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ANIO£OWIE - KIM S¥?
Kalendarz liturgiczny na prze³omie wrzeœnia
i paŸdziernika przypomina nam o istnieniu
anio³ów. S¹ to istoty duchowe, niematerialne, nie
maj¹ce cia³a. U ludzi dusza po³¹czona z cia³em
stanowi osobê. U anio³ów osob¹ jest sam duch.
Duchow¹ naturê anio³ów potwierdza szereg
soborów powszechnych, jak np..: laterañski IV
(1215), lyoñski II (1274), florencki (1431-1435)
czy watykañski I (1879-1870). Istnienie anio³ów
nale¿y do prawd naszej wiary. Poœrednicz¹ oni
miêdzy Bogiem i ludŸmi. Wystêpuj¹ nie tylko w chrzeœcijañstwie i judaizmie,
ale tak¿e w islamie i religiach staroirañskich.
Wedle b³. Jana Dunsa Szkota, Bóg na pocz¹tku œwiata stworzy³ nieskoñczon¹
liczbê anio³ów. Wed³ug Biblii liczba anio³ów jest ogromna: "Tysi¹c tysiêcy s³u¿y³o
Mu, a dziesiêæ tysiêcy po dziesiêæ tysiêcy sta³o przed Nim" (Dn 7,10).
"Przyst¹piliœcie do góry Syjon, do miasta Boga ¿yj¹cego, Jeruzalem niebieskiego,
do niezliczonej liczby anio³ów..." (Hbr 12,22). "I nagle przy³¹czy³o siê do anio³a
mnóstwo zastêpów niebieskich, które wielbi³y Boga" (£k 2,13). "I s³ysza³em g³os
wielu anio³ów doko³a tronu... a liczba ich by³a miriady miriad i tysi¹ce tysiêcy"
(Ap 5,11).

* * * * * * *
Zwróæmy uwagê, ¿e anio³ami nazywa Pismo Œwiête oraz Tradycja te czyste duchy, które
w podstawowej próbie wolnoœci wybra³y Boga, Jego chwa³ê oraz Jego królestwo. S¹ one
zjednoczone z Bogiem przez uœwiêcaj¹c¹ mi³oœæ, która p³ynie z jasnego i uszczêœliwiaj¹cego
widzenia Trójcy Przenajœwiêtszej. "Anio³owie [...] w niebie - mówi Chrystus - wpatruj¹ siê zawsze
w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie" (Mt 18,10). Owo "wpatrywanie siê w oblicze Ojca" jest
najwy¿szym przejawem adoracji Boga. Mo¿na powiedzieæ, ¿e w nim
spe³nia siê owa "niebiañska liturgia" w imieniu ca³ego kosmosu, z któr¹
nasza ziemska liturgia Koœcio³a ³¹czy siê stale, a zw³aszcza w swoich
momentach szczytowych. Wystarczy wspomnieæ akt, w którym Koœció³
na ca³ym œwiecie, codziennie i o ka¿dej porze, przed rozpoczêciem
Modlitwy Eucharystycznej w centralnym punkcie Mszy œwiêtej
odwo³uje siê do anio³ów i Archanio³ów, by œpiewaæ chwa³ê Boga
po trzykroæ Œwiêtego, jednocz¹c siê z Tymi pierwszymi adoratorami
Boga w oddawaniu czci i w mi³osiernym poznaniu niewypowiedzianej
tajemnicy Jego œwiêtoœci.
Jan Pawe³ II (Audiencja generalna 6 czerwca 1986).
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Ewangelia wg Œw. Mateusza (Mt 21,33–43).

Jezus powiedzia³ do arcykap³anów i starszych ludu: „Pos³uchajcie innej przypowieœci.
By³ pewien gospodarz, który za³o¿y³ winnicê. Otoczy³ j¹ murem, wykopa³ w niej prasê,
zbudowa³ wie¿ê, w koñcu odda³ j¹ w dzier¿awê rolnikom i wyjecha³. Gdy nadszed³ czas
zbiorów, pos³a³ swoje s³ugi do rolników, by odebrali plon jemu nale¿ny. Ale rolnicy chwycili
jego s³ugi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego kamieniami obrzucili. Wtedy pos³a³ inne
s³ugi, wiêcej ni¿ za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo post¹pili. W koñcu pos³a³
do nich swego syna, tak sobie myœl¹c: »Uszanuj¹ mojego syna«. Lecz rolnicy,
zobaczywszy syna, mówili do siebie: »To jest dziedzic; chodŸcie, zabijmy go,
a posi¹dziemy jego dziedzictwo«. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy wiêc
w³aœciciel winnicy przyjdzie, co uczyni z owymi rolnikami?”. Rzekli Mu: „Nêdzników marnie
wytraci, a winnicê odda w dzier¿awê innym rolnikom, takim, którzy mu bêd¹ oddawali plon
we w³aœciwej porze”.
Jezus im rzek³: „Czy nigdy nie czytaliœcie w Piœmie: »W³aœnie ten kamieñ, który odrzucili
buduj¹cy, sta³ siê g³owic¹ wêg³a. Pan to sprawi³ i jest cudem w naszych oczach«. Dlatego
powiadam wam: Królestwo Bo¿e bêdzie wam za brane, a dane narodowi, który wyda jego
owoce”.

* * * * * * * * * * * *
WYDAÆ DOBRE OWOCE
Liturgia S³owa w dniu dzisiejszym w du¿ej czêœci zajmuje siê
rzeczywistoœci¹ winnicy. Przedstawia j¹ nie jako sielankowy obrazek, ale –
jak dla ówczesnych s³uchaczy Jezusa – jako pewien biznes, gdzie nie tylko
ga³¹zki romantycznie pn¹ siê w górê, lecz tak¿e panuj¹ stosunki pracy
i p³acy, trzeba wykonywaæ swoje zadania i byæ lojalnym wobec w³aœciciela.
Jeœli siê tego nie robi, jeœli siê jest leniem, oszustem i podnosi siê rêkê
na w³aœciciela, ponosi siê konsekwencje.
To jest te¿ miejsce, gdzie ka¿dy krzak co roku siê obcina, oczyszcza, a usch³e pêdy po prostu
wyrzuca. A Jezus nie boi siê u¿yæ tego przyk³adu biznesu, firmy, dla ukazania pewnych praw, które
obowi¹zuj¹ równie¿ w Królestwie Niebieskim. Jakby chcia³ nam powiedzieæ, abyœmy
nie wykorzystywali tego, ¿e Bóg jest cierpliwy (por. Iz 5,4). Byœmy nie kpili z Jego dobroci i nie mówili,
¿e mo¿emy sobie robiæ, co chcemy. Gdy On posy³a – jak w dzisiejszej Ewangelii – swoje s³ugi, daje
znaki, a wreszcie posy³a do swojej winnicy Syna – abyœmy tego nie zlekcewa¿yli i nie podeptali.
A wreszcie, gdy On tak kocha swoj¹ winnicê, tak j¹ pielêgnuje (por. Ps 80,9-12) i tak siê jej poœwiêca –
oddaj¹c ¿ycie, ¿ebyœmy jej nie niszczyli i nie zaniedbywali.
Mo¿e siê bowiem okazaæ, ¿e jeœli my nie przyjmiemy ci¹gle przychodz¹cego Chrystusa, mimo
Jego znaków i cudów, zostanie On nam zabrany i dany innym narodom, które „wydadz¹ jego owoce”
(por. Mt 21,43 i Iz 5,5).
(Przedruk z „Dzieñ Pañski”)

Kult Anio³ów

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

Na podstawie Pisma œw. mo¿emy podzieliæ anio³y na chóry. Ten teologiczny podzia³ przyjmuje
za kryterium stan natury, ³aski i chwa³y. Nazwy anio³om nada³ Dionizy Areopagita. Serafini (Iz 6,2),
Cherubini (Rdz 3,24; Iz 37,16; Ez 10,3) i Trony (Kol 1,16) to ci, którzy bezpoœrednio wpatruj¹ siê w twarz
Boga, dla uwielbienia Boga. Kolejne chóry to Panowania (Kol 1,16), które uczestnicz¹ z polecenia
Bo¿ego w Jego mocy i wykonuj¹ polecone im zadania. Potem s¹ same Moce (Ef 1,20-21), które
rozumiej¹, co dzieje siê miêdzy istot¹ a dzia³aniem ka¿dego bytu. Po Mocach s¹ W³adze (Kol 1,16),
które wszelkie czynnoœci ludzkie kieruj¹ do Boga. Kolejny chór to Ksiêstwa (Kol 1,16) które pomagaj¹
w zarz¹dzaniu, wreszcie Archanio³owie (2 Tes 4,15) i Anio³owie (Rz 8,38). Archanio³owie powo³ani s¹
do zajmowania siê sprawami wa¿nymi dla tych grup osób. St¹d ich pozycja jest istotna.
Micha³, Gabriel i Rafa³ - to jedyni anio³owie, jakich znamy z imienia. Anio³owie s¹ wspomniani
w Piœmie œwiêtym Starego i Nowego Testamentu a¿ 222 razy.
Tak¿e sam Chrystus mówi o anio³ach: "Powiadam wam, radoœæ powstaje u anio³ów Bo¿ych
z jednego grzesznika, który siê nawraca" (£k 15, 10). Zaznacza, ¿e to anio³owie zwo³aj¹ ludzi na S¹d
Ostateczny, a On, jako Sêdzia, zjawi siê tam otoczony anio³ami.
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Anio³ Stró¿
2 paŸdziernika w Koœciele wspominamy naszych Anio³ów Stró¿ów. Wed³ug
teologii opieka Anio³a Stró¿a rozpoczyna siê z chwil¹ narodzenia cz³owieka,
a koñczy z chwil¹ jego œmierci. Kult Anio³ów Stró¿ów rozwin¹³ siê - za naukami
œw. Paw³a Aposto³a, œw. Cypriana, œw. Bazylego, œw. Ambro¿ego, œw. Hieronima,
œw. Augustyna i wielu innych œwiêtych - ju¿ w œredniowieczu.
Wspomnienie Anio³ów Stró¿ów, które obchodzimy co roku 2 paŸdziernika,
przypomina nam o Bo¿ej interwencji w dzieje cz³owieka, dokonuj¹cej siê poprzez
Anio³ów. Oni otrzymali misjê, by nas prowadziæ, ochraniaæ, upominaæ, pomagaæ
w nawróceniu, wspieraæ w wykonywaniu powierzonych nam zadañ, broniæ
w momentach niebezpieczeñstw i pokus.
Wprawdzie Anio³ Stró¿ z polecenia Bo¿ego zawsze jest gotów nieœæ nam
wszelkiego rodzaju pomoc, ale prawd¹ jest równie¿, ¿e kto prosi, ten otrzymuje.
Czêste zwracanie siê do anio³a, czêsta do niego modlitwa, niejako podwaja jego
czujnoœæ i dobroæ dla nas. Kto czêœciej siê modli, ten wiêcej otrzymuje
dobrodziejstw z jego rêki.

* * *
Modlitwa do mojego Anio³a Stró¿a
Mi³y Bogu Aniele, który mnie pod Twoj¹ œwiêt¹ opiekê oddanego,
od pocz¹tku mego ¿ycia bronisz, oœwiecasz i mn¹ kierujesz. Czczê Ciê
i kocham jako mojego Patrona i Opiekuna, Twojej opiece zupe³nie siê
oddajê. Proszê Ciê pokornie, abyœ mnie nie opuszcza³ choæ jestem
niewdziêczny i przeciw œwiêtym Twoim natchnieniom wykraczam,
lecz abyœ mnie gdy b³¹dzê - ³askawie poprawia³, gdy upadnê - podŸwign¹³,
nieumiejêtnego - naucza³, strapionego - pociesza³, w niebezpieczeñstwie
zostaj¹cego - ratowa³, a¿ mnie do szczêœliwoœci w niebie doprowadzisz.
Amen.
œw. Alfons Liguori

* * *
Anio³
Kiedy zasypiam, to Ty nie œpisz wcale
- pilnujesz czujnie, czy równo oddycham,
czy serce jak zegar bêdzie bi³o dalej
i czy noc doko³a jest dobra i cicha…
Pilnujesz skarbu ¿ycia,
co jest we mnie jak p³omyk by œmieræ go nie zdmuchnê³a
nagle, po kryjomu…
¯eby spaæ spokojnie mog³y ca³e domy czuwaj¹ z Tob¹ Anio³y, nieznane nikomu.
I choæ gasn¹ latarnie
i lampki czujników nie gasn¹ Twoje oczy, Stró¿u i Stra¿niku!
Tyle ju¿ z³ego mog³o mi siê zdarzyæ,
lecz mnie ominê³o DZIÊKI TWOJEJ STRA¯Y!
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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.
Wspólnoty w naszej parafii:

* * * * *

Z tajemnicy Koœcio³a wyp³ywa wezwanie, skierowane do wszystkich cz³onków Mistycznego
Cia³a Chrystusa, aby aktywnie w³¹czyli siê w misjê i w budowê Ludu Bo¿ego jako organiczna
wspólnota, sprawuj¹c ró¿ne pos³ugi zgodnie z otrzymanymi charyzmatami. Echo tego
wezwania rozbrzmiewa nieustannie w dokumentach Magisterium Koœcio³a, zw³aszcza od
Soboru Watykañskiego II. (Sobór Wat. II, Lumen gentium, 33).

Zapraszamy do Grup Parafialnych:
00

s
Odnowa w Duchu Œwiêtym (w ka¿dy poniedzia³ek po Mszy œw. o godz.18 )
s
Oaza (m³odzie¿y w pi¹tki po Mszy œw. o godz.1800, dzieci w ka¿dy I i III czwartek miesi¹ca godz. 1630)
s
Ruch Rodzin Nazaretañskich: 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. Spotkania doros³ych cz³onków i sympatyków RRN
w ka¿d¹ œrodê o godz. 1700 na zapleczu.
s
Zespó³ Soli Deo (próba w ka¿dy pi¹tek o godz.2000)
s
Schola dzieciêca (próba w ka¿d¹ sobotê o godz.900)
s
Chór parafialny (próba w ka¿d¹ œrodê po Mszy œw. o godz. 1800)
s
Ministranci (zbiórka w ka¿d¹ sobotê o godz. 1000)
s
Ró¿aniec rodziców za dzieci (w pierwszy dzieñ ka¿dego miesi¹ca o godz. 1700
s
Wspólnota Intronizacji NSPJ (adoracja w ka¿d¹ niedzielê po Mszy œw. o godz. 700)
s
Parafialny Zespó³ Caritas. W ka¿dy pierwszy wtorek miesi¹ca o godz. 1600 - osoby korzystaj¹ce
z pomocy PZC modl¹ siê na Ró¿añcu w intencji wszystkich darczyñców i sponsorów.
s
Ko³a ¯ywego Ró¿añca
s
Parafialna œwietlica „Bonifacy” (spotkania w ka¿dy pi¹tek o godz. 1600)
s
Ruch modlitewny Adoremus (Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu w ka¿d¹ ostatni¹ niedzielê
miesi¹ca po Mszy œw. o godz. 1800)

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, która jest zarazem 27. niedziel¹ w ci¹gu roku. Liturgia tej niedzieli przypomina
nam, ¿e mamy siê troszczyæ o Chrystusowy Koœció³, o jego rozwój, o wzrost wiary, nadziei i mi³oœci w ka¿dym z nas.
2. PaŸdziernik, jak zapewne pamiêtamy, jest miesi¹cem modlitwy ró¿añcowej. Zachêcamy do wytrwa³ego odmawiania tej
modlitwy, zw³aszcza w rodzinach. W tym miesi¹cu zapraszamy równie¿ na nabo¿eñstwa paŸdziernikowe, które s¹
celebrowane w naszym koœciele codziennie po Mszy œw. o godz.1800.
3. We wtorek, 7 paŸdziernika, przypada wspomnienie Najœwiêtszej Maryi Panny Ró¿añcowej. Zosta³o ono ustanowione na
pami¹tkê zwyciêstwa floty chrzeœcijañskiej nad wojskami tureckimi odniesionego pod Lepanto (nad Zatok¹ Korynck¹)
dok³adnie 7.10.1571 roku. W roku 1883 papie¿ Leon XIII wprowadzi³ do Litanii loretañskiej wezwanie „Królowo Ró¿añca
œwiêtego – módl siê za nami”, a w dwa lata póŸniej zaleci³, by w koœcio³ach odmawiano ró¿aniec przez ca³y paŸdziernik.
4. Jest to zarazem œwiêto patronalne ró¿ ró¿añcowych. Wszystkich cz³onków i sympatyków tego krêgu modlitewnego
zapraszamy na Mszê œw. o godz. 1800. Ró¿e ró¿añcowe s¹ to 20-osobowe grupy, których cz³onkowie odmawiaj¹ codziennie
jedn¹ dziesi¹tkê ró¿añca i w ten sposób codziennie jest odmawiany ca³y ró¿aniec przez te osoby. Raz w miesi¹cu nastêpuje
zmiana odmawianej tajemnicy. Wszystkich zainteresowanych, którzy chcieliby siê w to dzie³o w³¹czyæ, zachêcamy
do udzia³u w konferencji dla cz³onków Ró¿añca œw. w dniu 5 paŸdziernika po Mszy œw. o godz. 1100.
Wasz Proboszcz
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