupa starsza do 20 lat) − Paweł Bren−
del.
Tym, którzy wygrali i którym poszło troszkę gorzej należą
się słowa uznania oraz ogromne brawa

Karol Kutkiewicz

Z uwagi na rozpoczynający się Tydzień Misyjny skontaktowaliśmy się z księ−
dzem Arturem Geringerem z Kolumbii prosząc o kilka słów na temat jego pracy
misyjnej. W odpowiedzi otrzymaliśmy następujący list:

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!!!
Na wstępie wszystkich serdecznie pozdrawiam. Trudno jest w kilku słowach

zamknąć naszą pracę misyjną i oddać sytuację, w której znajduje się Kolumbia.
Nasza parafia, to parafia wiejska, liczy 17 wsi rozrzuconych po górach, na wy−
sokości 2500 – 2800 m. n.p.m. Nie ma więc mowy o upałach. Większość miesz−
kańców naszej parafii p. w. św. Heleny, to ludzie wierzący, katolicy, aczkolwiek
nie brakuje sekt. Ludzie są bardzo zamknięci w sobie, nieufni w stosunku do
„obcych”, trochę dumni, podobnie jak i nasi górale.

Praca ewangelizacyjna jest dość trudna, ponieważ miejscowa ludność zacho−
wuje duży dystans w stosunku do przybyszów z Europy. Niemniej jednak ośmie−
liłbym się powiedzieć, że nasze duszpasterstwo powoli się rozwija. Powstają
różnego rodzaju grupy. Parafię zastaliśmy pod tym względem dziewiczą, tzn. nie
było tu żadnej grupy, prawie żadnych ludzi do współpracy. Jak wiadomo w Ko−
lumbii toczy się straszna i bratobójcza wojna domowa. Partyzanci, którzy są
komunistami co chwila dokonują nowych masakr, głównie na ludności cywilnej.
Oprócz tego powstały tu oddziały samoobrony do walki z partyzantami, bo woj−
sko nie daje sobie z nimi rady. Oddziały te początkowo wspierały wojsko i lud−
ność cywilną, obecnie zaś są równie skorumpowane jak partyzanci, i podobnie
jak oni, utrzymują się z uprawy koki i mordują także ludność cywilną. Bywa, że
czasem walczą ze sobą wojsko, partyzanci i oddziały samoobrony.

Z braterskim pozdrowieniem Ks. Artur Geringer SAC.

Nasi mistrzowieList z daleka

TYDZIEŃ MISYJNY
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ŻYCZENIA

Wycieczka do Kałkowa

1. Dziś rozpoczynamy w Kościele Tydzień Misyjny. Nabożeństwo
różańcowe o godz. 17.00 ofiarujemy w intencji misjonarzy i mi−
sjonarek

2. W poniedziałek, 25 października o godz. 18.45 w sali nr 7 odbę−
dzie się spotkanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.

3. W listopadzie będziemy odprawiać codziennie Mszę Św. i odmawiać różaniec
za zmarłych, których imiona będą nam podane. Ponadto za tych zmarłych bę−
dziemy odprawiać w naszych kościołach pallotyńskich, codziennie przez cały
miesiąc listopad 12 Mszy św. Będą również wypominki roczne połączone ze
Mszą św. i różańcem w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca. Wypominki li−
stopadowe i roczne można składać w zakrystii i w kancelarii parafialnej.

4. Przed wejściem do kościoła młodzież z Ruchu Światło – Życie sprzedaje znicze
nagrobkowe. Dochód ze sprzedaży tych zniczy jest przeznaczony na pomoc dla
dzieci i młodzieży z biednych rodzin z naszej parafii, aby im umożliwić wyjazd
na oazy wakacyjne w przyszłym roku. Cena znicza 2 zł. Z serca dziękujemy za
wszelkie ofiary złożone na ten cel.

5. W środę, 27 października o godz. 19.00 odbędzie się Msza św. Odnowy w Du−
chu Świętym.

W sobotę, 16 października o godz.
9.00 wyruszyła z przed nowego ko−
ścioła wycieczka do Kałkowa. W su−
mie wyjechało 40 dzieci oraz 3 opie−
kunów.

Chociaż pogoda nie dopisała, to
j e d n a k
wspaniały
humor nie
opuszczał
n i k o g o .
W s z y s c y
fantastycz−
nie bawili
się podczas
p o d r ó ż y
śpiewając
p i o s e n k i
t y p u :
„ G d z i e
s t r u m y k
płynie z wolna” lub też „Gdy chrze−
ścijanin tańczy”. Piosenka ta stała się
niewątpliwie przebojem wycieczki.
Gdy dojechaliśmy do Kałkowa, po−
mimo deszczu i wiatru, zaczęliśmy
zwiedzać Golgotę. Podczas ogląda−

nia towarzyszyła nam siostra zakon−
na, która przybliżała nam historię
świętych i błogosławionych, których
kaplice zwiedzaliśmy.

Następnie udaliśmy się na Mszę Świę−
tą, na końcu której otrzymaliśmy spe−

cjalne błogosławieństwo od Ks. Pro−
boszcza tamtejszej parafii. Potem przy−
szedł czas na posiłek i gorącą herbatę.

Później wróciliśmy do Radomia,
gdzie czekało na nas ognisko i gorące
kiełbaski.

Ochrzczeni zostali:

Michał Piotr Walczak
Szymon Cyprian Cielniak
Anna Sowa
Klaudia Maria Wójtowicz
Maja Laskowska
Karolina Stępień
Aldona Teresa Wojtania
Natalia Aleksandra Matłacka,
Julia Wiszniewska,
Dawid Edward Cygan

Związek małżeński zawarli:
Anna Ewa Jaworowska
i Dariusz Grzegorz Wiewióra
Beata Elżbieta Piskorek
i Wojciech Janusz Jendra

Odeszli do Pana:
Marianna Stachowicz – l. 90
Mariola Dąbrowska – l. 34
Renata Głuch – l. 24
Stefan Prokop – l. 68
Helena Domańska – l. 72
Andrzej Bartosiak – l. 27
Karolina Rylska – l. 75

W 55. rocznicę ślubu Zofii i Franciszka,
w 35. rocznicę ślubu Moniki i Stanisława,
w 18. rocznicę urodzin Pawła,
w 18. rocznicę urodzin Niny
błogosławieństwa Bożego
i opieki Najświętszej Ma−
rii Panny życzy Redakcja.

Po pewnym czasie niestety zaczął
padać deszcz, jednak nie zakończyli−
śmy naszej zabawy. Udaliśmy się do
salki w podwórzu plebanii na „chwa−
lenie Pana Boga tańcem”.

Wszyscy cały dzień spędzili bawiąc
się doskonale.

Szczególne podziękowania należą
się dla Parafian, którzy składając ofia−
rę na „Moją Parafię” umożliwili wy−
jazd dzieci.

Sylwia Buchacz


