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Bo¿e Ojcze dziêkujemy Ci
za to, ¿e rodzinê tworzysz z nas,
która jednym sercem wielbi Ciê
i prosi Ciê, Ojcze nasz:
Spraw by mi³oœæ zwyciê¿y³a gniew,
aby usta³ ju¿ na ziemi p³acz,
spraw, by wspólnym domem sta³ siê œwiat,
prosimy Ciê, Ojcze nasz.
Gen Rosso

Jako chrzeœcijanie musimy nauczyæ siê dotrzymywaæ kroku pêdz¹cemu
œwiatu, a jednoczeœnie pozostaæ wyciszeni w swoich sercach, tak by móc
s³yszeæ s³owa Boga skierowane do nas, do naszych rodzin i do ca³ego
Koœcio³a.
Bóg nie chce, abyœmy porzucili swoje plany zwi¹zane z rodzin¹, prac¹,
ma³¿eñstwem… Chce tylko, aby Jezus by³ dla nas najwa¿niejszy. Chce
nauczyæ nas w jaki sposób mo¿emy osi¹gn¹æ równowagê miêdzy naszymi
nadziejami i marzeniami a Jego pragnieniem przebywania z nami przez ca³¹
wiecznoœæ. Wie, jak wiele innych celów próbuje zaj¹æ w naszych sercach
pierwsze miejsce. Wie te¿, ¿e jeœli pozwolimy, by nasze w³asne cele
i pragnienia ca³kowicie zdominowa³y nasze myœlenie, trudno nam bêdzie
us³yszeæ Jego s³owa wskazuj¹ce nam kierunek i podnosz¹ce na duchu.
Jesteœmy stworzeni na obraz i podobieñstwo Bo¿e, dlatego mamy zdolnoœæ
pojmowania rzeczy nie tylko na poziomie ludzkim, ale i duchowym.
Posiadamy „duchowy zmys³”, który pozwala nam rozpoznaæ g³os Boga i Jego
dzia³anie w naszym ¿yciu. Mamy te¿ zdolnoœæ pos³ugiwania siê intuicj¹,
wyobraŸni¹, pamiêci¹, umiejêtnoœæ dokonywania wyborów. Ka¿da z tych
zdolnoœci ma wymiar duchowy, nie tylko naturalny. Ten wymiar duchowy
zaczyna siê w nas z chwil¹ przyjêcia chrztu œwiêtego i
wzrasta w miarê naszego zbli¿ania siê do Jezusa poprzez
modlitwê, Eucharystiê, lekturê Pisma Œwiêtego. Jeœli
pozwolimy na wzrost wymiaru duchowego w naszym
¿yciu, wówczas zaczniemy rozumieæ powo³anie jakim Bóg
nas obdarza. Nauczymy siê, w jaki sposób to, co naturalne
wspó³pracuje z tym, co duchowe. Ujrzymy, ¿e Bóg
prowadzi nas ku wype³nieniu swoich œwiêtych zamiarów.
ks. Dariusz
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Jezus powiedzia³ do faryzeuszów:
«¯y³ pewien cz³owiek bogaty, który ubiera³ siê w purpurê i bisior i dzieñ w dzieñ œwietnie
siê bawi³. U bramy jego pa³acu le¿a³ ¿ebrak okryty wrzodami, imieniem £azarz. Pragn¹³ on
nasyciæ siê odpadkami ze sto³u bogacza; nadto i psy przychodzi³y i liza³y jego wrzody.
Umar³ ¿ebrak i anio³owie zanieœli go na ³ono Abrahama. Umar³ tak¿e bogacz i zosta³
pogrzebany. Gdy w Otch³ani, pogr¹¿ony w mêkach, podniós³ oczy, ujrza³ z daleka
Abrahama i £azarza na jego ³onie. I zawo³a³: Ojcze Abrahamie, ulituj siê nade mn¹ i poœlij
£azarza; niech koniec swego palca umoczy w wodzie i och³odzi mój jêzyk, bo strasznie
cierpiê w tym p³omieniu. Lecz Abraham odrzek³: Wspomnij, synu, ¿e za ¿ycia otrzyma³eœ
swoje dobra, a £azarz przeciwnie, niedolê; teraz on tu doznaje pociechy, a ty mêki cierpisz.
A prócz tego miêdzy nami a wami zionie ogromna przepaœæ, tak ¿e nikt, choæby chcia³, st¹d
do was przejœæ nie mo¿e ani stamt¹d do nas siê przedostaæ.
Tamten rzek³: Proszê ciê wiêc, ojcze, poœlij go do domu mojego ojca. Mam bowiem piêciu
braci: niech ich przestrze¿e, ¿eby i oni nie przyszli na to miejsce mêki. Lecz Abraham
odpar³: Maj¹ Moj¿esza i Proroków, niech¿e ich s³uchaj¹. Tamten odrzek³: Nie, ojcze
Abrahamie, lecz gdyby kto z umar³ych poszed³ do nich, to siê nawróc¹.
Odpowiedzia³ mu: Jeœli Moj¿esza i Proroków nie s³uchaj¹, to choæby kto z umar³ych
powsta³, nie uwierz¹».

* * * * * * * * * * * *
JAKIE ¯YCIE, TAKA WIECZNOŒÆ

¯ycie ludzkie przypomina most wiod¹cy z brzegu doczesnoœci
na brzeg wiecznoœci. Most jednokierunkowy, na którym nie mo¿na
zawróciæ. Ewangeliczna przypowieœæ ukazuje nam dwóch ludzi,
którzy ów most pokonali: to ¿ebrak £azarz i cz³owiek bogaty. Temu
pierwszemu brakowa³o w ¿yciu wszystkiego, nawet artyku³ów
pierwszej potrzeby. Ten drugi by³ tak nieprzyzwoicie bogaty, ¿e nie
by³ zdolny, a mo¿e nie chcia³, dostrzec przyczyny i zale¿noœci
pomiêdzy swoj¹ zamo¿noœci¹ a cudz¹ nêdz¹.
Wreszcie, obu widzimy ju¿ po drugiej stronie mostu, na brzegu wiecznoœci. A tam ich los radykalnie
siê odmieni³. £azarz „na ³onie Abrahama” doœwiadcza wiecznej szczêœliwoœci, której nie zazna³ na
ziemi, gdy cierpliwie oczekiwa³ na „odpadki ze sto³u bogacza” i gdy „psy przychodzi³y i liza³y jego
wrzody”. Bogacz cierpi w piekle wœród ludzi, których mo¿na zaliczyæ do dwóch kategorii.
Do pierwszej nale¿¹ ci, którzy sensem swojego ¿ycia uczynili czynienie z³a. Do drugiej, w której
odnajdujemy ewangelicznego bogacza, zaliczamy tych, którzy zaniechali czynienia dobra. Wydaje
siê, ¿e tych drugich mo¿e byæ zdecydowanie wiêcej.
Ka¿dy z nas znajduje siê dziœ w okreœlonym miejscu na moœcie wiod¹cym do wiecznoœci. Musimy
pamiêtaæ, ¿e jakoœæ ¿ycia wiecznego zale¿y od jakoœci ¿ycia ziemskiego. ¯ycie
na ziemi i decyzje, które tu podejmujemy, zostan¹ zapisane po tamtej stronie na wieki.
A wiêc, jakie ¿ycie tu, taka wiecznoœæ tam.
Przedruk za „Dzieñ Pañski”

* * * * * * * * * * * *
W TYM TYGODNIU PATRONUJ¥ NAM:
• w poniedzia³ek, 30 wrzeœnia – Œwiêty Hieronim (ok. 345-419 lub 420), prezbiter, doktor Koœcio³a,
któremu zawdziêczamy t³umaczenie Pisma Œwiêtego na jêzyk ³aciñski (wspomnienie
obowi¹zkowe);
• we wtorek, 1 paŸdziernika – Œwiêta Teresa od Dzieci¹tka Jezus (1873-1897), dziewica i doktor
Koœcio³a, patronka misji katolickich (wspomnienie obowi¹zkowe);
• w pi¹tek, 4 paŸdziernika – Œwiêty Franciszek z Asy¿u (1182-1226), ojciec wielkiej rodziny
franciszkañskiej, stygmatyk, którego duchowoœæ wywiera olbrzymi wp³yw na ¿ycie wierz¹cych i
Koœcio³a po dzieñ dzisiejszy (wspomnienie obowi¹zkowe);
• w sobotê, 5 paŸdziernika – Œwiêta Faustyna Kowalska (1905-1938), dziewica, siostra ze
Zgromadzenia Sióstr Matki Bo¿ej Mi³osierdzia; B³ogos³awiony Jan Pawe³ II zwyk³ j¹ nazywaæ „iskr¹
Bo¿ego Mi³osierdzia”, która wysz³a z Polski (wspomnienie obowi¹zkowe).
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Modlitwa do odmawiania przed rozpoczêciem przegl¹dania
stron Internetu
Wszechmog¹cy i wieczny Bo¿e, który stworzy³eœ nas na Swój obraz i podobieñstwo
i nakaza³eœ nam poszukiwaæ dobra, prawdy i piêkna, zw³aszcza w œwiêtej osobie Twego
jednorodzonego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa Ciebie prosimy, racz sprawiæ
za wstawiennictwem Œwiêtego Izydora, biskupa i doktora, abyœmy w naszych podró¿ach
po internecie kierowali siê tylko do stron zgodnych z Twoj¹ wol¹ i traktowali wszelkie napotkane
dusze z mi³osierdziem i cierpliwoœci¹. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

* * * * * * * * * * * *
Œwiêty Izydor- biskup, doktor Koœcio³a, ok... 554-636.
Hiszpañscy informatycy ze S³u¿by Obserwacyjnej Internetu
w Barcelonie, inspirowani wskazówkami i zaleceniami Papieskiej Rady
Œrodków Spo³ecznego Przekazu, uznali œw. Izydora z Sewilli za patrona
Internetu. Przemawia za tym, ich zdaniem, najbardziej znane dzie³o
œwiêtego - Etymologiarum libri XX seu Origines - uporz¹dkowany zbiór
wiadomoœci z ró¿nych dziedzin wiedzy i ¿ycia oraz umiejêtnoœci
praktycznych zorganizowany podobnie do wspó³czesnych baz danych.
Legenda g³osi, ¿e przy narodzinach dziecka rój pszczó³ osiad³ na jego
ustach i zostawi³ na nich s³odki miód. Mia³a to byæ zapowiedŸ daru
niezwyk³ej wymowy, jak¹ szczyci³ siê Œwiêty.
Wed³ug podania œw. Izydor mia³ pochodziæ z Nowej Kartaginy, w prowincji
Murcji, ze znakomitej rodziny rzymskiej i hiszpañskiej. W czasie najazdu
na Hiszpaniê cesarza wschodnio-rzymskiego jego ojciec, Sewerian, mia³
z ¿on¹ i dzieæmi uciec do Sewilli w roku 554, gdzie w tym samym roku mia³ mu siê urodziæ œw. Izydor.
Po rych³ej œmierci rodziców wychowaniem m³odszego rodzeñstwa zaj¹³ siê najstarszy brat,
œw. Leander, który by³ wówczas arcybiskupem w Sewilli. Przy boku brata mia³ Œwiêty okazje
przypatrzeæ siê z bliska burzliwym wydarzeniom, jakie prze¿ywa³a Hiszpania: podró¿y œw. Leandra
a¿ do Konstantynopola dla uzyskania pomocy cesarza, kiedy to ariañski król Wizygotów, Leowigild,
zamordowa³ œw. Hermenegilda, swojego syna (585), tylko dlatego, ¿e przeszed³ na wiarê katolick¹.
Ten¿e król skaza³ te¿ na wygnanie œw. Leandra (584), samowolnie pozbawiaj¹c go stolicy biskupiej.
Prze¿ywa³ tak¿e œw. Izydor oblê¿enie przez Leowigilda Sewilli (583-584). Doczeka³ siê jednak chwili
nawrócenia Wizygotów po œmierci Leowigilda.
Po œmierci œw. Leandra (599) œw. Izydor zosta³ wybrany na jego miejsce metropolit¹ Sewilli. Przez
37 lat rz¹dzi³ archidiecezj¹ m¹drze i gorliwie. Wyró¿ni³ siê jako dobry pasterz, dzielny administrator
i ojciec dla swoich wiernych. Zawo³a³ kilka synodów, na których uchwalano prawa, dotycz¹ce
karnoœci religijnej i ¿ycia koœcielnego. I tak na synodzie narodowym w Toledo (633) u³o¿ono symbol
wiary, który przez d³ugie wieki by³ odmawiany w liturgii nie tylko w Hiszpanii, ale poza jej granicami.
Ustalono równie¿ dla ca³ego pañstwa jednolit¹ liturgiê i wyznaczono sta³e terminy dla synodów.
Jak piêkne by³o ¿ycie tego mê¿a stanu, tak niemniej wzruszaj¹ca by³a jego œmieræ. Kaza³ zanieœæ
siê do katedry i w obecnoœci biskupów sufraganów (pomocniczych), kap³anów i ludu zdj¹³ swoje
szaty biskupie, a wdzia³ pokutny wór, g³owê posypa³ popio³em i zalany ³zami odby³ spowiedŸ
publiczn¹. B³aga³, by mu odpuszczono jego przewiny i zaniedbania, i by siê za niego modlono. Potem
przyj¹³ Komuniê œwiêt¹ pod dwoma postaciami i po¿egna³ siê ze wszystkimi poca³unkiem pokoju.
Zaniesiony do swojej izby po 4 dniach odda³ Bogu ducha 4 kwietnia 636 roku, gdy mia³ 82 lata.
Pochowano go obok œw. Leandra i œw. Florentyny. W roku 1063 jego œmiertelne szcz¹tki
przeniesiono do Leonu, gdzie spoczywaj¹ dot¹d. Kanonizacja formalna œw. Izydora z Sewilli odby³a
siê dopiero w 1598 roku Papie¿ Innocenty XIII og³osi³ œw. Izydora doktorem Koœcio³a (1722).
Œw. Izydor z Sewilli jest najwybitniejszym z biskupów-œwiêtych, jakich wyda³a Hiszpania.
Œwiêty nasz zostawi³ tak¿e trwa³y œlad w literaturze koœcielnej. Œw. Bralion, jego uczeñ i sekretarz,
wymienia 20 zostawionych przez œw. Izydora dzie³. Zwalcza³ w nich arianizm, zostawi³ wyk³ad prawd
wiary i moralnoœci, pisa³ o dziejach Gotów i Wandali, którzy opanowali jego œwiêty kraj. Najwiêkszym
wszak¿e dzie³em, jakie zostawi³, to Codex etimologiarum - próba pierwszej naukowej encyklopedii
ogólnej, syntezy wiedzy, jak¹ za jego czasów posiadano. Wielka szkoda, ¿e zaginê³y listy Œwiêtego,
które by rzuci³y snop œwiat³a na warunki etniczne, kulturalne, religijne i polityczne Hiszpanii
na przestrzeni prawie 100 lat, w których wypada³o ¿yæ i dzia³aæ œw. Izydorowi.
Ks. Wincenty Zaleski SDB, Œwiêci na ka¿dy dzieñ
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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 kalendarzu liturgicznym przykrywa œwiêto Archanio³ów: Micha³a,
Gabriela i Rafa³a. A w œrodê, 2 paŸdziernika, wspominamy œwiêtych Anio³ów Stró¿ów. Mo¿e
na co dzieñ nie zawsze pamiêtamy, ¿e to mi³osierny Bóg troszczy siê o ka¿dego, posy³aj¹c swoich
Anio³ów, którzy chroni¹ nas i nam pomagaj¹. Anio³y s¹ namacalnym przejawem obecnoœci Boga
w œwiecie, Jego g³osem. £¹cz¹ niebo z ziemi¹. Dlatego korzystajmy z ich poœrednictwa, proœmy
o pomoc, zw³aszcza w trudnych sprawach, kiedy zaczyna brakowaæ nadziei.
2. W najbli¿szy wtorek wchodzimy w paŸdziernik – miesi¹c modlitwy ró¿añcowej. Ju¿ dzisiaj
zachêcam wszystkich parafian: dzieci, m³odzie¿ i doros³ych, do licznego udzia³u w codziennej
Mszy Œwiêtej i w nabo¿eñstwie ró¿añcowym, które w naszym koœciele bêdziemy celebrowali
o godzinie 18° ° , zaœ w niedzielê o godz. 11° ° . Tych zaœ, którym trudniej dotrzeæ do koœcio³a,
proszê o wspólne odmawianie ró¿añca w domach. W naszych modlitwach pamiêtajmy te¿
o studentach rozpoczynaj¹cych rok akademicki.
3. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy pi¹tek i pierwsza sobota miesi¹ca.
Pamiêtajmy, ¿e z daru Bo¿ego mi³osierdzia mo¿emy korzystaæ zw³aszcza przez rêce kap³anów.
Dlatego w czwartek prosimy o liczne i œwiête powo³ania do kap³añstwa, o wytrwanie dla tych,
którzy zostali ju¿ powo³ani do pracy w Winnicy Pañskiej. A w pierwszy pi¹tek miesi¹ca wprost
doœwiadczajmy Mi³osiernej Mi³oœci, p³yn¹cej z przebitego Jezusowego Serca, odnawiaj¹c nasz¹
komuniê z Bogiem i braæmi. Okazja do spowiedzi œwiêtej pierwszopi¹tkowej w naszym koœciele
od godz. 17° ° . W sobotê na Mszy Œw. o godz. 18° ° – przygotowanie liturgiczne dla dzieci
przygotowuj¹cych siê do I Komunii Œw.
4. W przysz³¹ niedzielê – 6.10 o godz. 14° ° - w naszym koœciele odbêdzie siê koncert £om¿yñskiej
Filharmonii Kameralnej w ramach jesiennego festiwalu „Sacrum et Musica”. Zapraszamy!!!
Wasz Proboszcz
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