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Pragnê Ciê spotykaæ zawsze w moim sercu,
odnajdywaæ Ciê, przebywaæ z Tob¹ ju¿.
Tyœ jedynym prawem tu, na mojej drodze.
Jedyn¹ ostoj¹ - Ty
i jedynym sensem - jesteœ Ty!
W g³êbi mego serca jesteœ tylko Ty!
Gen Verde

Chrzeœcijanie na ca³ym œwiecie, kiedy zbieraj¹ siê by wielbiæ Pana i sprawowaæ
Eucharystiê na Pami¹tkê Jezusa Chrystusa, sk³adaj¹ wyznanie wiary. Najpierw
wyznaj¹ wiarê w „Boga, Ojca wszechmog¹cego, Stworzyciela nieba i ziemi...”,
a potem „w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bo¿ego Jednorodzonego… On to dla nas ludzi, i dla naszego zbawienia zst¹pi³ z nieba i za spraw¹
Ducha Œwiêtego przyj¹³ cia³o z Maryi Dziewicy i sta³ siê cz³owiekiem.
Ukrzy¿owany równie¿ za nas, pod Poncjuszem Pi³atem, zosta³ umêczony i
pogrzebany. I zmartwychwsta³ dnia trzeciego… I wst¹pi³ do nieba; siedzi
po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale s¹dziæ ¿ywych i umar³ych…”
Wydarzenia, o których mówi Credo s¹ niczym innym jak tajemnicami ¿ycia
Chrystusa. Podczas ka¿dej Mszy œw. wyznajemy, ¿e w nie wierzymy. Przez wiarê
Duch Œwiêty chce wprowadziæ nas jakby we wnêtrze ka¿dego z tych wydarzeñ,
aby ogieñ, który je wype³nia móg³ nas przemieniæ.
O jakie wnêtrze tu chodzi? Aby lepiej zrozumieæ znaczenie tej przenoœni
przyjrzyjmy siê pewnemu wydarzeniu. Oto mê¿czyzna i kobieta stoj¹cy przed
o³tarzem wypowiadaj¹ jakieœ s³owa. Z pozoru nic siê nie dzieje. A jednak
w rzeczywistoœci tych dwoje ludzi udziela sobie sakramentu ma³¿eñstwa:
wypowiadaj¹c proste s³owa, ofiarowuj¹ siê sobie na zawsze. Ich ¿ycie w jednej
chwili ulega radykalnej zmianie. S³owa pochodz¹ce z g³êbi ducha wypowiadaj¹cej
je osoby maj¹ moc zmieniæ wiêcej, ni¿ mo¿na by s¹dziæ
z pozoru. Widzimy wiêc, ¿e wydarzenie to ma swój kszta³t
zewnêtrzny, a tak¿e wnêtrze – ukryte, niewidoczne
z zewn¹trz znaczenie.
Jezus Chrystus zmartwychwsta³ i wszystko to, co uczyni³
i powiedzia³, czego doœwiadczy³ i co przecierpia³, jest ¿ywe
i dostêpne dla nas, bo wszystko to istnieje wiecznie w Jego
przemienionym cz³owieczeñstwie. On jest Ÿród³em ¿ycia
dla wszystkich, którzy w Niego wierz¹.
ks. Dariusz
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„Zbli¿ali siê do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go s³uchaæ. Na to szemrali faryzeusze i uczeni
w Piœmie. Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedzia³ im wtedy nastêpuj¹c¹ przypowieœæ: Któ¿
z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedn¹ z nich, nie zostawia dziewiêædziesiêciu dziewiêciu na pustyni
i nie idzie za zgubion¹, a¿ j¹ znajdzie? A gdy j¹ znajdzie, bierze z radoœci¹ na ramiona i wraca do domu;
sprasza przyjació³ i s¹siadów i mówi im: Cieszcie siê ze mn¹, bo znalaz³em owcê, która mi zginê³a.
Powiadam wam: Tak samo w niebie wiêksza bêdzie radoœæ z jednego grzesznika, który siê nawraca,
ni¿ z dziewiêædziesiêciu dziewiêciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebuj¹ nawrócenia. Albo jeœli jakaœ
kobieta, maj¹c dziesiêæ drachm, zgubi jedn¹ drachmê, czy¿ nie zapala œwiat³a, nie wymiata z domu i nie
szuka staranne, a¿ j¹ znajdzie. A znalaz³szy j¹, sprasza przyjació³ki i s¹siadki i mówi: Cieszcie siê ze mn¹,
bo znalaz³am drachmê, któr¹ zgubi³am. Tak samo, powiadam wam, radoœæ powstaje u anio³ów Bo¿ych
z jednego grzesznika, który siê nawraca. Powiedzia³ te¿: Pewien cz³owiek mia³ dwóch synów. M³odszy
z nich rzek³ do ojca: Ojcze, daj mi czêœæ maj¹tku, która na mnie przypada. Podzieli³ wiêc maj¹tek miêdzy
nich. Nied³ugo potem m³odszy syn, zabrawszy wszystko, odjecha³ w dalekie strony i tam roztrwoni³ swój
maj¹tek, ¿yj¹c rozrzutnie. A gdy wszystko wyda³, nasta³ ciê¿ki g³ód w owej krainie i on sam zacz¹³ cierpieæ
niedostatek. Poszed³ i przysta³ do jednego z obywateli owej krainy, a ten pos³a³ go na swoje pola ¿eby pas³
œwinie. Pragn¹³ on nape³niæ swój ¿o³¹dek str¹kami, którymi ¿ywi³y siê œwinie, lecz nikt mu ich nie dawa³.
Wtedy zastanowi³ siê i rzek³: Ilu¿ to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z g³odu ginê.
Zabiorê siê i pójdê do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszy³em przeciw Bogu i wzglêdem ciebie; ju¿
nie jestem godzien nazywaæ siê twoim synem: uczyñ miê choæby jednym z najemników. Wybra³ siê wiêc
i poszed³ do swojego ojca. A gdy by³ jeszcze daleko, ujrza³ go jego ojciec i wzruszy³ siê g³êboko; wybieg³
naprzeciw niego, rzuci³ mu siê na szyjê i uca³owa³ go. A syn rzek³ do niego: Ojcze, zgrzeszy³em przeciw
Bogu i wzglêdem ciebie, ju¿ nie jestem godzien nazywaæ siê twoim synem. Lecz ojciec rzek³ do swoich s³ug:
Przynieœcie szybko najlepsz¹ szatê i ubierzcie go; dajcie mu te¿ pierœcieñ na rêkê i sanda³y na nogi.
PrzyprowadŸcie utuczone cielê i zabijcie: bêdziemy ucztowaæ i bawiæ siê, poniewa¿ ten mój syn by³ umar³y,
a znów o¿y³; zagin¹³, a odnalaz³ siê. I zaczêli siê bawiæ. Tymczasem starszy jego syn przebywa³ na polu.
Gdy wraca³ i by³ blisko domu, us³ysza³ muzykê i tañce. Przywo³a³ jednego ze s³ug i pyta³ go, co to ma
znaczyæ. Ten mu rzek³: Twój brat powróci³, a ojciec twój kaza³ zabiæ utuczone cielê, poniewa¿ odzyska³ go
zdrowego. Na to rozgniewa³ siê i nie chcia³ wejœæ; wtedy ojciec jego wyszed³ i t³umaczy³ mu. Lecz on
odpowiedzia³ ojcu: Oto tyle lat ci s³u¿ê i nigdy nie przekroczy³em twojego rozkazu; ale mnie nie da³eœ nigdy
koŸlêcia, ¿ebym siê zabawi³ z przyjació³mi. Skoro jednak wróci³ ten syn twój, który roztrwoni³ twój maj¹tek
z nierz¹dnicami, kaza³eœ zabiæ dla niego utuczone cielê. Lecz on mu odpowiedzia³: Moje dziecko,
ty zawsze jesteœ przy mnie i wszystko moje do ciebie nale¿y. A trzeba siê weseliæ i cieszyæ z tego, ¿e ten brat
twój by³ umar³y, a znów o¿y³, zagin¹³ a odnalaz³ siê.”.

* * * * * * * * * * * *
POZWÓLMY SIÊ ODNALEÆ

Kto z nas, maj¹c 100 owiec, gdyby zgubi³ jedn¹,
zostawi³by 99 i poszed³ szukaæ tej zgubionej? Pewnie nikt.
Nauczeni logicznego myœlenia post¹pilibyœmy zupe³nie
inaczej. Mo¿e dodatkowe ogrodzenie? Mo¿e kolejny pies,
aby lepiej przypilnowa³ stado? Tymczasem pasterz
zostawia 99 i idzie za t¹ jedn¹, która siê zagubi³a.
Co to oznacza? Gdy wokó³ Jezusa zgromadzili siê „wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go
s³uchaæ”, On wykorzystuj¹c okazjê odkrywa przed nimi, jaki jest Bóg. Otó¿ ten Bóg jest
wytrwa³y w mi³oœci, a po ludzku nielogiczny. Gdy cz³owiek zgubi siê poprzez swój grzech,
Bóg nie zostawia go samego, ale idzie za nim a¿ go znajdzie.
Jezus zachêca nas dziœ do zadania sobie pytania: w jakiego Boga Ty wierzysz?
Jak czêsto twoja s³aboœæ, której doœwiadczasz mówi ci: On ju¿ ciê nie kocha; nie jesteœ
godzien, aby byæ Jego dzieckiem. Mo¿e od m³odych lat s³ysza³eœ, jak rodzice czy
dziadkowie mówili ci: „jeœli zrobisz to Ÿle, to Bóg ciê ukarze; nie rób tak, bo Bozia ciê porwie;
a widzisz Bozia ciê ukara³a…” i wiele podobnych „wychowawczych” stwierdzeñ. Wielu
z nas ma serca nas¹czone takim jadem k³amstwa. Jak wielu „czuje”, ¿e Bóg nieustannie
ich obserwuje i tylko czyha, ¿eby ich na czymœ przy³apaæ, aby potem rozkoszowaæ siê
ukaraniem ich? Czy taki jest nasz Bóg? Jezus chce burzyæ nasze „logiczne” myœlenie
o Bogu i ukazuje nam „nielogiczne” szaleñstwo Bo¿ej mi³oœci do nas – mi³oœci mimo naszej
s³aboœci, bo tak w³aœnie kocha Bóg.
Przedruk za „Dzieñ Pañski”
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Wychowanie
Gdy dorasta³em - opowiada³ pewien mê¿czyzna przyjacielowi - mój ojciec przestrzega³
mnie przed pewnymi miejscami w mieœcie. Powiedzia³ do mnie: "Nie chodŸ nigdy do
dyskoteki, mój synu". "Dlaczego tatusiu?" - zapyta³em.
"Gdy¿ zobaczy³byœ rzeczy, których nie powinieneœ zobaczyæ".
To naturalnie wzbudzi³o moj¹ ciekawoœæ. Przy pierwszej okazji poszed³em do dyskoteki.
"I zobaczy³eœ coœ, czego nie powinieneœ widzieæ?" - zapyta³ przyjaciel.
"Naturalnie - odpowiedzia³ mê¿czyzna - zobaczy³em mojego ojca".
Dziecko, stoj¹c na ³ó¿ku w swej czerwonej pi¿amce, kieruje palec na mamusiê i dumnie
oœwiadcza: "Ja nie chcê byæ inteligentny. Nie chcê byæ dobrze wychowany. Ja chcê byæ
taki, jak tatuœ!". Przyk³ad nie jest jedn¹ z wielu metod wychowania. Jest jedyn¹.
Bruno Ferrero

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

O tym co najwa¿niejsze...
Pewien król pomyœla³ sobie kiedyœ, ¿e wszystko robi³by prawid³owo, gdyby zna³
w³aœciw¹ na to porê; gdyby zawsze wiedzia³, z jakimi ludŸmi ma przestawaæ, a z jakimi
nie; i gdyby zawsze mia³ rozeznanie, które z jego dzie³ jest najwa¿niejsze. Zwo³a³
wszystkich uczonych mê¿ów swojego kraju, ale udzielili mu oni odpowiedzi, które go
nie zadowoli³y.
Wtedy postanowi³ spytaæ o to s³yn¹cego z wielkiej m¹droœci pustelnika. Pustelnik
przekopywa³ w³aœnie grz¹dki przed swoj¹ chat¹ i sprawia³ wra¿enie wyczerpanego. Król
wzi¹³ zatem ³opatê i kopa³ godzina po godzinie ziemiê, zaœ pustelnik przez ca³y czas
milcza³. O zmierzchu przyszed³ z lasu brodaty mê¿czyzna z ciê¿kimi obra¿eniami.
Pustelnik wraz z królem pielêgnowali go, jak tylko mogli najlepiej. Tak to zasta³ ich
wieczór. Król by³ w koñcu tak zmêczony, ¿e zasn¹³ na progu. O œwicie brodaty
mê¿czyzna wyzna³ mu s³abym g³osem, ¿e chcia³ go zabiæ z powodu wyroku œmierci dla
swego brata, ale teraz, skoro uratowa³ mu on ¿ycie, bêdzie mu s³u¿y³ po kres swoich dni
wraz ze swoimi synami. Król wybaczy³ mu, obieca³ przys³aæ swojego lekarza i uda³ siê
ponownie do pustelnika, aby przed³o¿yæ mu swoje trzy pytania.
„Ju¿ przecie¿ otrzyma³eœ odpowiedŸ", odrzek³ pustelnik. "Gdybyœ wczoraj nie przej¹³
mojej pracy, cz³owiek ten napad³by na ciebie. A zatem kopa³eœ moje grz¹dki
we w³aœciwej porze, ja by³em najwa¿niejszym cz³owiekiem, zaœ najwa¿niejszym
dzie³em by³o wyœwiadczone mi dobro. Nastêpnie by³ czas na pielêgnowanie tego
zranionego cz³owieka, to by³o wtedy rzecz¹ najwa¿niejsz¹; inaczej wykrwawi³by siê
bez pojednania z tob¹. Wówczas to on by³ dla ciebie najwa¿niejszych cz³owiekiem, a to,
co dla niego zrobi³eœ, najwa¿niejszym dzie³em. Zapamiêtaj wiêc sobie: Najwa¿niejszym
czasem jest zawsze dana chwila. Najwa¿niejszym cz³owiekiem jest zawsze ten,
z którym los nas w danej chwili zetkn¹³. A najwa¿niejszym dzie³em jest zawsze czynienie
mu dobra. Tylko to jest ¿yciowym powo³aniem cz³owieka."
Lew N. To³stoj

* * * * * * * * * * * *
W TYM TYGODNIU PATRONUJ¥ NAM:
• w poniedzia³ek, 16 wrzeœnia – Œwiêci Korneliusz, papie¿, i Cyprian, biskup; obydwaj
gorliwie bronili wiary chrzeœcijañskiej i ponieœli œmieræ mêczeñsk¹ w po³owie III wieku
(wspomnienie obowi¹zkowe);
• w pi¹tek, 20 wrzeœnia – Œwiêci Andrzej Kim Taegon (†1839), prezbiter koreañski, który
zgin¹³ podczas przeœladowañ chrzeœcijan; Pawe³ Chong Hasano, kleryk koreañski,
i Towarzysze, którzy ponieœli œmieræ mêczeñsk¹ pomiêdzy 1839 a 1867 rokiem
(wspomnienie obowi¹zkowe).
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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. Dzisiejsza niedziela w sposób szczególny w Koœciele jest poœwiêcona œrodkom spo³ecznego
przekazu. Si³ê mediów podkreœla Katechizm Koœcio³a katolickiego, zauwa¿aj¹c ich wielki
wp³yw na przekaz informacji oraz rozwój kultury i kszta³cenie. Jakim mog¹ byæ dobrem,
wielokrotnie przekonywaliœmy siê podczas tylu pielgrzymek papieskich do naszej Ojczyzny,
najpierw naszego umi³owanego Jana Paw³a II, a tak¿e Benedykta XVI, widzieliœmy podczas
tylu transmisji z uroczystoœci koœcielnych, tylu programów katolickich… Wiemy, ¿e media, jeœli
chc¹, mog¹ byæ wspania³ym narzêdziem ewangelizacyjnym. Umiejmy roztropnie korzystaæ
z dobrodziejstw mediów, ale pamiêtajmy, ¿e one powinny s³u¿yæ cz³owiekowi, a nie odwrotnie.
Zadbajmy te¿ o to, aby w³aœciwie i dla swojego ubogacenia korzysta³o z nich nasze m³ode
pokolenie.
2. Dzisiaj rozpoczynaj¹ siê te¿ kwartalne dni modlitw za dzieci, m³odzie¿ i wychowawców.
W kalendarzu liturgicznym pod dat¹ 18 wrzeœnia przypada œwiêto Œwiêtego Stanis³awa Kostki,
patrona polskiej m³odzie¿y. Mimo up³ywu stuleci jest on nadal czytelnym wzorem ¿ycia
dla m³odego pokolenia. Zatem podczas Eucharystii ka¿dego dnia nadchodz¹cego tygodnia,
przez wstawiennictwo Œwiêtego Stanis³awa Kostki, bêdziemy prosili Boga o œwiêtoœæ naszych
dzieci i m³odzie¿y, bo od nich zale¿y przysz³oœæ naszego narodu i Koœcio³a.
3. W najbli¿szy wtorek, 17 wrzeœnia, w rocznicê napaœci Zwi¹zku Radzieckiego na Polskê w 1939
roku, w modlitwach pamiêtajmy o wszystkich poleg³ych w obronie naszej Ojczyzny
na Wschodzie.
4. W sobotê, 21 wrzeœnia, obchodzimy œwiêto Œwiêtego Mateusza Aposto³a i Ewangelisty. Przez
jego poœrednictwo módlmy siê o to, abyœmy jak on, zajêci sob¹ i w³asnymi sprawami, dotkniêci
spojrzeniem Chrystusa, umieli pozostawiæ wszystko i pójœæ za Nim. Podczas Eucharystii
bêdziemy Bogu dziêkowaæ za dar naszego powo³ania do wspólnoty Koœcio³a.
Wasz Proboszcz
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