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Biblijna historia Hioba mo¿e nam wiele wyjaœniæ. Nawet, gdy 
logika zdaje siê temu przeczyæ, gdy wszystko wskazuje na to, 
¿e nie ma ju¿ ¿adnej nadziei, mo¿emy zachowaæ wiarê. 
Nie musimy pogr¹¿aæ siê w rozpaczy, smutku, poczuciu winy. 
Mo¿emy z przekonaniem powtórzyæ pozornie irracjonalne 
wyznanie Hioba, ¿e nasze ¿ycie jest zawsze w Bo¿ych rêkach. 
Mo¿emy ufaæ wbrew logice i doœwiadczeniu, ¿e pewnego dnia 
na w³asne oczy ujrzymy Boga, który otrze z naszych oczu 
wszelk¹ ³zê.

ks. Dariusz

Od kilku lat na naszych ekranach telewizyjnych wci¹¿ ogl¹damy obrazy 
zniszczenia oraz rozpacz ludzi cierpi¹cych z powodu klêsk ¿ywio³owych.

- Trzêsienie ziemi w Pakistanie zabija osiemdziesi¹t tysiêcy ludzi.
- Fala tsunami zalewa wybrze¿e Oceanu Indyjskiego, poch³aniaj¹c ponad 

dwieœcie piêædziesi¹t tysiêcy ofiar.
- Kilka dni temu huragan niszczy Filipiny, gdzie ginie ponad dziesiêæ tysiêcy osób.
Po ka¿dej z tych katastrof w telewizji, radio i Internecie prezentowane s¹ ró¿ne 

opinie na temat tego co siê wydarzy³o. 
Pierwsza kategoria opinii to ci, którzy pytaj¹, jak kochaj¹cy i mi³osierny Bóg móg³ 

dopuœciæ do tak wielkiej tragedii. Wielu z tych, którzy zadaj¹ sobie takie pytanie, 
s¹dzi, ¿e albo Bóg jest zbyt daleko, by obchodzi³o Go to, co dzieje siê na œwiecie, 
albo po prostu nie ma Go wcale.

Druga kategoria to ci, którzy sugeruj¹, ¿e to sam Bóg stoi za spotykaj¹cymi nas 
klêskami. Kolejne katastrofy to kary zes³ane na grzesznych ludzi, Bo¿a pomsta 
na tych, którzy uchylaj¹ siê od pokuty za swoje przewinienia. W tej interpretacji klêski 
s¹ znakami, ¿e drugie przyjœcie Chrystusa jest ju¿ blisko, a œwiat zmierza w szybkim 
tempie do ostatecznego kataklizmu.

Co powinniœmy s¹dziæ o tych wydarzeniach? Czy Pismo Œwiête rzeczywiœcie 
stwierdza, ¿e trzêsienia ziemi, powodzie, huragany to kary zes³ane przez surowego, 
mœciwego Boga? Czy Koœció³ naucza, ¿e Bóg biernie i bez emocji przygl¹da siê, 
jak cierpimy w okrutnych rêkach matki natury?

Oczywiœcie odpowiedzi¹ na oba pytania jest zdecydowane „nie”! To jednak 
w dalszym ci¹gu nie wyjaœnia dlaczego niewinni ludzie musz¹ cierpieæ. Do pewnego 
stopnia musimy pogodziæ siê, ¿e pewne tajemnice przekraczaj¹ nasze zrozumienie. 

Wobec klêsk i nieszczêœæ najbardziej wskazane by³oby postawienie sobie pytania, 
jak powinniœmy na nie reagowaæ. Czy mo¿na zachowaæ wiarê w Boga w obliczu 
ludzkiego cierpienia? Czy mo¿na doœwiadczyæ Jego obecnoœci, ³aski, nawet 
serdecznej mi³oœci, kiedy powódŸ zabiera dorobek ca³ego ¿ycia a trzêsienie ziemi 
niszczy dom?
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Gdy niektórzy mówili o œwi¹tyni, ¿e jest przyozdobiona piêknymi kamieniami i darami, 
powiedzia³: Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamieñ na kamieniu, 
który by nie by³ zwalony. Zapytali Go: Nauczycielu, kiedy to nast¹pi? I jaki bêdzie znak, 
gdy siê to dziaæ zacznie? Jezus odpowiedzia³: Strze¿cie siê, ¿eby was nie zwiedziono. 
Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i bêd¹ mówiæ: Ja jestem oraz: Nadszed³ czas. 
Nie chodŸcie za nimi. I nie trwó¿cie siê, gdy pos³yszycie o wojnach i przewrotach. 
To najpierw musi siê staæ, ale nie zaraz nast¹pi koniec. Wtedy mówi³ do nich: Powstanie 
naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Bêd¹ silne trzêsienia ziemi, 
a miejscami g³ód i zaraza; uka¿¹ siê straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. Lecz przed 
tym wszystkim podnios¹ na was rêce i bêd¹ was przeœladowaæ. Wydadz¹ was do synagog 
i do wiêzieñ oraz z powodu mojego imienia wlec was bêd¹ do królów i namiestników. 
Bêdzie to dla was sposobnoœæ do sk³adania œwiadectwa. Postanówcie sobie w sercu 
nie obmyœlaæ naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowê i m¹droœæ, której ¿aden 
z waszych przeœladowców nie bêdzie siê móg³ oprzeæ ani siê sprzeciwiæ. A wydawaæ was 
bêd¹ nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i niektórych z was o œmieræ przyprawi¹. 
I z powodu mojego imienia bêdziecie w nienawiœci u wszystkich. Ale w³os z g³owy wam 
nie zginie. Przez swoj¹ wytrwa³oœæ ocalicie wasze ¿ycie.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
ŒWIADECTWO

Jezus mówi dzisiaj do nas: „Podnios¹ na was rêce i bêd¹ was 
przeœladowaæ”. Pierwszym przeœladowanym jest On sam. Jego 
uczniowie s¹ zawsze przeœladowani „ze wzglêdu na Jego imiê”. Jezus 
ci¹gle by³ œwiadom, i¿ ma dokonaæ odkupienia œwiata na krzy¿u 
i nie uchyli³ siê przed tym nieuchronnym losem. Przeciwnie, zmierzaj¹c 

do Jerozolimy, poprzedza³ swych uczniów i poci¹ga³ ich za sob¹ (Mk 10,32).
Bóg dopuszcza przeœladowania w ca³ej historii Koœcio³a. W wieku XX ujawni³y siê one 

nawet na wiêksz¹ skalê, ni¿ w pierwszych wiekach chrzeœcijañstwa. Wed³ug raportu 
Stowarzyszenia Pomocy Koœcio³owi w Potrzebie, obecnie a¿ 200 mln chrzeœcijan jest 
przeœladowanych ze wzglêdu na wiarê, g³ównie w Arabii Saudyjskiej, Sudanie, Indiach, 
Pakistanie, i nierzadko staje w sytuacji zagro¿enia ¿ycia. Wielu z nich zdobywa siê na 
heroiczne œwiadectwo, bo w takich chwilach powierza siê z ufnoœci¹ Jezusowi i zdaje siê na 
Jego Ducha, który udziela im s³ów obrony, a nawet mówi przez nich (Mk 13,11), tym zaœ, 
których Bóg wybiera do mêczeñstwa, Duch udziela mêstwa w przyjêciu œmierci 
i upodobnieniu siê do Ukrzy¿owanego.

Niech przeœladowania, jakich doznaj¹ nasi bracia w wierze, bêd¹ wyrzutem dla tych z nas, 
którzy oziêbli w mi³oœci Chrystusowej i zadowalaj¹ siê religijnoœci¹ powierzchown¹, 
ukrywaj¹c sw¹ wiarê „pod korcem”; dla pozosta³ych z nas niech bêd¹ zachêt¹ do odwa¿nego 
i bardziej przekonuj¹cego œwiadectwa w ka¿dym miejscu i czasie.

             (Przedruk za „Dzieñ Pañski”)

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
Z homilii Ojca Œwiêtego

„Wszyscy musimy przejœæ przez œmieræ. Jednak jedn¹ rzecz¹ jest przejœæ to doœwiadczenie 
przynale¿¹c do diab³a, a inn¹ doznaæ tego z rêki Boga. Podoba mi siê, gdy s³yszê: «Jesteœmy od 
pocz¹tku w rêku Boga». Biblia t³umaczy nam moment stworzenia, u¿ywaj¹c piêknego obrazu Boga, 
który w³asnymi rêkami tworzy nas z b³ota, z ziemi, na swój obraz i podobieñstwo. To Bo¿e rêce nas 
stworzy³y, Bóg jak gdyby rzemieœlnik nas uczyni³. To s¹ rêce Pana, Bo¿e rêce, które nas nie opuœci³y”. 

„Nasz Ojciec, niczym rodzic swoje dziecko, uczy nas chodziæ. Uczy nas, jak kroczyæ drog¹ ¿ycia 
i zbawienia. To Bo¿e rêce pieszcz¹ nas w chwilach bólu, pocieszaj¹ nas. To nasz Ojciec nas tuli. 
Bardzo nas kocha. A w tych pieszczotach jest niejednokrotnie tak¿e przebaczenie. Z po¿ytkiem o tym 
rozmyœlam. Jezus, Bóg przynosi ze sob¹ swoje rany i pokazuje je Ojcu. Oto cena: Bo¿e d³onie s¹ 
naznaczone ranami z mi³oœci! I to jest bardzo pocieszaj¹ce”.

        Papie¿ Franciszek
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Egzorcyzmowanie wody i soli
Czy to nie jest jakieœ dziwactwo?

Woda egzorcyzmowan¹ to nic innego jak woda œwiêcona. Tyle ¿e œwiêci siê j¹ 
wed³ug starego rytu. Kap³an egzorcyzmuje i poœwiêca oddzielnie wodê i sól, 
a nastêpnie ³¹czy je z sob¹. Po Vaticanum II zaniechano tej rozbudowanej formy. 
Dlaczego? Mo¿e dlatego, ¿e przez pewien czas stosunkowo ma³o by³o opêtañ. 
Obecnie obserwujemy postêpuj¹c¹ laicyzacjê. Ludzie ¿yj¹ bez ³aski uœwiêcaj¹cej, 
przestali korzystaæ z mocy sakramentów. Ich domy s¹ pozbawione modlitwy, 
lektury S³owa i znaków religijnych. Dodatkowo ludzie sami zapraszaj¹ demony 
przez ró¿ne na³ogi, praktyki i przedmioty, obrzêdy inicjacyjne ukryte 
w niekonwencjonalnych formach leczenia, w New Age. W efekcie roœnie liczba 
osób, miejsc i przedmiotów pozostaj¹cych pod wp³ywem si³ ciemnoœci. Z tego 
powodu egzorcyœci, niektórzy kap³ani i osoby œwieckie wracaj¹ do ró¿nych 
modlitw i praktyk egzorcyzmuj¹cych. 

Któ¿ jak Bóg? Czy to wiêc nie dziwactwo? Oczywiœcie, ¿e nie nale¿y mno¿yæ 
egzorcyzmów, aby nie wprowadzaæ atmosfery psychozy i poczucia "panowania 
z³a nad dobrem". Niemniej jednak, jeœli ktoœ bez dziwaczenia i fajerwerków, 
nie zaniedbuj¹c normalnej, katolickiej troski o œwiêtoœæ, chce korzystaæ 
z poœwiêconej (egzorcyzmowanej) wody i soli, ma do tego prawo. Jak mówi³ 
œw. Franciszek z Asy¿u, woda jest pokorna. Bóg lubi pokorne znaki. 

Sól egzorcyzmowan¹ mo¿na stosowaæ oddzielnie od wody. Rozsypuje siê j¹ 
w pomieszczeniach uwa¿anych za ska¿one dzia³aniem si³ demonicznych, 
np. w miejscach, gdzie by³y wywo³ywane duchy czy odbywa³o siê coœ bardzo 
z³ego: zabójstwo, kazirodztwo, zaparcie siê wiary. Stosuje siê tak¿e sól 
egzorcyzmowan¹ do ochrony domów, mieszkañ, zabudowañ gospodarczych oraz 
pól, gdy zachodzi przypuszczenie, ¿e mog¹ byæ pod dzia³aniem kl¹tw. 

Egzorcyœci przypominaj¹ o skutecznoœci wody œwiêconej w walce przeciw si³om 
nieczystym. Godnym pochwa³y "wynalazkiem" jest zawieszona przy wejœciu 
do domu lub mieszkania kropielnica. Warto skrapiaæ poœwiêcon¹ wod¹ siebie, 
gdy wyruszamy z domu w œwiat, w drogê. Pokropienia wod¹ œwiêcon¹ warto te¿ 
zastosowaæ w czasie napastliwych pokus, k³ótni rodzinnych czy waœni 
s¹siedzkich, kiedy widaæ, ¿e "z³y m¹ci". Poœwiêcenie w po³¹czeniu z wewnêtrznym 
¿alem za grzechy mo¿e uwalniaæ nasz¹ duszê od grzechów powszednich.

     ks. Marek Kruszewski (tygodnik „Mi³ujcie siê”) 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
Józef Kalinowski - póŸniejszy œwiêty Rafa³ Kalinowski - pochodzi³ ze szlacheckiej rodziny herbu 

Kalinowa, jego ojcem by³ profesor matematyki na Uniwersytecie Wileñskim. W latach 1843-1850 kszta³ci³ 
siê w Instytucie Szlacheckim, który ukoñczy³ z wyró¿nieniem. Nastêpnie podj¹³ studia w Szkole Rolniczej 
w Hory-Horkach ko³o Orszy, jednak ich nie ukoñczy³. Po studiach w Miko³ajewskiej Szkole In¿ynierii 
Wojskowej w Petersburgu w 1855 zdoby³ tytu³ in¿yniera mechaniki budowlanej oraz stopieñ porucznika. 
Pracowa³ przy budowie linii kolejowej Kursk-Odessa-Kijów.

Wzi¹³ udzia³ w powstaniu styczniowym. Po aresztowaniach obj¹³ dowodzenie powstaniem na Litwie, 
za co 24 marca 1864 zosta³ aresztowany i skazany na karê œmierci. W wyniku starañ rodziny karê œmierci 
zamieniono na 10 lat katorgi na Syberii: w Nerczyñsku, w Usolu, w Irkucku oraz w Smoleñsku.

W maju 1874, po zwolnieniu z wygnania, zosta³ w Pary¿u wychowawc¹ ksiêcia Augusta Czartoryskiego. 
W 1877 wst¹pi³ do zakonu Karmelitów Bosych w Grazu w Austrii, przyjmuj¹c imiê zakonne Rafa³ 
od œw. Józefa. Œwiêcenia kap³añskie otrzyma³ 15 stycznia 1882 i zosta³ wybrany przeorem oraz to samo 
stanowisko piastowa³ w Wadowicach.

Zmar³ po 11 miesi¹cach choroby w klasztorze w Wadowicach, którego by³ budowniczym i przeorem 
w latach 1892–1894, 1897–1898 oraz w 1906. Zosta³ pochowany na cmentarzu klasztornym w Czernej.

         (Wikipedia)
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Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele
00 00 00 00 00 00Msze œwiête: w niedziele: 7 , 9 , 11 , 13 , 15 , 18 .

00 00w dni powszednie: 7 , 18  
Inne nabo¿eñstwa:

00
sModlitwa Ró¿añcowa z Koronk¹ do Mi³osierdzia Bo¿ego ka¿dego dnia o godz. 17
sAdoracja wynagradzaj¹co-pokutna ku czci Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w ka¿d¹ niedzielê po mszy 

00œw. o godz. 7  prowadzona przez Wspólnotê dla Intronizacji NSPJ
00

sW 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 

00œw. o godz. 18 .
sWspólnota Odnowy w Duchu œwiêtym zaprasza na spotkania modlitewne w ka¿dy poniedzia³ek po Mszy 

00œw. o godz. 18  w sali na zapleczu koœcio³a.
00

sW ka¿dy pierwszy wtorek miesi¹ca o godz. 16  - osoby korzystaj¹ce z pomocy Parafialnego Zespo³u 
Caritas modl¹ siê na Ró¿añcu w intencji wszystkich darczyñców i sponsorów.

00
sRó¿aniec Fatimski 13-go ka¿dego miesi¹ca o godz. 17   

30 00 00 00Kancelaria czynna jest: pon. - czwartek od 8  do 10 ; pi¹tek i sobota od 16  do 18 .
00W ka¿dy pi¹tek od godziny 17  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. W czwartek, 21 listopada, w liturgii wspominamy Ofiarowanie Najœwiêtszej Maryi 
Panny. Gdy Maryja mia³a trzy lata, rodzice, œwiêty Joachim i œwiêta Anna, oddali J¹ 
kap³anowi Zachariaszowi, ojcu œwiêtego Jana Chrzciciela, na wychowanie i naukê. 
Maryja pozosta³a w œwi¹tyni oko³o 12 lat. Dla uczczenia tej tajemnicy z Jej ¿ycia od VIII 
wieku na Wschodzie, a od XIV wieku tak¿e na Zachodzie obchodzono specjalne œwiêto. 
Dziœ wspominaj¹c tamto Ofiarowanie, powinniœmy odnawiaæ w sobie pragnienie 
poœwiêcania siê Bogu i szukania Jego woli.

2. Z wolna zbli¿amy siê do koñca obecnego roku liturgicznego. Przysz³a niedziela, 
24 listopada, to uroczystoœæ Jezusa Chrystusa, Króla Wszechœwiata, ostatnia niedziela 
przed Adwentem koñcz¹ca jednoczeœnie Rok Wiary.

                              Wasz Proboszcz

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
W TYM TYGODNIU PATRONUJ¥ NAM:
• w poniedzia³ek, 18 listopada – B³ogos³awiona Karolina Kózkówna (898-1914), dziewica i mêczennica, która 
zginê³a z r¹k carskiego ¿o³nierza na pocz¹tku I wojny œwiatowej, broni¹c swojej czystoœci; jest patronk¹ 
Katolickiego Stowarzyszenia M³odzie¿y (KSM) i Ruchu Czystych Serc (wspomnienie obowi¹zkowe);
• we wtorek, 19 listopada – B³ogos³awiona Salomea (†1268), zakonnica, córka Leszka Bia³ego, która poœlubi³a 
wêgierskiego ksiêcia Kolomana, a po jego œmierci wst¹pi³a do klarysek (wspomnienie obowi¹zkowe);
• w œrodê, 20 listopada – Œwiêty Rafa³ Kalinowski (1835-1907), jeden z przywódców powstania styczniowego 
w 1863 roku, sybirak, karmelita i kap³an galicyjski; mia³ niezwyk³y dar jednania grzeszników z Bogiem 
(wspomnienie obowi¹zkowe);
• w pi¹tek, 22 listopada – Œwiêta Cecylia (†III wiek), dziewica i mêczennica, patronka chórzystów, lutników, 
muzyków, organistów, zespo³ów wokalno-muzycznych (wspomnienie obowi¹zkowe).
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