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rok IV

PaŸdziernik 2009

KRÓLOWO RÓ¯AÑCA ŒWIÊTEGO MÓDL SIÊ ZA NAMI!
Miesi¹c paŸdziernik, który prze¿ywamy
poœwiêcony jest w sposób szczególny Najœwiêtszej
Maryi Pannie. Modlitw¹, któr¹ zanosimy do Maryi
jest ró¿aniec jako ulubiona modlitwa dla wielu, ale i
nie zrozumia³a dla pozosta³ych. Warto siê
zastanowiæ, kto da³ temu pocz¹tek.
Z w y c z a j
odmawiania przez
d³u¿szy czas tych
samych modlitw,
odliczanych za pomoc¹
sznurka z koralikami
lub wêze³kami, jest
bardzo stary i wcale nie
zawdziêcza siê go
chrzeœcijanom. W
staro¿ytnej Niniwie
odnaleziono pos¹¿ek
kobiety, który datuje siê
na VIII lub IX wieku
przed Chrystusem.
Owa kobieta w swoich
d³oniach trzyma
przedmiot bardzo
podobny do ró¿añca.
Palce, kamyki, sznury
Wœród chrzeœcijan prekursorami ró¿añca byli
pustelnicy. Pierwsi chrzeœcijanie pocz¹tkowo do tej
modlitwy u¿ywali swoich palcatów. Jednak gdy
chcieli odmówiæ codziennie 100 razy "Ojcze nasz",
trzeba by³o znaleŸæ ³atwiejszy sposób. Aby siê nie
pogubiæ, korzystali ze 100 kamyków, które
przek³adali z naczyñka do naczyñka. Stopniowo
sposób liczenia modlitw zmodyfikowano,
przygotowuj¹c sznurki z odpowiedni¹ liczb¹
wêze³ków, pêtelek albo kawa³ków drewna.
Pierwszymi protoplastami ró¿añca byli np. œw.
Pachomiusz (+346) i œw. Benedykt z Nursji (+547).
Za najstarszy chrzeœcijañski "ró¿aniec" uwa¿a

siê sznurek z nawleczonymi kulkami, znaleziony w
grobie œw. Gertrudy z Nivelles (+658). Niestety, nie
wiadomo co siê z nim sta³o. Najstarszy zachowany
wizerunek ró¿añca pochodzi z XIII stulecia. Jest on
wyrzeŸbiony na nagrobku zmar³ego w roku 1273
ry ce rz a Gerarda, nale¿¹cego do zakonu
templariuszy. Liczy 158
paciorków. Z pocz¹tkiem
XVI wieku zaczêto
paciorki grupowaæ w
dziesi¹tki.
Wieniec z ró¿
Wielk¹ niewiadom¹
jest sama nazwa
"ró¿aniec". Niektórzy
badacze próbowali nawet
szukaæ jej Ÿróde³ w
sanskrycie (staro¿ytnym
jêzyku u¿ywanym w
Indiach), jednak ta
hipoteza spe³z³a na
niczym.
Hipotezy wskazuj¹ na to, ¿e ró¿aniec
zawdziêcza sw¹ nazwê œredniowiecznej poezji
maryjnej. Ró¿a by³a ukazywana w tym okresie jako
symbol Matki Bo¿ej. W wielu utworach mo¿na
znaleŸæ skierowane do Maryi wezwanie: "Witaj,
Ró¿o". Bardzo czêsto u¿ywane by³o w "psa³teriach",
nawi¹zuj¹cych do 150 Psalmów zawartych w Piœmie
Œwiêtym.
Termin rosarium pochodz¹cy z j. ³aciñskiego
mo¿na spotkaæ na prze³omie XIII i XIV wieku, jednak
bez ¿adnych odniesieñ religijnych. Dopiero w XV
stuleciu nabra³ on znaczenia "Ogrodu ró¿anego",
u¿ywanego jako jeden z tytu³ów nadawanych Maryi.
Nazwa ró¿añca wywodzona jest tak¿e z
rozpowszechnionego w niektórych krajach Zachodu
cd na str. 3

MSZE ŒWIÊTE:
Dni powszednie: 7:00 Msza Œwiêta
7:30
Msza Œwiêta
18:00 Msza Œwiêta
Niedziele: 6:40 œpiew Godzinek
7:00
Msza Œwiêta
8:00
Msza Œwiêta
9:00
Msza Œwiêta
10:30 Msza Œwiêta dla m³odzie¿y
12:00 Msza Œwiêta dla dzieci i rodziców
18:00 Msza Œwiêta
10:00 Msza Œwiêta w Strzy¿ewie
10:00 Msza Œwiêta w Perzynach
I Pi¹tek Miesi¹ca: 7:00 Msza Œwiêta
7:30 Msza Œwiêta
16:30 Msza Œwiêta dla dzieci
18:00 Msza Œwiêta
19:00 Msza Œwiêta dla m³odzie¿y
I Sobota Miesi¹ca: 7:00 Msza Œwiêta
7:30 Msza Œwiêta
18:00 Msza Œwiêta
20:00 Msza Œwiêta, ró¿aniec, procesja fatimska
i Apel Jasnogórski
BIURO PARAFIALNE:
Poniedzia³ek 9:00 10:00 oraz 18:30 19:30
Wtorek
9:00 10:00 oraz 18:30 19:30
Pi¹tek
9:00 10:00 oraz 18:30 19:30
PARAFIALNE BIURO POMOCY PRAWNEJ:
Œroda 17:30 19:00
Czwartek 17:30 19:00
W sprawach pilnych tel. 0 605 599 081

Szafarze Komunii Œwiêtej:

w ka¿d¹ niedzielê
od godz. 10:00

szafarz Zygmunt Buda
szafarz Krzysztof Kubiak
szafarz Miros³aw Skubiszyñski
szafarz Piotr Pruszkowski

tel. (068) 3860 769
tel. (068) 3860 716
tel. (068) 3869 866
tel. (068) 3869 653

KATECHEZA PRZEDMA£¯EÑSKA:
Spotkania odbywaj¹ siê w Domu Katolickim przy ulicy
Plac Rybaki wg rocznego programu.
W lipcu i sierpniu przerwa wakacyjna.
Informacji udziela:
Maria Suchorska
tel. 3847 188
STRA¯ HONOROWA
SERCA PANA JEZUSA:

NAJŒWIÊTSZEGO

w ka¿dy pierwszy czwartek miesi¹ca adoruje Najœwiêtszy
Sakrament od godz. 800 do 900. W ka¿dy pierwszy pi¹tek
miesi¹ca Msza œw. o godz. 700 w intencjach Stra¿y
Honorowej NSPJ. Po mszy œwiêtej wystawienie
Najœwiêtszego Sakramentu i krótkie nabo¿eñstwo do
Serca Pana Jezusa.
NABO¯EÑSTWO DO MI£OSIERDZIA BO¯EGO:
ka¿dego 13-tego dnia miesi¹ca Msza Œwiêta o godz. 18:00
wraz z Koronk¹ do Mi³osierdzia Bo¿ego
RODZINA RADIA MARYJA:
spotyka siê ka¿dego 16-tego dnia miesi¹ca na Mszy
Œwiêtej o godz. 18:00. Po Eucharystii spotkanie Ko³a
Przyjació³ Radia Maryja w salce Domu Parafialnego

SAKRAMENT CHRZTU ŒWIÊTEGO:
udzielany jest w ka¿d¹ 2 i 4 sobotê miesi¹ca podczas
MszyŒwiêtych o godz. 17:00.

ODNOWA W DUCHU ŒWIÊTYM:
spotkania odbywaj¹ siê w czwartki po Mszy Œwiêtej
wieczornej

Nauka dla rodziców i chrzestnych w pi¹tki przed chrztem

PARAFIALNA SCHOLA M£ODZIE¯OWA:
prowadz¹ca: p. Joanna Ch³opkowska

po Mszy Œwiêtej wieczornej.
SAKRAMENT POJEDNANIA:
przed i podczas ka¿dej Mszy Œwiêtej,
w Pierwsze Czwartki miesi¹ca w godz. 17:00 18:00,
w Pierwsze Pi¹tki miesi¹ca w godz. 15:00 18:00,
ODWIEDZINY CHORYCH:
Kap³ani: w ka¿d¹ pierwsz¹ sobotê miesi¹ca od godz. 8:00

CHÓREK DZIECIÊCY:
Prowadz¹cy: p. Piotr Pluciñski
PORADNICTWO AA (dla osób uzale¿nionych)
GRUPA AL.-ANON (dla bliskich osób uzale¿nionych)
ul. Mostowa 10, œwietlica Szko³y Podstawowej, œroda
godz. 18:00, telefon (0-68) 3869- 406
GRUPA DDA (doros³e dzieci alkoholików) tel. 508-263-801

Uwaga: w razie nag³ej potrzeby wezwania kap³ana do
chorego nale¿y zatelefonowaæ do ksiêdza proboszcza lub
ksiê¿y wikariuszy.
Ksi¹dz Proboszcz
Ksi¹dz Krzysztof (B.)
Ksi¹dz Krzysztof (K.)
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tel. 3868 444
tel. 3868 014
tel. 3869 892

WSPÓLNOTA KRWI CHRYSTUSA spotyka siê na
modlitwie w koœciele w ka¿dy pierwszy pi¹tek miesi¹ca w
godz. 800 do 900.

cd ze str. 1

elementu œredniowiecznego
stroju, a w³aœciwie noszonej w
tamtych czasach zarówno przez mê¿czyzn, jak i
przez kobiety ozdoby. Niemieckie s³owo Rosenkranz
oznacza³o wieniec lub wianuszek z klejnotów,
szlachetnych metali albo po prostu z kwiatów,
nak³adany na g³owê. W XIII wieku œwiecki zwyczaj
zosta³ przeniesiony do kultu maryjnego. Czciciele
Maryi zaczêli Jej wizerunki ozdabiaæ wieñcami z
kwiatów. Zwyczaj ten mo¿na spotkaæ nadal w wielu
parafiach, tak¿e w Polsce.
Nie od razu "Zdrowaœ Maryjo"
Kamyki, sznury z wêze³kami lub kulkami
s³u¿y³y do wielokrotnego powtarzania pacierzy. To
s³owo przypomina, ¿e pocz¹tkowo "na ró¿añcu" nie
odmawiano modlitwy "Zdrowaœ Maryjo", lecz "Ojcze
nasz". Termin "pacierz" utworzono od ³aciñskich s³ów
Pater noster. To modlitwa uwa¿ana za najpiêkniejsz¹
i najcenniejsz¹ w ca³ym chrzeœcijañstwie, poniewa¿

sam Jezus nauczy³ jej swoich uczniów.
Najstarsze regu³y zakonne zobowi¹zywa³y
mnichów do wielokrotnego powtarzania modlitwy
"Ojcze nasz" w ci¹gu dnia. Na przyk³ad Regu³a
benedyktyñska jeszcze w XI wieku nakazywa³a
braciom zakonnym codziennie odmawiaæ 150 "Ojcze
nasz", na wzór kap³añskiego oficjum z³o¿onego ze
150 psalmów. Podobny zwyczaj praktykowali do XIII
wieku templariusze.
Od najdawniejszych czasów chrzeœcijanie
czcz¹cy Matkê Zbawiciela modlili siê za Jej
wstawiennictwem. Jednak tak powszechna dzisiaj
modlitwa "Zdrowaœ Maryjo" pojawi³a siê dopiero w XI
stuleciu, w formie antyfony. W tym samym czasie
sta³a siê czêœci¹ modlitwy "Anio³ Pañski", a z niej
wyodrêbni³a siê jako osobna modlitwa. Zosta³a
rozpowszechniona w Koœciele dopiero w wieku XII.
B³. Alan de la Roche ¿y³ w latach 1428-1475.
Przyczyni³ siê do ustalenia obecnej formy Ró¿añca:
podzieli³ 150 "zdrowasiek" na dziesi¹tki, które
przeplót³ "Modlitw¹ Pañsk¹". On te¿ za³o¿y³ pierwsze
bractwo ró¿añcowe w Douai w 1470 r.

· Ktokolwiek bêdzie Mi s³u¿y³ przez
odmawianie Ró¿añca œwiêtego, otrzyma wyj¹tkowe
³aski.
· Obiecujê Moj¹ specjaln¹ obronê i najwiêksze
³ask i wsz ystk im ty m, kt órzy bêd¹ odma wiaæ
Ró¿aniec.
· Ró¿aniec stanie siê broni¹ przeciw piek³u,
zniszczy, pomniejszy grzechy, zwyciê¿y heretyków.
· Spowoduje on, ¿e cnoty i dobre dzie³a
zakwitn¹; otrzyma on od Boga obfite przebaczenie
dla dusz; odci¹gnie serca ludu od umi³owania œwiata i
jego marnoœci; podniesie je do po¿¹dania rzeczy
wiecznych.
· Dusza, która poleci Mi siê przez odmawianie
Ró¿añca, nie zginie.
· Ktokolwiek bêdzie odmawia³ Ró¿aniec i odda
siê rozmyœlaniu nad jego œwiêtymi tajemnicami,
nigdy nie bêdzie pokonany przez niepowodzenia.
Bóg nie bêdzie kara³ w swojej sprawiedliwoœci, nie
zginie œmierci¹ niespodziewan¹; je¿eli bêdzie
sprawiedliwym, wytrwa³ym w ³asce Bo¿ej i bêdzie
godnym ¿ycia wiecznego.
· Ktokolwiek bêdzie mia³ prawdziwe
nabo¿eñstwo do Ró¿añca - nie umrze bez
sakramentów Koœcio³a.
· Wierni w odmawianiu Ró¿añca bêd¹ mieli w
¿yciu i przy œmierci œwiat³o Bo¿e i pe³niê Jego ³aski.
· Uwolniê z czyœæca tych, którzy mieli
nabo¿eñstwo do Ró¿añca œwiêtego.
· Wierne dzieci Ró¿añca zas³u¿¹ na wysoki
stopieñ chwa³y w niebie.
· Otrzymacie wszystko, o co prosicie przez
odmawianie Ró¿añca.
· Wszystkich, którzy rozpowszechniaj¹
Ró¿aniec, bêdê wspomaga³a w ich potrzebach.
· Otrzyma³am od Mojego Boskiego Syna
obietnicê, ¿e wszyscy obroñcy Ró¿añca bêd¹ mieli
za wstawiennictwo ca³y Dwór Niebieski w czasie
¿ycia i w godzinie œmierci.
· Wszyscy, którzy odmawiaj¹ Ró¿aniec, s¹
Moimi synami i braæmi Mojego Jedynego Syna
Jezusa Chrystusa.
· Nabo¿eñstwo do Mojego Ró¿añca jest
wielkim znakiem przeznaczenia do nieba.
16 paŸdziernika 2002 roku Jan Pawe³ II
wydaj¹c list apostolski Rosarium Virginis Mariae,
przypomnia³ ewangeliczny charakter Ró¿añca i
zaproponowa³ dodanie piêciu nowych tajemnic które nazwa³ tajemnicami œwiat³a - dotycz¹cych
publicznego ¿ycia Jezusa.
Jak widaæ modlitwa ró¿añcowa ma swoj¹
wielowiekow¹ tradycjê i jak ka¿da tradycja jeœli nie
jest kultywowana po jakimœ czasie ginie. Dlatego
wa¿ne jest abyœmy j¹ rozpowszechniali.

Red. Ks Krzysztof Borowicz

Maryja da³a obietnicê na rêcce b³. Alana de
la Roche tym, którzy bêd¹ go odmawiaæ:
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ŒWIÊTA MIESI¥CA PA•DZIERNIKA
Miesi¹c paŸdziernik obfituje w wielu i to bardzo
znanych nam œwiêtych. S¹ to m.in. Œw. Franciszek z
Asy¿u, Œw. Faustyna, Œw. Teresa od Dzieci¹tka
Jezus, Œw. Teresa z Avila, Œw. z Avila, Œw. £ukasz
Ewangelista, Œw. Juda Tadeusz, Œw. Jadwiga
Œl¹ska . Dlacze go wiêc wybra³ am akurat Œw.
Ma³gorzatê Alacoque, któr¹ kalendarz liturgiczny
wspomina 16 paŸdziernika, a w Polsce ostatnio
przesuniêto na dzieñ 14 paŸdziernika?
W naszej parafii ju¿ od
1933 roku istnieje Stra¿
Honorowa NSPJ, której
cz³onkowie trwaj¹ na modlitwie
przy Sercu Jezusowym.
W³aœnie Œw. Ma³gorzacie
zosta³a zlecona z nieba misja
rozpowszechniania na ca³y
Koœció³ nabo¿eñstwa do
Najœwiêtszego S erca
Jezusowego.
Jak wygl¹da³o ¿ycie Œw.
Ma³gorzaty Alacoque? Nasza
Œwiêta przysz³a na œwiat 22
lipca 1647 r. w Lauthecour we
Francji. Bardzo pobo¿na od
wczesnej m³odoœci
Ma³gorzata, mia³a
nieszczêœliwe dzieciñstwo.
Ojciec, który by³ notariuszem i
sêdzi¹ królewskim zmar³
wczeœnie zostawiaj¹c
ma³¿onkê z siedmiorgiem
dzieci. Ma³gorzata by³a pi¹t¹ z
kolei. Mia³a zaledwie osiem lat.
Ma³¹ Ma³gorzatê wys³ano do
szko³y klarysek i choæ
pokocha³a zakon, wkrótce
musia³a opuœciæ klasztor, gdy¿
zapad³a na ciê¿k¹ chorobê,
która trwa³a cztery d³ugie lata.
Dz ie wc zy nk a w ch or ob ie
bardzo dojrza³a duchowo,
wiele siê modli³a. Nie poci¹ga³ jej œwiat, a za to czu³a
wielki g³ód Boga. Gor¹co pragnê³a jak najprêdzej
poœwiêciæ siê s³u¿bie Bo¿ej. Musia³a jednak
pomagaæ w domu, pielêgnowaæ chor¹ matkê.
Marzenie jej spe³ni³o siê dopiero, kiedy mia³a
24 lata. Wst¹pi³a wtedy do Sióstr Nawiedzenia
wizytek w Parayle-Monial. W dniu ob³óczyn 25
sierpnia 1671r. do jej imienia dodano imiê z
bierzmowania i odt¹d nazywano j¹ Ma³gorzata
Maria. Szybko da³a poznaæ siê ze swego dobrego
serca, a¿ pewnego dnia przemówi³ do niej Jezus, gdy
klêcza³a przed Najœwiêtszym Sakramentem. By³o to
27 grudnia 1673 roku. Jezus obwieœci³ jej wówczas,
i¿ to ona zosta³a wybrana, aby w duchu mi³oœci
szerzyæ kult Najœwiêtszego Serca Jezusowego. W
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nastêp nym objawi eniu Pan Jezus wypowi ada
¿¹ da ni e pi er ws zo pi ¹t ko we j Ko mu ni i Œw .
przyjmowanej w duchu wynagrodzenia.
W kolejnym tzw. wielkim Objawieniu Chrystus
mówi, ¿e Jego Serce niczego nie szczêdzi by daæ
dowód swojej mi³oœci. W zamian za mi³oœæ doznaje
wiele niewdziêcznoœci. ¯¹da, wiêc od Ma³gorzaty
czêstego przyjmowania Komunii Œwiêtej, a tak¿e
uczestnictwa w Jego konaniu w noc z Wielkiego
Czwartku na Wielki Pi¹tek
miêdzy godzin¹ 23 a 24.
Ma wtedy wzywaæ
mi³osierdzia Bo¿ego dla
grzeszników.
M a ³ g o r z a t a
otrzymuje zapewnienie, ¿e:
„Jedna dusza sprawiedliwa
m o ¿ e u p r o s i æ
przebaczenie dla tysi¹ca
grzeszników”. Modli siê,
wiêc za grzeszników.
Podczas ostatniego
objawienia w czasie
oktawy Bo¿ego Cia³a w
1675 roku Pan Jezus rzek³
do niej: „¯¹dam, ¿eby
pierwszy pi¹tek po oktawie
Bo¿ego Cia³a by³ odt¹d
poœwiêcony, jako osobne
œwi êto na u czc zen ie
m o j eg o S er c a i n a
wynagrodzenie mi przez
Komuniê Œwiêt¹ i inne
praktyki pobo¿ne za
zniewagi, jakich doznajê,
gdy w czasie
O k t a w y, j e s t e m
wystawiony na o³tarzach.
W zamian za to obiecujê ci,
¿e Serce moje wyleje hojne
³aski na tych wszystkich,
którzy w ten sposób Sercu
memu oddadz¹ czeœæ lub przyczyni¹ siê do jej
rozszerzania”.
Ma³gorzata Maria chc¹c realizowaæ swe
wezwanie napotka³a na sprzeciw i nieufnoœæ. Tylko
jej spowiednik Klaudiusz la Colombie're uwierzy³ jej i
zacz¹³ nauczaæ prawdy o Najœwiêtszym Sercu.
Ma³gorzata Maria z pokor¹ znosi³a udrêki, a Jezus
ukryty w tabernakulum by³ dla niej wzorem.
W 1684 r. zostaje mistrzyni¹ nowicjatu, a
nowicjuszki pod jej wp³ywem zwracaj¹ siê do Serca
Jezusowego. Najœwiêtsze Serce jest ju¿ znane i
zaczyna panowaæ w sercach ludzkich. Ma³gorzata
widz¹c to jest pewna spe³nienia swej misji. Jej
organizm wycieñczony postami i
pokutami daje o sobie znaæ. cd na str. 5

cd ze str. 4

Umiera 16 paŸdziernika 1690 r.
maj¹c 43 lata.

Nabo¿eñstwo do Serca Pana Jezusa napotyka
na trudnoœci. Stolica Apostolska jest bardzo ostro¿na
we wprowadzaniu nowoœci i milczy w tej sprawie.
Dopiero memoria³ Episkopatu Polski skierowany do
papie¿a Klemensa XIII w 1765r. odnosi po¿¹dany
skutek. Papie¿ w tym samym roku pozwoli³
obchodziæ œwiêto Serca Pana Jezusa wizytkom, a
potem ca³ej Polsce. Papie¿ Pius IX w 1856 roku
rozci¹gn¹³ to œwiêto na ca³y Koœció³. Dzisiaj
nabo¿eñstwo do Serca Pana Jezusa obchodzone
jest we wszystkich formach tak jak Pan Jezus poleci³
Œw. Ma³gorzacie Marii Alacoque.
Beatyfikacji S³ugi Bo¿ej Ma³gorzaty Marii
dokona³ w 1864r. papie¿ Pius IX, a papie¿ Benedykt
XV w 1920 roku og³osi³ j¹ œwiêt¹.

Serdecznie zapraszamy na comiesiêczn¹
adoracjê w pierwszy czwartek miesi¹ca
od godz. 8: 00 do 9:00.

Urszula Pawelska

Sakrament Chrztu przyjêli:
1/. Kornelia, Maria Kryœ, Zb¹szyñ, ul. ¯eromskiego,
2/. Lena Michalska, Zb¹szyñ, ul. Krótka,
3/. Karol Rau, N¹dnia,
4/. Krystian, Mateusz Silski, Przyprostynia, ul. Limbacha,
5/. Adam Grobys, Zb¹szyñ, ul. Sienkiewicza.
Sakrament Ma³¿eñstwa zawarli:
1/. £ukasz, Dariusz Michalski - Anna Adamczak,
2/. Stefan, £ukasz Krajcer - Magdalena Utrata,
3/. Dariusz Wittig - Karolina Wygrys,
4/. Mateusz, Adam Hasiak - Bernadeta, Krystyna Król,
5/. Maciej Nazim - Anna, Krystyna Kocur,
6/. Krzysztof, Andrzej £akomy - Natalia, Maria Modrzyk,
7/. Maciej Piosik - Karolina, Anna Dembowska,
8/. £ukasz, Damian Tobys - Magdalena, Katarzyna
Sachmata,
9/. Rados³aw Winiarz - Dominika, Jolanta £ukaszewicz.
Odeszli do Wiecznoœci:
1/. Bo¿ena Lipska, l. 59, Grêbocice,
2/. Stanis³aw, Micha³ Pawlik, l. 67, Strzy¿ewo.

Paray-le-Monial we Francji jest najwiêkszym
sanktuarium i centrum kultu Serca Jezusowego.
Obejmuje ono klasztor ss. Wizytek i bazylikê Serca
Jezusowego. Jeden
z napisów w tej¿e bazylice
g³osi: W tym sanktuarium Pan Jezus powiedzia³ do
Œw. Ma³gorzaty Marii „Oto Serce, które tak bardzo
umi³owa³o ludzi”. Znajduje siê te¿ tam kaplica Œw.
Ma³gorzaty, gdzie w o³tarzu, w szklanej trumnie
spoczywaj¹ jej œmiertelne szcz¹tki. Nasz papie¿ Jan
Pawe³ II w roku 1980 nawiedzi³ to sanktuarium Serca
Pana Jezusa i siê tam modli³.
Na koniec przypomnê wielk¹ Obietnicê Pana
Jezusa dan¹ Œwiêtej Ma³gorzacie Marii Alacoque:
„Przyrzekam w nadmiarze mi³osierdzia Serca mego,
¿e wszechmocna mi³oœæ da ³askê pokuty przy œmierci
tym wszystkim, którzy przez dziewiêæ kolejnych
pierwszych pi¹tków miesi¹ca przystêpowaæ bêd¹ do
Komunii Œwiêtej, tak, ¿e nie zejd¹ z tego œwiata w
nie³asce mojej ani bez Sakramentów œwiêtych i w
ostatniej godzinie bezpieczne znajd¹ schronienie w
moim Sercu.”
Pan Jezus da³ Œwiêtej Ma³gorzacie Marii wiele
obietnic dla czcicieli Jego Boskiego Serca. Warto siê
nimi zainteresowaæ i czciæ to Boskie Serce, które tak
umi³owa³o ludzi. Warto te¿ zastanowiæ siê nad
wst¹pieniem do Stra¿y Honorowej Najœwiêtszego
Serca Pana Jezusa.

Z “DZIENNICZKA” ŒW. SIOSTRY
FAUSTYNY KOWALSKIEJ
S³owa Pana Jezusa do Œwiêtej Siostry
Faustyny:

"Kiedy cierpimy wiele, to mamy
sposobnoœæ wielk¹ okazaæ Bogu,
¿e Go kochamy, a kiedy cierpimy ma³o, to
mamy ma³o sposobnoœci,
by Mu okazaæ sw¹ mi³oœæ, a kiedy nie
cierpimy nic to mi³oœæ nasza
nie jest wielka, ani czysta. Mo¿emy dojœæ
za ³ask¹ Bo¿¹ do tego, ¿e
cierpienie dla nas zamieni siê w rozkosz, bo
mi³oœæ umie takie rzeczy
dzia³aæ w duszach
czystych.
(Dzienniczek, 699)
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KRONIKA
Co by³o….

!
!
!

!

!

1 wrzeœnia rozpocz¹³ siê nowy rok szkolny.
Dla dzieci ze szko³y podstawowej jak i
m³odzie¿y ze szkó³ œrednich zorganizowano
Msze Œwiête, prosz¹c dla nich o dary Ducha
Œwiêtego na ca³y rok zmagañ z nauk¹.
W œrodê, 2 wrzeœnia, o godz. 21.00 odby³o
siê spotkanie modlitewne pod pomnikiem
Jana Paw³a II.
W dniach 18 i 19 wrzeœnia obchodziliœmy w
naszej parafii Dni M³odzie¿y. W pi¹tek po
Mszy Œwiêtej o 19.00 mo¿na by³o adorowaæ
Pana Jezusa. Czuwanie przygotowa³ zespó³
Gospel naszej parafii. Niestety wszystko
dopisa³o, oprócz frekwencji samej m³odzie¿y!
Ale najwa¿niejsze, ¿e za nasz¹ m³odzie¿
zanieœliœmy modlitwê do Pana Boga.
Z kolei w sobotê, 19 wrzeœnia, o godz. 19
odby³ siê koncert zespo³u wokalnego „Pauza”.
Koncert zatytu³owany „Babie lato z Pauz¹”
przyci¹gn¹³ wielu s³uchaczy, którzy
wynagrodzili zespó³ gromkimi brawami.
Podczas piêknego œpiewu mo¿na by³o
dodatkowo umiliæ sobie czas korzystaj¹c z
dobroci naszej kawiarni Hildegarda.
W niedzielê, 20 wrzeœnia, odby³a siê zbiórka
remontowa. Zebraliœmy 10.100 z³.

OBJAZD CHORYCH W TYM MIESI¥CU
WYJ¥TKOWO
w sobotê,
10 paŸdziernika, od godz. 8.00

!
!

W niedzielê, 27 wrzeœnia, goœciliœmy w naszej
parafii ks. Proboszcza Andrzeja Herkta, który
g³osi³ kazania o œwiêtym Ojcu Pio.
W sobotê, 3 paŸdziernika, odby³a siê
parafialna pielgrzymka dziêkczynno-pokutna
wokó³ jeziora. By³a ona bezpoœrednim
przygotowaniem do naszych rekolekcji
parafialnych prowadz¹cych bezpoœrednio do
odpustu ku czci Matki Bo¿ej Ró¿añcowej.

Co nas czeka….

!
!
!

!

W dniach od 4 do 7 paŸdziernika prze¿ywaæ
bêdziemy rekolekcje parafialne. Poprowadzi
je ks. prof. Janusz Nawrot. Msze Œwiête z
naukami o godz. 7.00, 9.00 i 18.00.
Równolegle do rekolekcji parafialnych swoje
nauki rekolekcyjne bêd¹ mia³y dzieci ze
szko³y podstawowej.
PaŸdziernik jest miesi¹cem, który jest w
Koœciele szczególnie poœwiêcony modlitwie
ró¿añcowej. Nabo¿eñstwa ró¿añcowe w
naszym koœciele ka¿dego dnia o godz.
17.30. Wszystkich, tak starszych jak i
m³odszych, serdecznie zapraszamy do
wspólnej modlitwy!
Poœwiêcenie ró¿añców dla dzieci odbêdzie
siê 11 paŸdziernika w nastêpuj¹cych
godzinach:
A. godz. 14.30 dzieci ze Zb¹szynia klasy a,b,c;
B. godz. 16.00 dzieci ze Zb¹szynia klasa d
oraz wioski.

Ks. Krzysztof Kaczmarek

Msza Œwiêta od Czcicieli Mi³osierdzia Bo¿ego
w intencji:
O zdrowie, opiekê Matki Bo¿ej Zb¹szyñskiej,
Mi³osierdzia Bo¿ego oraz Dary Ducha Œwiêtego
w pracy duszpasterskiej na nowej parafii Œw. Krzy¿a
dla Czcigodnego Ks. Przemys³awa Boiñskiego
z okazji imienin - bêdzie odprawiona w Zb¹szyniu
30 paŸdziernika 2009r. o godz. 7:00.
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M£ODZI PISZ¥ ...
Czy dzisiejsze czasy, czasy rozwijaj¹cych
siê technologii, œlepego pod¹¿ania za mod¹,
przyczyniaj¹ siê do zanikania wiary w modlitwê
ró¿añcow¹ wœród katolików?
Wspó³czesna m³odzie¿ skupia siê na
naœladowaniu nowych trendów, spychaj¹c
jednoczeœnie ró¿aniec na dalszy tor - argumentuj¹
przy tym, ¿e jest to modlitwa pozbawiona sensu i
celu. Oczywiœcie taka wymówka stanowi wielk¹
bzdurê! Poprzez ró¿aniec mo¿emy powierzyæ swoje
wszelkie troski, cierpienia, problemy Matce Bo¿ej, a
poprzez Jej rêce samemu Dobremu Bogu. Wówczas
czujemy siê bardziej zdrowi duchowo.
M³odzie¿ niepotrzebnie zniechêca siê do
odmawiania ró¿añca, gdy¿ nie trzeba przecie¿
odmówiæ ca³ego ró¿añca od razu mo¿na jedn¹
dziesi¹tkê dziennie w danej intencji. A jeœli chodzi o
znalezienie czasu, to jedna dziesi¹tka nie trwa d³ugo,
ok. 10 min.
Modlitwa ró¿añcowa powinna byæ wa¿nym
aspektem w ¿yciu m³odego katolika. Jednak tak nie
jest. Byæ mo¿e dlatego, ¿e odmawianie ró¿añca
traktuje siê jak obciach. Nie patrzmy na rówieœników!
Ró¿aniec to indywidualna modlitwa. I to od nas

samych zale¿y w jakim stopniu bêdziemy „wcielaæ” j¹
w nasze ¿ycie. A jeœli inni wol¹ tylko siê skupiaæ
g³ównie na beznadziejnej modzie, to ich sprawa.
Mo¿na przecie¿ pogodziæ modlitwê z codziennym
¿yciem. Wiêcej, nawet tak trzeba… A kto powiedzia³,
¿e ró¿aniec nie mo¿e byæ trendy?...
M³odzie¿ szkolna o ró¿añcu:
! Dla mnie ró¿aniec jest modlitw¹ trudn¹, szybko
siê zniechêcam. Ale pomaga mi zw³aszcza, gdy
jestem samotny, przygnêbiony albo mam jakiœ
problem…
! Ja muszê przyznaæ, ¿e nie odmawiam zbyt
czêsto ró¿añca, bo nie mam czasu. Jak ju¿
odmawiam to muszê mieæ ciszê i byæ skupiona…
! Ró¿aniec w domu odmawiam rzadko, odmawiam
go raczej w koœciele, choæ zdarza siê, ¿e modlê
siê na ró¿añcu w szkole, gdy siê czegoœ bojê lub
przed sprawdzianem…
! Ró¿añca nie odmawia³em do czasu a¿ ciê¿ko
zachorowa³em. Wtedy wzi¹³em do rêki ró¿aniec i
siê modli³em, a mi³osierny Bóg mnie wys³ucha³ i
mi pomóg³…
(K¹cik redaguj¹:
Kamila Piosik i Jakub Szott)

KS. LEON £ODZIÑSKI - WSPOMNIENIE
Zosta³em wyœwiêcony na kap³ana w Siedlcach
na Podlasiu, dnia 4 czerwca 1955 roku przez ksiêdza
biskupa-Ignacego Œwirskiego. Przez 7 lat pracowa³em
jako wikariusz w Diecezji Siedleckiej, prZez 2 lata w
Sobieniach Jeziorach, przez 4 lata w Sarnakach i 1 rok
w Grêbkowie.
W lipcu 1962 roku za pozwoleniem W³adzy
Duchowej i utrzymawszy paszport i wizê wyjecha³em
do Afryki Po³udniowej, gdzie prawiê przez 2 lata by³em
kapelanem dla Polaków w mieœcie Capetown i okolicy.
W kraju tym istnia³a segregacja rasowa. Bia³ych by³o
ok. 2 miliony, a czarnych i kolorowych tzn. mieszanych
ok. 20 milionów. Rz¹d sk³ada³ siê z bia³ych,
protestanckich potomków kolonistów holenderskich i
angielskich. Murzyni i kolorowi nie mieli w³aœciwie
¿ad nyc h pra w. Ist nia ³y np. oso bne dzi eln ice
mieszkaniowe, osobne wejœcia urzêdowe i na pocztê,
miejsca w poci¹gach i autobusach, nie mogli g³osowaæ
itd. Chocia¿ te ograniczenia mnie nie dotyczy³y,
nale¿a³em przecie¿ do rasy bia³ej, ale stosunki takie
przypomina³y mi okres okupacji niemieckiej. Dlatego,
gdy zjawi³ siê tam 2 polski ksi¹dz postanowi³em

oczywiœcie za pozwoleniem ksiêdza biskupa
przenieœæ siê do Brazylii. Wiedzia³em, bowiem, ¿e
bardzo brakuje tam kap³anów. Napisa³em do Rektora
polskiej Misji w Kurytybie i ksiêdza Piotra Filipaka
ordynariusza Diecezji Jacarezinho w Stanie Parana.
Ks. biskup by³ pochodzenia polskiego. Otrzyma³em
pozytywn¹ odpowiedŸ, poszed³em do konsulatu
brazylijskiego w Capetown, pokaza³em Polski
paszport i odrêcznie otrzyma³em wizê na wjazd do
Brazylii na sta³y pobyt. Kupi³em bilet na statek i
wyruszy³em do Brazylii. Po mniej wiêcej 10 dniach
podró¿y wyl¹dowa³em w Rio de Janeiro. Tam czeka³
na mnie Rektor Jan Pitoñ, zawióz³ innie do Kurytyby, a
stamt¹d do Jacarezinho. Zosta³em bardzo serdecznie
przyjêty. Ks. Biskup Piotr Filipak ucieszy³ siê, ¿e ma
jednego ksiêdza wiêcej. Mia³ bowiem kilka parafii w
Diecezji bez ksiê¿y. Przez mniej wiêcej 3 miesi¹ce
pracowa³em razem z ks. Zygmuntem Adriañskim w
parafii Ribejron do Pinhol aby zapoznaæ siê z
obyczajami i jêzykiem brazylijskim. Wkrótce potem
zosta³em proboszczem w nowoutworzonej parafii
Senges. Miasteczko to nie mia³o
cd na str. 8
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dot¹d swojego ksiêdza. Raz w
miesi ¹cu przyj e¿d¿a ³ tam ks.
Kapucyn z s¹siedniej parafii. Odprawia³ mszê œwiêt¹,
chrzci³ dzieci i b³ogos³awi³ ma³¿eñstwa. Nie by³o
plebani, ani œrodka komunikacji ani pieniêdzy w kasie.
Oczywiœcie tak¹ sytuacjê wykorzystali sekciarze i
pewna czêœæ mieszkañców przesz³a do sekt. Parafia
liczy³a ok. 10.000 mieszkañców. Oprócz koœcio³a,
teraz parafialnego by³o te¿ kilka ma³ych kapliczek,
przewa¿nie drewnianych, w których czasami co kilka
miesiêcy by³a odprawiana msza œwiêta.
Pocz¹tkowo zamieszka³em w zakrystii. Po
cd ze str. 7

Ksiê¿a wspó³pracuj¹cy ks. Leonem
pewnym czasie kupi³em skuter, który wcale nie
nadawa³ siê na tamtejsze drogi, ale nie mia³em
"doœwiadczenia. Z okazji odpustu , czyli festynu na
czeœæ œw. Sebastiana Patrona, wp³ynê³o trochê
pieniêdzy- kupi³em stary, u¿ywany samochód tzw.
Jeep.
Na terenie parafii mia³ du¿¹ fazendê czyli
2
maj¹tek, ok. 1000 km , by³y gubernator Parany; dobry
katolik. Zaprosi³ mnie pewnego razu, abym odprawi³
mszê œw. w jego prywatnej kaplicy. Po mszy œw.
zaprosi³ mnie na œniadanie i zapyta³ gdzie mieszkam?
Powiedzia³em mu, ¿e w zakrystii. Pomyœla³ chwilê i
powiedzia³: ,ja mam tutaj cegielniê i dam ksiêdzu ceg³ê
za darmo na budowê plebani". S³owa dotrzyma³. W
budowie pomóg³ te¿ miejscowy prefekt, czyli burmistrz
i da³ murarzy. Pomagali te¿ inni parafianie. Tak, ¿e w
ci¹gli roku plebania stanê³a, nie by³a do koñca
wykoñczona, ale mog³em ju¿ w niej zamieszkaæ.
Zacz¹³em te¿ odwiedzaæ kaplice, niektóre odleg³e. Do
najdalszej kaplicy mia³em 110 km. Wyje¿d¿a³em
zwykle na kilka dni do kaplic. Po drodze 2 razy jak
pamiêtam spotka³em siê ze stadem pó³dzikich krów.
Takie spotkanie by³o czasami niebezpieczne. Raz
zaatakowa³y mnie nietoperze, gdy spa³em w kaplicy.
Jednak opatrznoœæ Bo¿a czuwa³a zawsze nade mn¹.
Czu³em siê dobrze w tej pomimo trudnoœci. Ludzie byli
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¿yczliwi nawet pastor protestancki i inni odwiedzali
mnie i zapraszali do siebie. W parafii mieszka³o te¿
kilka rodzin pochodzenia polskiego. Mniej wiêcej po 2
latach pobytu w tej parafii podczas rekolekc ji
kap³añskich ks. Biskup Filipak zapyta³ mnie czy nie
chcia³bym siê przenieœæ do parafii w Wenceslau Braz?
Poniewa¿ tamtejszy ks. chce odejœæ z parafii, a parafiê
z Senges i 2 s¹siednie parafie chce oddaæ dla
zgromadzenia ksiê¿y Chrystusowców, nie bardzo ta
propozycja mnie zachwyci³a. Ju¿ siê przyzwyczai³em i
czu³em siê dobrze w parafii w Sanges, pracy mi nie
brakowa³o. Trochê ju¿ zna³em parafiê w Wenceslau
Braz. Tamtejszy ks. Hiszpan siê zniechêci³, rozpocz¹³
bowiem budowê szko³y parafialnej, a koœció³ parafialny
jeszcze by³ niewykoñczony. By³o trochê d³ugów w
parafii. Parafia mia³a te¿ ma³¹ radiostacjê 100 Vat,
aparaty sta³e bez sta³ego zamieszczenia, a ja przecie¿
nie mia³em doœwiadczenia z radiem. W koñcu
pomyœla³em biskupa trzeba siê s³uchaæ i zgodzi³em
siê. Dnia 10 kwietnia 1966 reku zosta³em wiêc
proboszczem w Wenceslau Braz. Parafia liczy³a ok.15000 wiernych. Trzeba by³o te¿ jeszcze doje¿d¿aæ do
innej parafii SantaAna do Itarere. W prawdzie w
niedzielê odprawia³ tam ks. z s¹siedniej parafii z
zakonu z Cystersów, ale koœció³ by³ w budowie, a ja raz
w tygodniu musia³em doje¿d¿aæ i zaj¹æ siê budow¹
koœcio³a.
W parafii w Wenceslau Braz na ogó³ ludzie
przyjêli mnie ¿yczliwie, chocia¿ niektórzy podejrzliwie.
Koœció³ Parafialny

Pewn a czêœ æ para fian ¿a³o wa³a popr zedn iego
proboszcza, który te¿ dzielnie pracowa³ przez 5 lat.
Czasami jednak surowo traktowa³ parafian i lubi³
zajmowaæ siê polityk¹. Mia³ du¿y wp³yw na wyborców,
jego kandydat na pos³a czy burmistrza zawsze
wygrywa³. Ks. bp. Filipak zaraz na pocz¹tku mi
powiedzia³: „ks. Leon powinien tu pracowaæ do koñca
¿ycia". S³owa jego prawie siê
sprawdzi³y, poniewa¿ pracowa³em cd na str. 9

ZB¥SKIE SANKTUARIUM DLA NAJM£ODSZYCH PARAFIAN
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w tej parafii 42 lata bez przerwy, w
czym pobi³em rekord w ca³ej
Diecezji.. Teraz juz jestem w Polsce parafianie
telefonuj¹ i pisz¹ pytaj¹c kiedy powrócê. Nawet
obecny bp. Don Fernando zaprasza do powrotu.
Niestety ze wzglêdu na wiek (79) i mój stan zdrowia nie
mogê tego uczyniæ. Trzeba mierzyæ zamiary na si³y i
mo¿liwoœci. Gdybym by³ m³odszy i zdrowszy to na
pewno bym to uczyni³. Z Bo¿¹ pomoc¹ stara³em siê
wype³niaæ moje obowi¹zki kap³añskie w dziedzinie
Duchowej i materialnej. Chocia¿ oczywiœcie trudnoœci
nie brakowa³o. Codziennie prawie zawsze w dni
cd ze str. 8

Budynek radia

powszednie odprawia³em 2 msze œwiête, a w niedzielê
i œwiêta 3 msze œw. przed msz¹ œw. zawsze szed³em
do konfesjona³u. Przed po³udniem za³atwia³em
interesantów w biurze parafialnym. Potem przez pó³
godziny nadawa³em program religijny w radio w jêzyku
portugalskim. Na program sk³ada³o siê czytanie pisma
œw.; katechizm, og³oszenia i pieœni religijne. Po
po³udniu jecha³em do kaplicy odprawiæ mszê Œw., a
wieczorem w koœciele parafialnym. Czasami by³em w
parafii, ale przewa¿nie pomagali mi ksiê¿a
sprowadzeni z Polski, którym pomog³em przyjechaæ
do Brazylii. Najpierw przyjecha³ z Diecezji Siedleckiej
ks. Wies³aw Karaczewski i ks. Jan Bogusz z Diecezji
Drohiczyñskiej, potem ks. Utykañski, a nich od razu
powiedzia³: „chcemy tylko pieniêdzy, je¿eli ksi¹dz nie
bêdzie reagowa³ to nikomu nic siê nie stanie, niech
ksi¹dz siada i siê nie rusza". Jeden uzbrojony pilnowa³,
a 2 szuka³ pieniêdzy. Co znaleŸli to zabrali i poszli.
Kiedy pewnego ranka by³em w zakrystii i odmawia³em
brewiarz wszed³ znajomy œwiadek Jehowy, zbli¿y³ siê i
2 razy mnie oplu³. Mia³a to byæ widocznie zemsta,
poniewa¿ w radio ostrzega³em parafian aby nie
przyjmowali Jehitów, a gdy bêd¹ natrêtni powinni
powiedzieæ: „nas to nie interesuje, my jesteœmy
katolikami". Zawsze czu³em przez ca³y ten okres rêkê
opatrznoœci Bo¿ej i opiekê Matki Bo¿ej

Wspomo¿ycielki Wiernych, do której mam specjalne
nabo¿eñstwo.
Na koniec kilka s³ów o Brazylii.
Prawdopodobna du¿o pamiêtamy z geografii, z radia
i telewizji, a niektóre wiadomoœci mo¿emy powtórzyæ,
co nigdy nie zaszkodzi. Kiedydo s³awnego ministra
Francji Tealleranda ktoœ z obecnych powiedzia³: „my
ju¿ to wiemy". Nic nie szkodzi odpowiedzia³ minister,
bêdzie Pan wiedzia³ lepiej, mocniejsiê utrwali w
pamiêci. Brazylia to ogromny kraj przesz³o ok. 8,5
miliona km2 , prawie27 razy wiêkszy od Polski,
podzielona na 27 stanów, czyli prowincji. Na czele
pañstwastoi prezydent, który zarazem jest premierem,
na czele stanów stoi gubernator.
W³adzaustawodawcza federalna nale¿y do
parlamentu i senatu. Ka¿dy stan te¿ ma
swójparlament, ale nie ma senatu. Ka¿dy stan.
podzielony jest na powiaty czyli municipia,w którym
rz¹dzi prefekt, czyli burmistrz. Jêzyk oficjalny to
portugalski, bo jak wiemy Brazylia by³¹ kiedyœ koloni¹
portugalsk¹. Klimat ró¿ny, zale¿y od po³o¿enia, na ogó³
ciep³y. Stany po³udniowe jak np. Rio Grandê do Sul.
Natomiast Santa Catarina i barana maj¹ klimat
ch³odniejszy. Im bardziej na pó³noc tym cieplej.
Najcieplejsze miesi¹ce s¹ od listopada do lutego, a
ch³odniejsze, czyli zima od maja do sierpnia. Czasami
zdarzaj¹ siê lekkie przymrozki ci kilka lat, co nie jest
po¿¹dane, poniewa¿ niszcz¹ plantacjê owoców i kawy.
Dlatego wiêcej kawy uprawia siê na pó³nocy, gdzie nie
ma przymrozków. Ludnoœæ dochodzi do ok. 190
milionów, przewa¿nie potomkowie Portugalczyków,
W³ochów, Niemców, Polaków, Ukraiñców i Murzyni.
W³aœciwymi mieszkañcami s¹ to Indianie jest ich ok.
200 tysiêcy. Wszyscy na ogó³¿yj¹ w przyk³adnej
zgodzie. Katolików jest ok. 80% reszta to rozmaite
sekty,przewa¿nie protestanckie. Koœció³ podzielony
jest na 270 Diecezji, Biskupów 440,parafii ponad
5.000, ksiê¿y ponad 12.000, przeciêtnie na jednego
ksiêdza przypada 10.000 wiernych. Du¿o ksiê¿y
cudzoziemców, ok. 300 ksiê¿y Polskich i pochodzenia
polskiego. W ostatnich czasach zwiêksza siê liczba
ksiê¿y miejscowych- brazylijskich. Koœció³ od³¹czony
jest od Pañstwa, utrzymacie siê z ofiar wiernych.
Wierni na ogó³ s¹ ofiarni.
To s¹ moje wspomnienia i spostrze¿enia, z
którymi chcia³em siê podzieliæ. Jeszcze raz dziêkujê
opatrznoœci Bo¿ej, ¿e pozwoli³a mi przez tyle lat
pomimo mojej nieudolnoœci s³u¿yæ koœcio³owi na
wiêksz¹ chwa³ê Bo¿¹.

ks. Leon £odziñski
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KOMENTARZE DO CZYTAÑ NIEDZIELNYCH
4 paŸdziernika 27 Niedziela zwyk³a
Mk 10, 2-12 Co Bóg z³¹czy³, tego cz³owiek niech nie rozdziela.
Faryzeusze przyst¹pili do Jezusa i chc¹c Go wystawiæ na próbê, pytali Go, czy wolno mê¿owi oddaliæ ¿onê.
Odpowiadaj¹c zapyta³ ich: «Co wam nakaza³ Moj¿esz?» Oni rzekli: «Moj¿esz pozwoli³ napisaæ list rozwodowy i
oddaliæ». Wówczas Jezus rzek³ do nich: «Przez wzgl¹d na zatwardzia³oœæ serc waszych napisa³ wam to
przykazanie. Lecz na pocz¹tku stworzenia Bóg "stworzy³ ich jako mê¿czyznê i kobietê: dlatego opuœci cz³owiek
ojca swego i matkê i z³¹czy siê ze swoj¹ ¿on¹, i bêd¹ oboje jednym cia³em". A tak ju¿ nie s¹ dwoje, lecz jedno cia³o.
Co wiêc Bóg z³¹czy³, tego cz³owiek niech nie rozdziela». W domu uczniowie raz jeszcze zapytali Go o to. Powiedzia³
im: «Kto oddala ¿onê swoj¹, a bierze inn¹, pope³nia cudzo³óstwo wzglêdem niej. I jeœli ¿ona opuœci swego mê¿a, a
wyjdzie za innego, pope³nia cudzo³óstwo». Przynosili Mu równie¿ dzieci, ¿eby ich dotkn¹³; lecz uczniowie
szorstko zabraniali im tego. A Jezus widz¹c to oburzy³ siê i rzek³ do nich: «Pozwólcie dzieciom przychodziæ do
Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem nale¿y królestwo Bo¿e. Zaprawdê powiadam wam: Kto nie
przyjmie królestwa Bo¿ego jako dziecko, ten nie wejdzie do niego». I bior¹c je w objêcia, k³ad³ na nie rêce i
b³ogos³awi³ je.
Wyzwiska. Oskar¿enia. Pretensje. Domys³y i pos¹dzenia. Z³oœliwoœci. Gwa³towne emocje. Tak koñczy siê niejedno
ma³¿eñstwo. Najg³êbsz¹ przyczyn¹ tych rodzinnych dramatów jest odejœcie od pierwotnego zamys³u Bo¿ego co do
mê¿czyzny i kobiety. Wszystkie ludzkie sposoby, by radziæ sobie z tymi trudnoœciami poprzez rozwód, zawarcie nowego
zwi¹zku czy wolne partnerstwo, na ogó³ tylko pogarszaj¹ sytuacjê. Jedynym skutecznym ratunkiem dla ma³¿eñstwa i
rodziny, jest powrót do fundamentalnych zasad ustanowionych przez Boga. Zasady te s¹ zawarte w jednym, kluczowym
zdaniu: opuœci cz³owiek ojca swego i matkê i z³¹czy siê ze swoj¹ ¿on¹, i bêd¹ oboje jednym cia³em. Owe trzy etapy
budowania mi³oœci ma³¿eñskiej, stanowi¹ klucz do udanego, wspólnego ¿ycia. Ma³¿eñstwo przypomina dziœ dryfuj¹c¹
tratwê, która uderza w kolejne kamienie, a¿ w koñcu rozbija siê zupe³nie. Wspó³czesne ma³¿eñstwo chrzeœcijañskie musi
byæ jak ³ódŸ p³yn¹ca pod pr¹d. Pod pr¹d wygodnictwa, egoizmu, sukcesu zawodowego i materialnego za wszelk¹ cenê...
Wci¹¿ pod pr¹d. To trudne, ale gdy sternikiem jest nasz Pan, wszystko jest mo¿liwe. Módlmy siê za wszystkie ma³¿eñstwa
naszej parafii, bo niestety wiele z nich p³ynie bez sternika!
11 paŸdziernika 28 Niedziela zwyk³a
Mk 10, 17-27 Rada dobrowolnego ubóstwa.
Gdy Jezus wybiera³ siê w drogê, przybieg³ pewien cz³owiek i upad³szy przed Nim na kolana, pyta³ Go:
«Nauczycielu dobry, co mam czyniæ, aby osi¹gn¹æ ¿ycie wieczne?» Jezus mu rzek³: «Czemu¿ nazywasz Mnie
dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: "Nie zabijaj, nie cudzo³ó¿, nie kradnij, nie zeznawaj
fa³szywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkê"». On Mu rzek³: «Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzega³em
od mojej m³odoœci». Wtedy Jezus spojrza³ z mi³oœci¹ na niego i rzek³ mu: «Jednego ci brakuje. IdŸ, sprzedaj
wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a bêdziesz mia³ skarb w niebie. Potem przyjdŸ i chodŸ za Mn¹». Lecz on
spochmurnia³ na te s³owa i odszed³ zasmucony, mia³ bowiem wiele posiad³oœci. Wówczas Jezus spojrza³ woko³o i
rzek³ do swoich uczniów: «Jak trudno jest bogatym wejœæ do królestwa Bo¿ego». Uczniowie zdumieli siê na Jego
s³owa, lecz Jezus powtórnie rzek³ im: «Dzieci, jak¿e trudno wejœæ do królestwa Bo¿ego tym, którzy w dostatkach
pok³adaj¹ ufnoœæ. £atwiej jest wielb³¹dowi przejœæ przez ucho igielne ni¿ bogatemu wejœæ do królestwa Bo¿ego». A
oni tym bardziej siê dziwili i mówili miêdzy sob¹: «Któ¿ wiêc mo¿e siê zbawiæ?» Jezus spojrza³ na nich i rzek³: «U
ludzi to niemo¿liwe, ale nie u Boga» bo u Boga wszystko jest mo¿liwe». Wtedy Piotr zacz¹³ mówiæ do Niego: «Oto
my opuœciliœmy wszystko i poszliœmy za Tob¹». Jezus odpowiedzia³: «Zaprawdê powiadam wam: Nikt nie
opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, ¿eby nie otrzyma³
stokroæ wiêcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól wœród przeœladowañ, a ¿ycia
wiecznego w czasie przysz³ym».
Niekiedy mamy wra¿enie, ¿e Pan Bóg jest zbyt wymagaj¹cy i stawia przed nami zadania nie do wykonania. Takie wra¿enie
mogli te¿ odnieœæ uczniowie Pana Jezusa, kiedy kaza³ napotkanemu cz³owiekowi sprzedaæ wszystko i rozdaæ ubogim!
Któ¿ wiêc mo¿e siê zbawiæ? - to pytanie nas nie dziwi. To samo pytanie przysz³oby i nam do g³owy, gdyby i nam kazano
sprzedaæ wszystko i rozdaæ ubogim. Spokojnie… Nie musimy sprzedawaæ wszystkiego co mamy! Zbawienie nic nie
kosztuje! Jest darmowe. Wystarczy tylko, aby ka¿dy z nas zrozumia³, ¿e to wszystko co posiadamy, to wszystko co
u¿ywamy jest niczym w porównaniu z tym co oferuje nam Pan Bóg. Niby nic trudnego… jednak ka¿dy z nas ma z tym wielki
problem.
18 paŸdziernika 29 Niedziela zwyk³a
Mk 10, 35-45 Prze³o¿eñstwo jest s³u¿b¹.
Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, zbli¿yli siê do Jezusa i rzekli: «Nauczycielu, chcemy, ¿ebyœ nam uczyni³ to, o co
Ciê poprosimy». On ich zapyta³: «Co chcecie, ¿ebym wam uczyni³?» Rzekli Mu: «U¿ycz nam, ¿ebyœmy w Twojej
chwale siedzieli jeden po prawej, drugi po lewej Twej stronie». Jezus im odpar³: «Nie wiecie, o co prosicie. Czy
mo¿ecie piæ kielich, który Ja mam piæ, albo przyj¹æ chrzest, którym Ja mam byæ ochrzczony?» Odpowiedzieli Mu:
«Mo¿emy». Lecz Jezus rzek³ do nich: «Kielich, który Ja mam piæ, piæ bêdziecie; i chrzest, który Ja mam przyj¹æ, wy
równie¿ przyjmiecie. Nie do Mnie jednak nale¿y daæ miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie siê ono
tym, dla których zosta³o przygotowane». Gdy dziesiêciu to us³ysza³o, poczêli oburzaæ siê na Jakuba i Jana. A
Jezus przywo³a³ ich do siebie i rzek³ do nich: «Wiecie, ¿e ci, którzy uchodz¹ za w³adców narodów, uciskaj¹ je, a ich
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wielcy daj¹ im odczuæ sw¹ w³adzê. Nie tak bêdzie miêdzy wami. Lecz kto by miêdzy wami chcia³ siê staæ wielki,
niech bêdzie s³ug¹ waszym. A kto by chcia³ byæ pierwszym miêdzy wami, niech bêdzie niewolnikiem wszystkich.
Bo i Syn Cz³owieczy nie przyszed³, aby Mu s³u¿ono, lecz ¿eby s³u¿yæ i daæ swoje ¿ycie na okup za wielu».
Œwiêta Teresa z Avila pisa³a: „Bóg w swoim Majestacie wie lepiej, co jest dla nas odpowiednie; nie powinniœmy Mu
doradzaæ…” Jakub i Jan chcieli jednak Jezusowi trochê podpowiedzieæ. Ci¹gle jeszcze królestwo Bo¿e ujmowali w
ziemskich kategoriach i dlatego niejednokrotnie sprzeczali siê miêdzy sob¹, kto bêdzie pierwszy w tym królestwie. W
zwi¹zku z tym Jezus ich pouczy³: Syn Cz³owieczy nie przyszed³, aby Mu s³u¿ono, lecz ¿eby s³u¿yæ. Chrystus wzywa
wszystkich swoich uczniów do s³u¿by: s³u¿yæ drugim, nie szukaæ tego, co dla nas dobre i wygodne, ale poœwiêcaæ siê dla
bliŸnich. Wzywa równie¿ nas - i zapytuje, jak Jakuba i Jana: czy jesteœcie gotowi piæ kielich - kielich ca³kowitego oddania siê
pe³nieniu woli Ojca - który Ja mam piæ? Tak, jesteœmy gotowi! - odpowiadaj¹ Jan i Jakub. A czy My dzisiejsi chrzeœcijanie,
jesteœmy powa¿nie gotowi do pe³nienia we wszystkim woli Ojca, Boga? Czy oddaliœmy Panu ca³e serce, czy te¿ nadal
trwamy przywi¹zani do siebie samych, do swoich interesów, do swojej wygody, do mi³oœci w³asnej? Bo trzeba wpierw
zawierzyæ Bogu, a potem dopiero o cokolwiek Go prosiæ!
25 paŸdziernika Niedziela poœwiêcenia w³asnego koœcio³a
£k 19, 1-10 Zacheusz.
Potem wszed³ do Jerycha i przechodzi³ przez miasto. A [by³ tam] pewien cz³owiek, imieniem Zacheusz,
zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Chcia³ on koniecznie zobaczyæ Jezusa, kto to jest, ale nie móg³ z powodu
t³umu, gdy¿ by³ niskiego wzrostu. Pobieg³ wiêc naprzód i wspi¹³ siê na sykomorê, aby móc Go ujrzeæ, tamtêdy
bowiem mia³ przechodziæ. Gdy Jezus przyszed³ na to miejsce, spojrza³ w górê i rzek³ do niego: «Zacheuszu, zejdŸ
prêdko, albowiem dziœ muszê siê zatrzymaæ w twoim domu». Zeszed³ wiêc z poœpiechem i przyj¹³ Go
rozradowany. A wszyscy, widz¹c to, szemrali: «Do grzesznika poszed³ w goœcinê». Lecz Zacheusz stan¹³ i rzek³ do
Pana: «Panie, oto po³owê mego maj¹tku dajê ubogim, a jeœli kogo w czym skrzywdzi³em, zwracam poczwórnie».
Na to Jezus rzek³ do niego: «Dziœ zbawienie sta³o siê udzia³em tego domu, gdy¿ i on jest synem Abrahama.
Albowiem Syn Cz³owieczy przyszed³ szukaæ i zbawiæ to, co zginê³o».
Ludzie towarzysz¹cy Jezusowi prze¿yli szok, a nawet zgorszenie. Nie mogli poj¹æ, ¿e uznawany za proroka Nauczyciel
uda³ siê do domu zdrajcy, z³odzieja i oszusta. Tymczasem Zacheusz, zaskoczony propozycj¹ Jezusa, z radoœci zacz¹³
rozdawaæ swój maj¹tek: oto po³owê mego maj¹tku dajê ubogim, a jeœli kogo, w czym skrzywdzi³em, zwracam poczwórnie.
Tak oto zbawienie sta³o siê udzia³em Zacheusza. Jeszcze raz Pan Jezus pokaza³, ¿e przyszed³ szukaæ tych, którzy w ¿yciu
siê pogubili. Zbawienie staje siê udzia³em ludzi, którzy potrafi¹ uwierzyæ w Jezusa i przyznaæ siê przed Nim do swoich
s³aboœci i grzechów. Dla prawdziwego Ucznia Mistrza z Nazaretu najwa¿niejsza jest wiernoœæ Jezusowi i Jego s³owu. To w
dzisiejszych czasach nara¿a na innoœæ i na œmiesznoœæ… A niech siê œmiej¹! Dla ¿ycia wiecznego zniesiemy to…

Babie Lato z Pauz¹ - Fotorelacja
Urszula Pawelska
Serdecznie zapraszamy na pyszne domowe wypieki, dobr¹
kawê i herbatê
wg przepisu œw. Hildegardy.
W kawiarni mo¿na skorzystaæ z ksiêgozbioru, prasy oraz
wys³aæ pocztê
czy popracowaæ na swoim laptopie, gdy¿ udostêpniamy
Pañstwu Internet.
W Cafe Hildegarda mo¿na zorganizowaæ przyjêcia
rodzinne czy w gronie przyjació³
– s³u¿ymy pomoc¹.
Godziny otwarcia:
Wtorek-pi¹tek od 14:00
Sobota 10:00- 13:00 15:00-20:00
Niedziela od 10:00
tel. do Cafe Hildegarda (068)3868 157
(w godzinach otwarcia) oraz 519 133 100
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POMOC AFRYKAÑSKIM DZIECIOM
2.0P£ACENIE DZIECKU CA£EJ SZKO£Y
PODSTAWOWEJ, CZYLI WP£ACANIE PRZEZ
KOLEJNYCH 6 LAT 80 Z£. [MO¯NA ZAP£ACIÆ
JEDNORAZOWO 480Z£].
3.0P£ACENIE DZIECKU SZKO£Y ZAWODOWEJ,
JEDEN ROK 240 Z£
Stara szko³a

Od kilku lat jestem proboszczem na po³udniu
Kamerunu w parafii Wom-Yanda.Jest to nowo
utworzona parafia w afrykañskiej d¿ungli, gdzie jak do
tej pory nie dotar³a jeszcze cywilizacja,tak wiec nie ma
tam dróg, pr¹du elektrycznego, telewizji.
Ludzie z plemienia Ewondo zajmuj¹ siê g³ównie
upraw¹ kakao,która to daje przeciêtnej rodzinie oko³o
100 USD zysku rocznie. Nie jest to wiele w sytuacji,
gdzie za lekarstwa,czy te¿ szko³ê trzeba p³aciæ.
Wierni z mojej parafii pomimo swojej biedy s¹
bardzo radoœni i ¿yczliwi. Przy pomocy w³asnych
œrodków pobudowali gliniany koœció³, czy te¿ szko³ê
podstawow¹, do której uczêszczaj¹ dzieci z pobliskich
wiosek. Niestety wiele dzieci nie chodzi do szko³y,
gdy¿ rodzice nie maj¹ pieniêdzy.
Jako misjonarz pracuj¹cy w Kamerunie, widz¹c
trudn¹ sytuacjê moich parafian, pragnê zwróciæ siê do
Wszystkich, którzy maj¹ dobre serca o modlitwê w ich
intencji, a tak¿e o pomoc materialn¹.

Ofiary mo¿na wp³acaæ na konto:

PEKAO SA II o/POZNAÑ
72124017631111000018130526

WASZ¥ POMOC OTRZYMAJ¥
KONKRETNI LUDZIE,
dlatego myœlê, ¿e oni sami napisz¹ do Was
[mo¿e przeœl¹ swoje zdjêcie]
dziêkuj¹c Wam za dobre serce.Wraz z moimi
parafianami bêdê modli³ siê,aby Bóg Wam
b³ogos³awi³.

Ks. Henryk Jêdrzejak
Dzieci przed now¹ szko³¹

FORMY POMOCY DLA BIEDNYCH DZIECI
1.OP£ACENIE DZIECKU JEDNEGO ROKU
SZKO£Y PODSTAWOWEJ 80Z£. [POMOC
JEDNORAZOWA]

List napisany przez jedno z dzieci
- obok jego zdjêcie
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Œwiêta Teresa od Dzieci¹tka Jezus w
„Dziejach duszy” pisa³a”
Zrozumia³am, ¿e prawdziwa
wielkoœæ le¿y nie w imieniu, ale w duszy, o
czym mówi Izajasz: "Pan da swoim
wybranym IMIÊ NOWE", a œw. Jan te¿
powiada: "Zwyciêzca otrzyma kamyk
bia³y, na którym jest wypisane IMIÊ
NOWE, którego nie zna nikt prócz tego,
kto je otrzymuje". Nasze tytu³y
szlachectwa poznamy dopiero w Niebie.
Wtedy ka¿dy otrzyma od Boga chwa³ê, na
jak¹ zas³u¿y³, i ten, który na ziemi chcia³
byæ najubo¿szym, najbardziej
zapoznanym w mi³oœci do Jezusa, ten
bêdzie pierwszym, najbardziej
szlachetnym, najbogatszym!...
Drugie doœwiadczenie zdoby³am,
przypatruj¹c siê ksiê¿om. Nie znaj¹c
dotychczas ich prywatnego ¿ycia, nie
mog³am zrozumieæ g³ównego celu reformy
Karmelu. Zachwyca³a mnie modlitwa za
grzeszników; ale modliæ siê za dusze
kap³anów, które uwa¿a³am za czystsze
nad kryszta³, wydawa³o mi siê rzecz¹
dziwn¹!...
Ach! moje powo³anie zrozumia³am
we W³oszech; nie by³a to zbyt daleka
droga dla zdobycia tak cennej
znajomoœci...
W ci¹gu tego miesi¹ca spotka³am
wielu œwiêtych kap³anów i widzia³am, ¿e
chocia¿ ich wznios³a godnoœæ wynosi ich
ponad anio³ów, to jednak pozostaj¹ oni
ludŸmi s³abymi i u³omnymi... Jeœli nawet
œwiêci kap³ani, których Jezus nazywa w
swej Ewangelii: "Sol¹ ziemi", przez swój
sposób ¿ycia pokazuj¹, jak bardzo
potrzebuj¹ modlitwy, to co dopiero
powiedzieæ o oziêb³ych? Czy¿ Jezus nie
powiedzia³ równie¿: "Jeœli sól utraci swój
smak, czym¿e siê soliæ bêdzie?"
O Matko! jak¿e piêkne jest powo³anie
maj¹ce za cel zachowanie soli
przeznaczonej dla dusz! To jest w³aœnie
powo³anie Karmelu, poniewa¿ jedynym
celem naszych modlitw i ofiar jest to,
abyœmy jako aposto³ki aposto³ów b³aga³y
za nimi, podczas gdy oni g³osz¹ duszom
Ewangeliê s³owem, a nade wszystko
przyk³adem.
Opr. Kamilla Grocholewska
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Naszym solenizantom
Pani Teresie Siedlarz
Pani Urszuli Pawelskiej
Panu Tadeuszowi Basiñskiemu
W dniu imienin sk³adamy
najserdeczniejsze ¿yczenia zdrowia,
pomyœlnoœci w ¿yciu osobistym
oraz pogody ducha na co dzieñ

W zwi¹zku z miesi¹cem Matki Bo¿ej Ró¿añcowej, niech nas wszystkich,
zgromadzonych przed Jej obrazem w naszej Œwi¹tyni, zainspiruje do wspólnego
odmawiania ró¿añca, piêkny wiersz Ks. J. Twardowskiego

Ró¿aniec
A jeœli wojna nowa, a jeœli siê zasmucê
jak dziecko zap³akane w ró¿aniec swój powrócê.
Bêdê go braæ na rêce jak w³osów ciemne sploty,
gdzie blask siê œwiec zapl¹ta³ jak ¿uczek szczeroz³oty,
gdzie sny z krzy¿ykiem srebrnym i ³zy, i œpiew poranny,
zerwanych moc przyrzeczeñ i ¿al wci¹¿ nieustanny,
modlitwy za rodziców, kolegów, proœby wieczne,
i jakieœ umartwienia zabawne, niedorzeczne...
A jeœli wojna nowa, a jeœli niepokoje...
O rzewne, o tajemne paciorki czarne moje,
to na nich troski moje, radoœci ukochania,
i ca³y ¿ar modlitwy póŸnego powo³ania.
I na nich pamiêæ dni tych, gdy póŸnym sennym latem
biegliœmy z podchor¹¿ym p³on¹cym Mariensztatem,
a potem w noce d³ugie na jezdni pod gwiazdami,
chwyta³em was ukradkiem dr¿¹cymi wci¹¿ palcami.
Do Twoich snów siê tulê, do Twoich snów siê ³aszê,
na tych dzieci¹tkach licz¹c sierpniowe z³udy nasze.
Kto wezwa³? Kto przywo³a³? Sk¹d sny co tu przygna³y?
Przed w³asn¹ tajemnic¹ przyklêkam taki ma³y...
O siódmej po kolacji, przy modlitw ch³odnym dŸwiêku,
o jak¹ burzê wspomnieñ przewa¿asz w moim rêku.
Bo jeœli wojna nowa, a jeœli niepokoje,
o rzewne, o tajemne, paciorki czarne moje.

A na piêkne dni “Babiego Lata”
z pozdrowieniami dedykujemy

Pejza¿ IX - jesieñ (U. Michalak)
Dzieñ
niby lampa
nie nape³niona do koñca naft¹
dogasa w po³owie roboty
i s³oñce coraz krótsz¹ drog¹ chodzi
i horyzont jakby osiwia³ we mgle
dojrza³e jab³ko
¿arzy siê w zielonej trawie
dzikie gêsi nie ko³ysz¹ ju¿ jeziorem
tylko wiatr ch³odny
przechadza siê w majestaciesitowiowego szumu
a na koœcielnej wie¿y dzwon bije
to œwiat rodzi siê jesiennym czasem.
St. A. Z.
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DROGA DUCHOWA KAP£AÑSKA
Jest wiele dróg na œwiecie. Ka¿dy cz³owiek idzie w³asn¹ niepowtarzaln¹ œcie¿k¹ do Boga. Ale
wszystkie drogi musz¹ siê zejœæ na tej samej jednej jedynej, prowadz¹cej do celu: na drodze krzy¿a
Pana naszego Jezusa Chrystusa. Tym bardziej droga ucznia musi siê pokrywaæ z drog¹ Mistrza. Do
kap³anów, przed innymi, powiedzia³ Chrystus: Kto chce za mn¹ iœæ, niech weŸmie krzy¿ swój i naœladuje
Mnie. Spraw, Panie, by dzisiejsze rozwa¿ania Twojej krwawej Mêki zbli¿y³o mnie choæ o jeden krok ku
drodze prowadz¹cej do Twego Arcykap³añskiego Serca.
Opracowa³:
Zygmunt NiedŸwiecki
ul. Hetmañska 22/68
35-045 Rzeszów

1.Asfaltowa, polna lub brukowa,
2.Wystaj¹ca czêœæ czapki,
3.Miejsce spotkañ towarzyskich,
4.Jeden z ewangelistów,
5.Nabywca towaru,
6.Wklês³y znak, wizerunek,
7.Raj ziemski,
8.Kawa³ek linii prostej,
9.8 III … Kobiet,
10. …Pac³awska ko³o Przemyœla,

Wœród Czytelników, którzy nadeœl¹
prawid³owe odpowiedzi na wszystkie pytania
na adres:
Zygmunt Buda
Przyprostynia, ul. Prandoty 48
64-360 Zb¹szyñ
do dnia 20. paŸdziernika br. rozlosujemy
nagrody.

Nagrody za poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki wrzeœniowej wylosowali:
1. Regina Tadeusz, N¹dnia 2. Stanis³awa Zbierska 3. Krystyna Lewandowska, ul. Zielona
W„ Sprawdzianie wiadomoœci o naszym koœciele i parafii" nagrody wylosowali:
1/. Regina Tadeusz, N¹dnia,
2/. Krystyna Machul, N¹dnia.
Gratulujemy.
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