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Zacznij dla pokoju ¿yæ ju¿ dziœ,
s³u¿ z radoœci¹ w ka¿dej chwili dnia,
jeœli trzeba przyjmij nawet ból,
by œwiat nowy móg³ narodziæ siê.
Gen Rosso

Œw. Ireneusz powiedzia³ kiedyœ, ¿e chwa³¹ Boga jest cz³owiek w pe³ni ¿yj¹cy.
S³owa te dotycz¹ ka¿dego z nas. ¯yæ w pe³ni to ni mniej ni wiêcej, jak tylko pozwoliæ
Jezusowi nape³niæ nas swoim ¿yciem, które wnosi now¹ energiê, moc i sens
w nasze naturalne talenty dane nam przez Boga.
Fakt, ¿e mamy w Koœciele tak wielu œwiêtych - o bardzo ró¿nych osobowoœciach
i powo³aniach – pokazuje, ¿e wzywaj¹c wszystkich ludzi do œwiêtoœci, Jezus
prowadzi ka¿dego inn¹ drog¹. Œwiêci ucz¹ nas równie¿, ¿e nie musimy wcale
dokonywaæ niezwyk³ych heroicznych dzie³. Wystarczy jedynie oddaæ siê Jezusowi
bez zastrze¿eñ i staraæ siê zapraszaæ Jego Ducha do wszystkich dziedzin swojego
¿ycia. Wtedy bêdziemy potrafili heroicznie prze¿ywaæ nasz¹ codziennoœæ, jako
niezwykli œwiadkowie chwa³y i mi³oœci Pana.
Kiedy czujemy zamêt w naszym ¿yciu duchowym, kiedy odczuwamy
chrzeœcijañstwo jako ciê¿ar, a nie radoœæ, zwróæmy siê do Jezusa a On nam
odpowie. Nie musimy mêczyæ siê sami. Jezus towarzyszy nam na ka¿dym kroku,
zawsze gotów obdarzyæ nas pociech¹, zachêt¹ i moc¹.
Wierzymy, ¿e Koœció³ choæ œwiêty i nieskalany, sk³ada siê z grzesznych ludzi.
B³êdy zdarzaj¹ siê wszêdzie. Uczciwi kochaj¹cy ludzie mog¹
zostaæ zdradzeni i skrzywdzeni. Bóg jednak nigdy
nie opuszcza tych, którzy Mu s³u¿¹. On cierpi wraz nami
i wychodzi nam na spotkanie w naszych ciemnoœciach
i opuszczeniu. Postawa wielu, a mo¿e wszystkich œwiêtych
zachêca nas do umi³owania Jezusa ponad wszystko
na œwiecie. Oni mówi¹, ¿e z Jezusem nie ma rzeczy
niemo¿liwych.
ks. Dariusz
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Ewangelia wg Œw. £ukasza (£k 14,25-33)
Wielkie t³umy sz³y z Jezusem. On zwróci³ siê i rzek³ do nich: Jeœli kto przychodzi
do Mnie, a nie ma w nienawiœci swego ojca i matki, ¿ony i dzieci, braci i sióstr, nadto
siebie samego, nie mo¿e byæ moim uczniem. Kto nie nosi swego krzy¿a, a idzie
za Mn¹, ten nie mo¿e byæ moim uczniem. Bo któ¿ z was, chc¹c zbudowaæ wie¿ê,
nie usi¹dzie wpierw i nie oblicza wydatków, czy ma na wykoñczenie? Inaczej,
gdyby za³o¿y³ fundament, a nie zdo³a³by wykoñczyæ, wszyscy, patrz¹c na to,
zaczêliby drwiæ z niego: Ten cz³owiek zacz¹³ budowaæ, a nie zdo³a³ wykoñczyæ.
Albo który król, maj¹c wyruszyæ, aby stoczyæ bitwê z drugim królem, nie usi¹dzie
wpierw i nie rozwa¿y, czy w dziesiêæ tysiêcy ludzi mo¿e stawiæ czo³o temu, który
z dwudziestoma tysi¹cami nadci¹ga przeciw niemu? Jeœli nie, wyprawia
poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi o warunki pokoju. Tak wiêc nikt
z was, kto nie wyrzeka siê wszystkiego, co posiada, nie mo¿e byæ moim uczniem.
* * * * * * * * * * * *

KTO JEST MOIM WZOREM?
Dawno temu… Wcale nie za górami i za lasami, ale
w Europie i na polskiej ziemi obowi¹zywa³a m¹dra i
piêkna zasada – mistrz (obojêtnie jakiej dziedziny)
przekazywa³ swoj¹ m¹droœæ i wiedzê uczniowi, a ten
wzorowa³ siê i czerpa³ z tego, ile siê da³o. To by³o
dawniej. A dziœ – gdzie ci mistrzowie i ich uczniowie?
– trudno o takich, oj bardzo trudno.
W Ewangelii przypomina nam siê dziœ Mistrz nad Mistrze – przypomina,
co trzeba zrobiæ, by byæ jak On, by Go naœladowaæ. Trudna to nauka, ale przecie¿
On nigdy nie powiedzia³, ¿e bêdzie ³atwo i dlatego jest nazywany Mistrzem
nad Mistrze i tylko On ma „s³owa ¿ycia wiecznego”.
A my wolimy wzorowaæ siê dzisiaj na zblazowanej piosenkarce, sprzedajnym
pi³karzu, aktorce ze szkodliwego filmu. ¯eby oni jeszcze nam coœ proponowali
rzeczywiœcie wartoœciowego!? A dla nich wa¿ne s¹ pieni¹dze, zdrady, k³amstwa,
wulgarnoœæ, g³upota. Smutna to prawda, ale maj¹ oni swoich uczniów, fanów,
wyznawców. Tylko czy gotowi s¹ owi „mistrzowie” na oddanie ¿ycia za to,
co mówi¹, jak ¿yj¹ i co g³osz¹?
Pan Jezus by³ gotów i to zrobi³, bo to w³aœnie On by³ i jest najlepszym
Nauczycielem, Mistrzem, Królem. Bo to On nam ofiaruje konkret – niebo, jeœli tylko
zechcemy byæ Jego uczniami. Bo to On nas zachêca, nie krzycz¹c¹ reklam¹
czy kolorowym pisemkiem, ale swoj¹ nauk¹ i przyk³adem swego ¿ycia. On nam
proponuje Siebie w sakramentach i Ewangelii. A wybór nale¿y do mnie i do ciebie!
Przedruk za „Dzieñ Pañski”

* * * * * * * * * * * *
Mo¿esz wszystko poznaæ i wszystko wiedzieæ, byæ œwiat³ym. Jednak œwiat³o
Chrystusa jest czymœ innym. Nie jest to œwiat³o ignorancji, o nie! To œwiat³o wiedzy
i m¹droœci, ale jak¿e ró¿ne od œwiat³a tego œwiata. Œwiat³o, które daje nam œwiat
jest sztucznym œwiat³em, byæ mo¿e nawet silnym, jak blask fajerwerków czy b³ysk
w aparacie. Mocniejszym jednak jest œwiat³o Chrystusa! Jest to jednak œwiat³o
³agodne, spokojne, œwiat³o pokoju, jak to w noc Bo¿ego Narodzenia: nie roszcz¹ce
sobie ¿adnych praw.
(papie¿ Franciszek)
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Czego uczy siê dziecko?
Otoczone krytyk¹, dziecko uczy siê potêpiaæ.
Otoczone wrogoœci¹, dziecko uczy siê agresji.
Otoczone lêkiem, dziecko uczy siê nieufnoœci.
Otoczone ¿alem, dziecko uczy siê rozczulaæ nad sob¹.
Otoczone zazdroœci¹, dziecko uczy siê poczucia winy.
Otoczone zachêt¹, dziecko uczy siê pewnoœci siebie.
Otoczone tolerancj¹, dziecko uczy siê cierpliwoœci.
Otoczone pochwa³¹, dziecko uczy siê doceniaæ innych.
Otoczone akceptacj¹, dziecko uczy siê kochaæ.
Otoczone aprobat¹, dziecko uczy siê lubiæ siebie.
Otoczone uznaniem, dziecko uczy siê stawiaæ sobie cele.
Otoczone bezstronnoœci¹, dziecko uczy siê czym jest sprawiedliwoœæ.
Otoczone uczciwoœci¹, dziecko uczy siê czym jest prawda.
Otoczone bezpieczeñstwem, dziecko uczy siê wiary w siebie i swoich bliskich.
Otoczone ¿yczliwoœci¹, dziecko uczy siê, ¿e dobrze jest ¿yæ na œwiecie.
(autor nieznany)

* * * * * * * * * * * *

Poszukuj¹cy ateista
Starszy cz³owiek, który by³ ateist¹, uda³ siê do pewnego znanego ksiêdza.
Mia³ nadzieje, ¿e w ten sposób rozwi¹¿e problemy swojej wiary. Nie by³ w stanie
uwierzyæ, ¿e Jezus z Nazaretu naprawdê zmartwychwsta³. Szuka³ dowodów, które
pozwoli³yby mu uwierzyæ w zmartwychwstanie...
Kiedy dotar³ do domu parafialnego, w którym mieszka³ ksi¹dz, znajdowa³ siê ju¿
u niego jakiœ goœæ. Ksi¹dz dostrzeg³szy przez uchylone drzwi czekaj¹cego starca,
wyszed³ z kancelarii i z uœmiechem poda³ mu krzes³o. Po¿egnawszy siê
z przebywaj¹cym u niego goœciem, zaprosi³ starca do siebie. Wys³ucha³ uwa¿nie
jego w¹tpliwoœci, a potem przez d³ugi czas rozmawiali. Po burzliwej dyskusji,
ateista sta³ siê wierz¹cym. Powróci³ do przyjmowania sakramentów, wype³niania
S³owa Bo¿ego i uwierzy³ w Matkê Bo¿¹. Szczêœliwy i trochê zdziwiony kap³an,
zapyta³ go kiedyœ:
- Niech mi pan powie, co w tej d³ugiej rozmowie sta³o siê dowodem,
przekonuj¹cym pana, ¿e Chrystus naprawdê zmartwychwsta³, ¿e Bóg
rzeczywiœcie istnieje?
- Sposób w jaki poda³ mi ksi¹dz krzes³o, abym nie zmêczy³ siê oczekiwaniem odpowiedzia³ starzec.
(autor nieznany)

* * * * * * * * * * * *
W TYM TYGODNIU PATRONUJ¥ NAM:
• w pi¹tek, 13 wrzeœnia – Œwiêty Jan Chryzostom (ok. 349-407), biskup i doktor Koœcio³a,
który zas³yn¹³ jako wielki obroñca czystoœci wiary i moralnoœci, kaznodzieja i pisarz,
obroñca ubogich (wspomnienie obowi¹zkowe).

Str.4

Pos³aniec œw. Brunona Nr 113
Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele

Msze œwiête: w niedziele: 700, 900, 1100, 1300, 1600 (na Cmentarzu), 1800;
w dni powszednie: 700 , 1800
Inne nabo¿eñstwa:
00

s
Modlitwa Ró¿añcowa z Koronk¹ do Mi³osierdzia Bo¿ego ka¿dego dnia o godz. 17
s
Adoracja wynagradzaj¹co-pokutna ku czci Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w ka¿d¹ niedzielê po mszy

œw. o godz. 700 prowadzona przez Wspólnotê dla Intronizacji NSPJ
s
W ka¿dy wtorek od godz. 1700 Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu prowadzona przez Ruch Rodzin
Nazaretañskich. Spotkania GRUPY MA£¯EÑSKIEJ RRN (Rodziców i Dzieci) co drugi pi¹tek po mszy
œw. o godz. 1800.
s
Wspólnota Odnowy w Duchu œwiêtym zaprasza na spotkania modlitewne w ka¿dy poniedzia³ek po Mszy
œw. o godz. 1800 w sali na zapleczu koœcio³a.
s
W ka¿dy pierwszy wtorek miesi¹ca o godz. 1600 - osoby korzystaj¹ce z pomocy Parafialnego Zespo³u
Caritas modl¹ siê na Ró¿añcu w intencji wszystkich darczyñców i sponsorów.
s
Ró¿aniec Fatimski 13-go ka¿dego miesi¹ca o godz. 1700

Kancelaria czynna jest: pon. - czwartek od 830 do 1000; pi¹tek i sobota od 1600 do 1800.
W ka¿dy pi¹tek od godziny 1700 istnieje mo¿liwoœæ skorzystania z bezp³atnej pomocy
psychologicznej w ramach funkcjonuj¹cej Poradni Rodzinnej przy naszej parafii.
Zapraszamy ka¿dego, kto jest zaniepokojony swoj¹ sytuacj¹ ma³¿eñsk¹, domow¹ czy
rodzinn¹. Porad udziela pan psycholog (tel. 602 460 998 lub 86 216 3955).

* * * * *
Og³oszenia DUSZPASTERSKIE
1. Od pocz¹tku wrzeœnia modlimy siê o pokój i dobre wychowanie m³odego
pokolenia. Warto wiêc dziœ przypomnieæ s³owa B³ogos³awionego Jana Paw³a II:
„Osi¹gniemy pokój, wychowuj¹c do pokoju! […] Koœció³ nie przestaje powtarzaæ:
pokój jest obowi¹zkiem” (z orêdzia na XXXVII Œwiatowy Dzieñ Pokoju).
00
2. W sobotê na Mszy œw. o godz. 18 odby³o siê pierwsze spotkanie z dzieæmi kl. II
z ca³ej parafii i ich rodzicami w zwi¹zku z rozpoczêciem przygotowania do I Komunii
00
Œwiêtej - spotkania odbywaæ siê bêd¹ w I i III sobotê miesi¹ca o godz. 18 .
00
3. Dziœ na Mszy œw. o godz. 18 - I spotkanie rozpoczynaj¹ce przygotowanie
do Sakramentu Bierzmowania dla m³odzie¿y kl. II gimnazjum.
4. Kurs Przedma³¿eñski odbêdzie siê w naszej parafii we wrzeœniu w dniach: 23-28
00
wrzeœnia br. o godz. 16 - zapisy na pierwszym spotkaniu.
5. Planowana jest autokarowa Pielgrzymka Rodzin na Jasn¹ Górê w dniach: 21-22
wrzeœnia br. - zapisy u ks. Piotra Ogrodowicza.
6. W sobotê - 14 wrzeœnia, przypada œwiêto Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego.
00
00
Msze Œw. o godz. 7 i 18 . Krzy¿ jest naszym chrzeœcijañskim god³em – znakiem
mêki i œmierci naszego Odkupiciela. Nasza Ojczyzna i jej dzieje znaczone s¹
krzy¿ami. Zachowujmy je w szacunku i dba³oœci nie tylko przy okazji œwiêta
Podwy¿szenia Krzy¿a.
Wasz Proboszcz
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