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Maryjo, Tyœ jedynym kwiatem,

Kwiatem rozkwit³ym spoœród nas.
Ty umiesz nas zrozumieæ,
od Ciebie przychodzi morze ³ask.
Maryjo, Tyœ jest pe³na Boga,
bez koñca œpiewaæ Ci ka¿dy z nas chce.
Zdrowaœ Maryjo, zdrowaœ!
Samego Boga Ty jesteœ Rajem. Zdrowaœ!
Gen Rosso

Œw. Pawe³ pisa³: „(…) Chlubimy siê nadziej¹ chwa³y, ale nie tylko to,
lecz chlubimy siê tak¿e z ucisków, wiedz¹c, ¿e ucisk wyrabia wytrwa³oœæ,
a wytrwa³oœæ wypróbowan¹ cnotê, wypróbowana cnota zaœ nadziejê.
A nadzieja zawieœæ nie mo¿e, poniewa¿ mi³oœæ Bo¿a rozlana jest w naszych
sercach przez Ducha Œwiêtego, który zosta³ nam dany” (Rz,5,3-5).
Ucisk i próby s¹ rzeczywistoœci¹, od której nikt z nas nie jest w stanie uciec.
Jednak nawet w obliczu powa¿nych przeciwnoœci mo¿emy wci¹¿ pok³adaæ
nadziejê w Chrystusie i na Nim polegaæ. Kiedy tak czynimy nasza nadzieja
nie tylko dodaje nam si³ do ¿ycia, lecz tak¿e umacnia i wyszlachetnia nasz
charakter, czyni¹c nas bardziej podobnymi do Jezusa.
Nadzieja, o której pisze Pawe³, nie jest jakimœ zabiegiem psychologicznym,
który ma podnieœæ nas na duchu, jest ona dzie³em ³aski Bo¿ej, któr¹ Bóg
codziennie nas obdarza. Jest dzie³em nieskoñczonej mi³oœci Boga. Ludzka
nadzieja zawodzi, lecz nadzieja z³o¿ona w Bogu nie zawiedzie nigdy, poniewa¿,
jak pisze œw. Pawe³, Bóg nieustannie wlewa swoj¹ mi³oœæ w nasze serca.
W trudnych chwilach pok³adanie nadziei w Jezusie jest dla nas szczególnie
wa¿ne. Uwierzmy, ¿e naprawdê nic, ani œwiatowy kryzys, ani ucisk, ani
przeœladowanie, ani g³ód, ani nagoœæ, ani niebezpieczeñstwo, ani miecz
(por. Rz.8,35) nie jest w stanie od³¹czyæ nas od mi³oœci
Chrystusa. Absolutnie nic nie jest w stanie od³¹czyæ nas
od Niego!
Uchwyæmy siê wiêc mocno nadziei, któr¹ niesie nam
Bo¿a mi³oœæ. Z³ó¿my wiarê w Bogu, który pomo¿e nam
przetrwaæ ka¿de trudne czasy. Oby Bóg nam b³ogos³awi³
i pociesza³ nas w swojej mi³oœci, któr¹ wci¹¿ wylewa na nas
i na ca³y Koœció³.
ks. Dariusz
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Aposto³owie prosili Pana: Przymnó¿ nam wiary. Pan rzek³: Gdybyœcie mieli wiarê
jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyœcie tej morwie: Wyrwij siê z korzeniem i przesadŸ siê
w morze, a by³aby wam pos³uszna. Kto z was, maj¹c s³ugê, który orze lub pasie, powie mu,
gdy on wróci z pola: PójdŸ i si¹dŸ do sto³u? Czy nie powie mu raczej: Przygotuj mi
wieczerzê, przepasz siê i us³uguj mi, a¿ zjem i napijê siê, a potem ty bêdziesz jad³ i pi³?
Czy dziêkuje s³udze za to, ¿e wykona³ to, co mu polecono? Tak mówcie i wy, gdy uczynicie
wszystko, co wam polecono: S³udzy nieu¿yteczni jesteœmy; wykonaliœmy to,
co powinniœmy wykonaæ.

* * * * * * * * * * * *
MODLITWA O WIARÊ
Dzisiejsza liturgia przywo³uje dwa istotne aspekty ¿ycia
chrzeœcijañskiego, jakimi s¹ wiara i s³u¿ba. Bez wiary nie mo¿na
podobaæ siê Bogu ani byæ zbawionym. O wiarê trzeba siê nieustannie
modliæ. Przyk³ad takiej modlitwy odnajdujemy w dzisiejszej Ewangelii.
Aposto³owie prosili Chrystusa: Przymnó¿ nam wiary. Widz¹c cuda,
które czyni³, s³uchaj¹c Jego s³ów, a nade wszystko, przypatruj¹c siê
Jego zjednoczeniu z Ojcem na modlitwie, czuli, ¿e w³asnymi si³ami nie
s¹ w stanie poj¹æ Bo¿ych tajemnic ani wype³niæ powo³ania, jakim
zostali obdarowani. Panie, przymnó¿ nam wiary – to jedna z najprostszych, ale zarazem
najwa¿niejszych modlitw Koœcio³a. Tymczasem wielu chrzeœcijan, prosz¹c Boga o zdrowie
czy pomyœlne za³atwienie trudnych spraw, zapomina o wierze, traktuj¹c j¹ jako coœ oczywistego, raz
zdobytego na wieki. Dar wiary, który otrzymaliœmy na chrzcie œw. trzeba nieustannie pomna¿aæ.
Gdybyœmy mieli wiarê jak ziarnko gorczycy, przenosi³aby ona góry i przesadza³a potê¿ne stare
drzewa, czyli czyni³aby to, co po ludzku wydaje siê niemo¿liwe.
Wiara jest niewidoczna. Nie mo¿na jej zobaczyæ ani zmierzyæ. Nie ma te¿ duchowego
amperomierza, który bada³by jej natê¿enie. Wiarê poznajemy po owocach. Dlatego Jezus ³¹czy
naukê o wierze z zachêt¹ do kszta³towania w sobie postawy s³ugi, który kieruje siê bezinteresown¹
mi³oœci¹. Dobrze wyrazi³a tê prawdê œw. Katarzyna ze Sieny, pisz¹c: „Mi³oœæ jest jak s³u¿¹ca,
która myje w kuchni brudne naczynia”.
Przedruk za „Dzieñ Pañski”

* * * * * * * * * * * *
W TYM TYGODNIU PATRONUJ¥ NAM:
• w œrodê, 9 paŸdziernika – B³ogos³awiony Wincenty Kad³ubek (1160-1223), biskup krakowski,
uczestnik Soboru Laterañskiego IV; spisa³ dzieje naszego narodu w swojej s³ynnej kronice
(wspomnienie obowi¹zkowe).

* * * * * * * * * * * *
Joga doprowadzi³a mnie do przedsionka piek³a
Kiedy mia³am dziewiêtnaœcie lat, bardzo interesowa³am siê jog¹. Zg³êbianie jej zaczê³am
od æwiczeñ, które mia³y usprawniæ moje cia³o, ale póŸniej æwiczy³am równie¿ moj¹ psychikê,
bo tego wymaga³o pe³ne zaanga¿owanie siê w jogê. Kupowa³am ksi¹¿ki, gazety, czyta³am,
jak krok po kroku dojœæ do "wielkiego szczêœcia", czyli do po³¹czenia siê z wszechœwiatem.
Æwiczy³am intensywnie, dzieñ w dzieñ, przez wiele godzin. Po trzech latach potrafi³am
zgromadziæ energiê w ka¿dej czakrze bez wiêkszego trudu. Teraz nale¿a³o j¹ zebraæ w jednym
centralnym miejscu i otworzyæ siê na wszechœwiat. Obiecywano, ¿e jest to szczyt d¹¿eñ jogi.
By³am gotowa. Nadszed³ wieczór, kiedy by³am sama i nikt mi nie przeszkadza³. Chcia³am
zasmakowaæ tego szczêœcia. Uda³o mi siê szybko zebraæ ca³¹ energiê; moje cia³o by³o
strasznie ciê¿kie, bez czucia, jakby obce. Czu³am, jak z niego wychodzê, jak jest mi lekko,
dobrze... Moim celem by³o po³¹czenie siê z jak¹œ bli¿ej nieokreœlon¹ energi¹, która mia³a daæ mi
obiecane szczêœcie...
Naraz poczu³am, ¿e coœ zaczyna mnie wch³aniaæ, coœ strasznego, czarnego. Nie mog³am siê
uwolniæ, a tak chcia³am ju¿ wróciæ z powrotem! Nie umiem opisaæ strachu, przera¿enia,
rozpaczy - chcia³am wróciæ do swojego cia³a, a "to" mnie wci¹ga³o coraz mocniej i mocniej.
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Pomyœla³am, ¿e to chyba jest piek³o i myœl moja powêdrowa³a do dobrego Boga. W tym samym
momencie wróci³am z powrotem. Do rana le¿a³am jak sparali¿owana; zlana zimnym potem, ba³am
siê w³asnego oddechu. Mia³am wra¿enie, ¿e przez chwilê by³am w piekle lub czymœ, co to
przypomina, pomimo wszelkich podrêcznikowych zapewnieñ, ¿e spotkaæ mnie mia³o wymarzone
szczêœcie.
Kiedy æwiczy³am jogê, moje ¿ycie uk³ada³o siê g³adko. Mia³am nawet pewne zdolnoœci,
np. wiedzia³am, co siê wydarzy, jak skoñczy siê dana sytuacja ¿yciowa znajomych, jak przebiegnie
egzamin... Bawi³o mnie to, ale i dawa³o jakieœ poczucie wy¿szoœci nad innymi, bo ja potrafi³am
wiele rzeczy przewidzieæ, a oni nie. Nie zastanawia³am siê wówczas, sk¹d to mam, by³o mi z tym
po prostu wygodnie i to wystarcza³o.
Wszystko siê zmieni³o po tej pamiêtnej nocy.(…) Nigdy ju¿ do tej praktyki nie wróci³am,
ale w moim ¿yciu zaczê³y siê dziaæ dziwne rzeczy. Czu³am, jak gdyby coœ, co mi do tej pory
sprzyja³o, zaczê³o mnie niszczyæ. By³am wychowana w wierze katolickiej, codziennie siê modli³am,
uczêszcza³am co niedzielê na Mszê œw., choæ robi³am to bardziej z przyzwyczajenia i tradycji
ni¿ z potrzeby serca. Teraz ka¿de pójœcie do koœcio³a by³o dla mnie katusz¹. Ju¿ w drodze na Mszê
œw. by³o mi s³abo, mia³am wra¿enie, ¿e coœ zabiera mi si³y. Zawroty g³owy, s³aboœæ w nogach,
md³oœci pojawia³y siê nagle i nie chcia³y mnie opuœciæ, a przecie¿ by³am zdrowa fizycznie.
W koœciele stawa³am zawsze przy drzwiach wyjœciowych, bo nie by³am w stanie wejœæ w g³¹b. (…).
Sta³am siê nerwowa, noce sta³y siê dla mnie koszmarem, mia³am wra¿enie, ¿e coœ zabiera mi si³y
i ¿ycie. To trwa³o ponad trzy lata; by³am u kresu si³ i podupada³am ju¿ na zdrowiu. Nadal ba³am siê
o tym komukolwiek powiedzieæ, a bardzo potrzebowa³am pomocy, tym bardziej, ¿e nachodzi³y
mnie coraz czêœciej myœli podsuwaj¹ce jedyny, zdawaæ by siê mog³o, sposób na uwolnienie siê
z tego koszmaru - œmieræ.
Ju¿ jako dziecko ¿ywi³am szczególnie ciep³e uczucie do Matki Bo¿ej, przynosi³am jej kwiaty
do o³tarza, rozmawia³am z Ni¹. Wiele lat temu obieca³am bliskiej mi osobie, ¿e codziennie zmówiê
choæ czêœæ ró¿añca. S³owa dotrzyma³am, choæ koñczy³o siê to przewa¿nie na jednym "Zdrowaœ
Mario". I w³aœnie podczas tego "Zdrowaœ Mario" w ci¹gu owych trzech lat przychodzi³a mi do g³owy
wci¹¿ ta sama myœl, która nêka³a mnie do bólu: "Zacznij przyjmowaæ Komuniê œw. - ona da ci si³ê".
Zupe³nie w to nie wierzy³am, bo jak¿e taki ma³y op³atek mo¿e mi pomóc, przecie¿ go ju¿
przyjmowa³am i nic szczególnego siê nie dzia³o. Ta myœl wci¹¿ mnie jednak nêka³a. A¿ wreszcie
przyszed³ koniec, moje w³asne si³y siê wyczerpa³y i wszystko zaczê³o siê waliæ: sam widok koœcio³a
budzi³ dreszcze i strach, a myœl o Matce Bo¿ej sprowadza³a od razu do mojej g³owy bluŸnierstwa,
co by³o dziwne, bo przecie¿ na swój sposób J¹ czci³am. Powróci³a do mnie myœl o przyjêciu
Komunii œw. Powiedzia³am wtedy: „Dobrze, Panie Bo¿e, niech Ci bêdzie. Ja obiecujê, ¿e przez ca³y
rok, co niedziela bêdê przystêpowaæ do Komunii œw., ale Ty mi pomó¿, bo ginê!". By³o to
postawienie Bogu ultimatum. S³owa dotrzyma³am, choæ Bóg jeden wie, ile mnie to kosztowa³o.
Ka¿da droga do o³tarza by³a mêk¹, s³ab³am wiele razy, ale jednak sz³am. Po pewnym czasie
zauwa¿y³am, ¿e owa z³a si³a przesta³a mnie przemagaæ, przesta³a przewa¿aæ. Czu³am jak obok
powstaje we mnie coœ nowego, coœ wiêkszego, coœ, co wraca mi si³y. Nic z tego za bardzo
nie rozumia³am, ale instynktownie czu³am, ¿e to moja jedyna deska ratunku.
Min¹³ rok. Sz³am na Mszê œw. i cieszy³am siê, ¿e "swoje odrobi³am", i ¿e jeœli nie chcê, nie muszê
ju¿ podchodziæ do Komunii i prze¿ywaæ po raz kolejny towarzysz¹cych temu katuszy. Ludzie szli,
a ja siedzia³am w ³awce, ksi¹dz skoñczy³ rozdawanie Komunii, a ja uczu³am coœ dziwnego w sercu,
coœ, co przysz³o do mnie jakby z zewn¹trz. Serce œcisn¹³ mi ¿al nie do opisania, taki, z jakim ¿egna
siê ukochan¹ osobê na dworcu. £zy pop³ynê³y, smutek œciska³ serce i wtedy zrozumia³am:
odczu³am brak Jezusa, zrozumia³am, ¿e Komunia œw. to nie tylko kawa³ek bia³ego op³atka,
¿e ja przyjmujê ¿ywego Boga. Mój ¿al wyp³ywa³ z faktu dobrowolnej rezygnacji z przyjêcia Go
do swojego serca. Otworzy³y mi siê oczy, dopiero wówczas wiele rzeczy zrozumia³am.
Dziœ staram siê byæ blisko Boga, czêsto uczestniczê we Mszy œw. Pan czêsto nawiedza moje
serce i zalewa je sw¹ mi³oœci¹, choæ nie szczêdzi równie¿ krzy¿y i cierpienia, nigdy jednak
nie zostawia mnie z tym samej. Moja walka ze z³ym zabra³a mi jeszcze wiele lat i nadal trwa,
ale Bóg mnie chroni. Ogarnia mnie tylko paniczny strach, gdy widzê jak wielu ludzi zabawia siê
we wró¿biarstwo, tarota, magiê. Wiem, co to oznacza i jakie s¹ tego konsekwencje. Równie¿
dlatego zdecydowa³am siê napisaæ to œwiadectwo, ¿eby przestrzec wszystkich przed tego typu
praktykami.
Matko Bo¿a, dziêkujê za Tw¹ opiekê, ¿e mnie nie zostawi³aœ, choæ mój obiecany ró¿aniec by³
taki krótki. Ze wzglêdu na moje marne "Zdrowaœ Mario", Ty mnie, Matuœ, nie opuœci³aœ.
Krysia (Publikacja za "Mi³ujcie siê" nr 5-2003)
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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
00

s
W ka¿dy wtorek od godz. 17 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. Dziœ pierwsza niedziela paŸdziernika. W koœcio³ach i we wspólnotach rodzinnych
rozpoczêliœmy nabo¿eñstwa ró¿añcowe. Przez wstawiennictwo Bo¿ej Rodzicielki, bior¹c do r¹k
ró¿aniec, proœmy Jej Syna o mi³osierdzie dla nas i ca³ego œwiata. Zachêcam do udzia³u
00
w codziennej Mszy Œwiêtej i w codziennie odprawianym w naszym koœciele o godzinie 18 .
paŸdziernikowym nabo¿eñstwie. A tych, którym trudniej dotrzeæ do koœcio³a, proszê
o odmawianie ró¿añca w domach. B³ogos³awiony Jan Pawe³ II w liœcie apostolskim Rosarium
Virginis Mariae z 2002 roku napisa³: „Za poœrednictwem ró¿añca wierz¹cy czerpie obfitoœæ ³aski,
otrzymuj¹c j¹ niejako wprost z r¹k Matki Odkupiciela” (nr 1).
2. Pamiêtajmy i przypominajmy innym, ¿e za odmówienie jednej czêœci ró¿añca, czyli piêciu
tajemnic w sposób ci¹g³y, mo¿na uzyskaæ odpust zupe³ny. Korzystajmy z tych duchowych
dobrodziejstw, jakimi mo¿e nas Koœció³ obdarzyæ. W niedziele i œrody odmawiamy tajemnice
chwalebne, w poniedzia³ki i soboty tajemnice radosne, we wtorki i pi¹tki – bolesne, w czwartki –
tajemnice œwiat³a.
3. W tym duchu prze¿yjemy te¿ liturgiczne wspomnienie Najœwiêtszej Maryi Panny
Ró¿añcowej, które przypada ju¿ jutro, 7 paŸdziernika.
4. W przysz³¹ niedzielê, 13 paŸdziernika, bêdziemy obchodziæ Dzieñ Papieski, który na trwa³e
wpisa³ siê w kalendarz nie tylko Koœcio³a w Polsce, ale i w kalendarz wa¿nych rocznic i obchodów
w naszej OjczyŸnie. Tego dnia swoimi ofiarami wspieramy Fundacjê „Dzie³o Nowego
Tysi¹clecia”, która zosta³a powo³ana przez Episkopat Polski dla upamiêtnienia pontyfikatu
B³ogos³awionego Jana Paw³a II. G³ównym celem Fundacji jest promowanie nauczania
papieskiego i wspieranie okreœlonych przedsiêwziêæ spo³ecznych, g³ównie w dziedzinie edukacji
i kultury; miêdzy innymi fundowane s¹ stypendia dla uzdolnionej m³odzie¿y, a pochodz¹cej
z ubogich rodzin. Tym bardziej ju¿ dziœ polecam ¿yczliwoœci Parafian tê specjaln¹ zbiórkê
w
przysz³¹ niedzielê.
Wasz Proboszcz
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