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sens naszego ¿ycia i osi¹gn¹æ pokój. 

*   *   *   *   *   *   *
Jaki jest sens ¿ycia chrzeœcijanina?
W rozumieniu ludzkim, nie tylko chrzeœcijañskim, sensem ¿ycia powinna byæ mi³oœæ - 

czyli: jednoczenie siê z Bogiem. S³owo "mi³oœæ" jest tu brane w szerokim znaczeniu.
Bo cz³owiek jednoczy siê z Bogiem nie tylko w akcie modlitwy kontemplacyjnej, ale 

równie¿ gdy postêpuje w prawoœci, m¹droœci, wolnoœci, pokoju i mi³oœci. Kiedy tak 
myœli, mówi i czyni, jednoczy siê z Bogiem, uczestniczy w Jego Bóstwie.

Specyfika zaœ chrzeœcijanina polega na tym, ¿e w tej drodze pomaga mu Jezus, który 
ow¹ prawdê uwyraŸni³ w Ewangelii. Tak przez swoje nauczanie, jak i przez przyk³ad 
w³asnego ¿ycia. I w ten sposób prowadzi swoich uczniów.

ks. Mieczys³aw Maliñski

Dzisiejszy œwiat, nastawiony na dzia³anie, zachêca nas do szukania sensu 
w tym, co robimy – i czêsto niemal nam siê to udaje. Oczekuje siê od nas ci¹g³ego 
patrzenia w przysz³oœæ, gdzie czekaj¹ nas kolejne zadania. Czy jednak ¿ycie 
polega na niekoñcz¹cym siê cyklu zajêæ? Czy po prze¿yciu siedemdziesiêciu czy 
osiemdziesiêciu takich  rocznych cykli poznamy wreszcie jego sens?

W pewnym stopniu tak. Wiele z tych zajêæ nadaje sens naszemu ¿yciu, 
zw³aszcza te, które pomagaj¹ nam pog³êbiæ nasza wiêŸ z rodzin¹ i przyjació³mi. 
Jednak ¿adne z nich nie przyniesie nam pe³nej satysfakcji, zaspokajaj¹c do koñca 
pragnienia ludzkiego serca. Dlatego w³aœnie tylu ludzi, którym na pozór wszystko 
siê uk³ada – doœwiadcza kryzysu, boryka siê z ci¹g³ym smutkiem, poczuciem 
zagubienia czy brakiem sensu ¿ycia. Dlaczego tak siê dzieje? Najlepiej to wyrazi³ 
Œw. Augustyn  w znanych s³owach: „Stworzy³eœ nas bowiem jako skierowanych ku 
Tobie. I niespokojne jest nasze serce, dopóki  w Tobie nie spocznie. (Wyznania I,1). 
Zostaliœmy stworzeni, aby ¿yæ w zjednoczeniu z Bogiem, i dopóki nie nawi¹¿emy 
z Nim relacji, bêdziemy zawsze czuli siê niekompletni. Gdyby nawet nasze ¿ycie 
wydawa³o siê innym fascynuj¹ce, my wci¹¿ bêdziemy mieæ poczucie, ¿e czegoœ 
nam brakuje.

Jeœli czujesz siê niespokojny, sfrustrowany, jeœli widzisz w sobie nawet 
w niewielkim stopniu tego typu objawy, to znak, ¿e Jezus ciê zaprasza do g³êbszej 
relacji ze sob¹. Przyjmijmy Jego zaproszenie, abyœmy mogli odkryæ prawdziwy 

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)
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Ewangelia wg Œw. Mateusza (Mt 22,1-14).
Jezus w przypowieœciach mówi³ do arcykap³anów i starszych ludu: Królestwo niebieskie 

podobne jest do króla, który wyprawi³ ucztê weseln¹ swemu synowi. Pos³a³ wiêc swoje 
s³ugi, ¿eby zaproszonych zwo³ali na ucztê, lecz ci nie chcieli przyjœæ. Pos³a³ jeszcze raz 
inne s³ugi z poleceniem: Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowa³em moj¹ ucztê: wo³y 
i tuczne zwierzêta pobite i wszystko jest gotowe. PrzyjdŸcie na ucztê! Lecz oni zlekcewa¿yli 
to i poszli: jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego s³ugi 
i zniewa¿ywszy [ich], pozabijali. Na to król uniós³ siê gniewem. Pos³a³ swe wojska i kaza³ 
wytraciæ owych zabójców, a miasto ich spaliæ. Wtedy rzek³ swoim s³ugom: Uczta wprawdzie 
jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. IdŸcie wiêc na rozstajne drogi i zaproœcie 
na ucztê wszystkich, których spotkacie. S³udzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, 
których napotkali: z³ych i dobrych. I sala zape³ni³a siê biesiadnikami. Wszed³ król, ¿eby siê 
przypatrzyæ biesiadnikom, i zauwa¿y³ tam cz³owieka, nie ubranego w strój weselny. Rzek³ 
do niego: Przyjacielu, jak¿e tu wszed³eœ nie maj¹c stroju weselnego? Lecz on oniemia³. 
Wtedy król rzek³ s³ugom: Zwi¹¿cie mu rêce i nogi i wyrzuæcie go na zewn¹trz, w ciemnoœci! 
Tam bêdzie p³acz i zgrzytanie zêbów. Bo wielu jest powo³anych, lecz ma³o wybranych.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
ZAPROSZENIE NA WESELE

Król przygotowa³ wspania³¹ ucztê i wys³a³ zaproszenia na wesele 
swojego syna. Chcia³ podzieliæ siê wielk¹ radoœci¹ i zaproszonych 
goœci podj¹æ tak, jak potrafi³ najlepiej. A goœcie? Zapatrzeni w swoje 
sprawy zlekcewa¿yli króla i to, co dla nich przygotowa³.

Mo¿e s³uchaj¹c przypowieœci o uczcie królewskiej, oburzamy siê 
na tych, którzy nie myœl¹c o gospodarzu odrzucili jego zaproszenie. 
Któ¿ z nas odmówi³by królowi, t³umacz¹c siê codziennymi 

sprawami? A gdyby królem by³ Bóg, a uczt¹ weseln¹ ¿ywe chrzeœcijañstwo, do którego nas 
zaprasza? Bóg pragnie byæ z nami przy jednym stole we wszystkich naszych sprawach. Chce 
byæ blisko, gdy prze¿ywamy wielkie ¿yciowe radoœci, kiedy za³atwiamy codzienne obowi¹zki, 
ale jeszcze bardziej, gdy nadchodzi noc cierpienia i smutku. G³os Pana dociera nawet na 
„rozstajne drogi”, bo wie, ¿e odrzucenie Jego zaproszenia koñczy siê samotnoœci¹ cz³owieka. 

Nasza wartoœæ nie polega na tym, co mamy, ale kim jesteœmy dla Boga. Chrzeœcijañstwo 
to Chrystus, a chrzeœcijanin to ten, który wszystkie sprawy swojego ¿ycia odnosi do Chrystusa. 
Zaproszenie do radoœci bycia chrzeœcijaninem jest ³ask¹ od Boga, jednak ka¿dy sam musi 
zatroszczyæ siê o strój weselny. Przez chrzest œwiêty weszliœmy na gody weselne Króla 
i „przyoblekliœmy siê w Chrystusa” (Ga 3,27), czego symbolem jest bia³a szata. Czy dziœ nadal 
jest czysta, bez dziur i kurzu? Co zrobiliœmy z naszym strojem weselnym? Uczta gotowa! 
Bóg zaprosi³ nas do swego Królestwa i da³ nam najpiêkniejsz¹ szatê weseln¹, byœmy nosili j¹ 
z godnoœci¹ dzieci Bo¿ych – nie dlatego, ¿e zas³u¿yliœmy, ale po prostu, zostaliœmy przez Niego 
wybrani.

               (Przedruk z „Dzieñ Pañski”)

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
„Mówimy o komunii pomiêdzy nami. A ja dzisiaj jestem bardzo wdziêczny Bogu, bo mija w³aœnie 

dzisiaj 70 lat od mojej Pierwszej Komunii. Winniœmy zaœ wszyscy wiedzieæ, ¿e przyst¹piæ 
do Pierwszej Komunii znaczy wejœæ w komuniê z innymi, z braæmi z naszego Koœcio³a, ale tak¿e 
z tymi, którzy nale¿¹ do ró¿nych wspólnot, jednak wierz¹ w Jezusa. Dziêkujmy Panu za nasz 
Chrzest, za nasz¹ Komuniê. Niech ta Komunia stanie siê wreszcie wspólna dla wszystkich. Drodzy 
przyjaciele, pod¹¿ajmy wiêc wspólnie ku pe³nej jednoœci! Historia nas podzieli³a, ale jesteœmy 
w drodze ku pojednaniu i komunii! To prawda i tego musimy broniæ! Wszyscy zd¹¿amy ku komunii. 
A kiedy ten cel mo¿e nam siê wydawaæ zbyt odleg³y, niemal nieosi¹galny i ogarnia nas zniechêcenie, 
niech nam dodaje otuchy myœl, ¿e Bóg nie mo¿e nie s³yszeæ g³osu swego Syna Jezusa 
i nie wys³uchaæ Jego i naszej modlitwy, aby wszyscy chrzeœcijanie byli naprawdê jedno.”

         papie¿ Franciszek (Audiencja ogólna - 8.10.2014)
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Ko³o Koronkowe Mi³osierdzia Bo¿ego 

Od 1 PaŸdziernika br. w parafii naszej zosta³y zawi¹zane dwa Ko³a Koronki do 
Mi³osierdzia Bo¿ego. 

Ko³o Koronkowe dzia³a na podobnej zasadzie jak Ko³a ̄ ywego Ró¿añca - jest to 
grupa dziewiêciu osób, które wielbi¹, g³osz¹ i wypraszaj¹ Mi³osierdzie Bo¿e 
poprzez wspóln¹ i indywidualn¹ modlitwê oraz dobro œwiadczone bliŸnim, 
pog³êbiaj¹ ponadto swoje ¿ycie duchowe i wiedzê religijn¹. 

Celem Kó³ Koronkowych jest:
1. Wielbienie Mi³osierdzia Bo¿ego;
2. Szerzenie kultu Mi³osierdzia Bo¿ego;
3. Modlitwa w ró¿nych intencjach;
4. Œwiadczenie mi³osierdzia bliŸnim: modlitw¹, s³owem i czynem.

Zasady dziania Kó³ Koronkowych:

1. Ko³a sk³adaj¹ siê z 9 cz³onków;
2. Ka¿dy z cz³onków odmawia codziennie Koronkê do Mi³osierdzia Bo¿ego oraz 

jeden - wczeœniej ustalony - dzieñ Nowenny do Mi³osierdzia Bo¿ego (W ten sposób 
ka¿dego dnia odmawiana jest ca³a Nowenna);

4. Na cotygodniowych lub comiesiêcznych spotkaniach modlitewno– 
formacyjnych cz³onkowie Ko³a wymieniaj¹ siê dniami Nowenny;

5. Spotkania prowadzi jeden z cz³onków wybrany przez ca³e Ko³o.

Wiêcej informacji lub zapisy do Kó³ Koronkowych u Pani Krystyny Kaczyñskiej - 
tel. 518 851 375.

*   *   *
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Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele
00 00 00 00 00 00Msze œwiête: w niedziele: 7 , 9 , 11 , 13 , 16 (na Cmentarzu), 18 .

00 00w dni powszednie: 7 , 18 .

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

sOdnowa w Duchu Œwiêtym (w ka¿dy poniedzia³ek po Mszy œw. o godz.18 )
00 30

sOaza (m³odzie¿y w pi¹tki po Mszy œw. o godz.18 , dzieci w ka¿dy I i III czwartek miesi¹ca godz. 16 )
00

sRuch Rodzin Nazaretañskich: W ka¿dy wtorek od godz. 17  Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu 
prowadzona przez Ruch Rodzin Nazaretañskich. Spotkania GRUPY MA£¯EÑSKIEJ RRN (Rodziców 

00i Dzieci) co drugi pi¹tek po mszy œw. o godz. 18 . Spotkania doros³ych cz³onków i sympatyków RRN 
00 w ka¿d¹ œrodê o godz. 17 na zapleczu.

00
sZespó³ Soli Deo (próba w ka¿dy pi¹tek o godz.20 )

00
sSchola dzieciêca (próba w ka¿d¹ sobotê o godz.9 )

00
sChór parafialny (próba w ka¿d¹ œrodê po Mszy œw. o godz. 18 )

00
sMinistranci (zbiórka w ka¿d¹ sobotê o godz. 10 )

00
sRó¿aniec rodziców za dzieci (w pierwszy dzieñ ka¿dego miesi¹ca o godz. 17

00
sWspólnota Intronizacji NSPJ (adoracja w ka¿d¹ niedzielê po Mszy œw. o godz. 7 )

00
sParafialny Zespó³ Caritas. W ka¿dy pierwszy wtorek miesi¹ca o godz. 16  - osoby korzystaj¹ce 

z pomocy PZC modl¹ siê na Ró¿añcu w intencji wszystkich darczyñców i sponsorów.
sKo³a ̄ ywego Ró¿añca

00
sParafialna œwietlica „Bonifacy” (spotkania w ka¿dy pi¹tek o godz. 16 )
sRuch modlitewny Adoremus (Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu w ka¿d¹ ostatni¹ niedzielê 

00miesi¹ca po Mszy œw. o godz. 18 )
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. Ju¿ po raz czternasty, w niedzielê 12 paŸdziernika br., Koœció³ w Polsce obchodzi Dzieñ Papieski. Ide¹ tego 
wydarzenia jest promowanie osoby i dziedzictwa Wielkiego Papie¿a. Jednoczeœnie, jak ka¿dego roku, przed 
koœcio³ami przeprowadzana jest zbiórka ofiar do puszek na rzecz m³odzie¿y zdolnej i pochodz¹cej z ubogich 
œrodowisk. G³ównym za³o¿eniem Dnia Papieskiego jest budowanie œw. Janowi Paw³owi II ¿ywego pomnika, którym 
maj¹ byæ ludzie m³odzi opieraj¹cy swoje ¿ycie o wartoœci chrzeœcijañskie i bêd¹cy równoczeœnie przysz³¹ elit¹ 
Koœcio³a i Ojczyzny.
2. We wtorek 14 paŸdziernika – Dzieñ Edukacji Narodowej – w modlitwach pamiêtajmy o wszystkich trudz¹cych siê 
wychowywaniem i przekazywaniem wiedzy, nauczycielach, wychowawcach, katechetach, pracownikach oœwiaty, aby 
w trudnym i odpowiedzialnym zadaniu kszta³towania m³odego pokolenia cieszyli siê B³ogos³awieñstwem Pana Boga.
3. Przysz³a niedziela 19 paŸdziernika bêdzie tzw. Niedziel¹ Misyjn¹ – ofiary na tacê przeznaczone bêd¹ na misje.
W naszej parafii goœciæ bêdziemy Ojca Misjonarza ze zgromadzenia Oblatów NMP z Siedlec, który po Mszach œw. 

rozprowadza³ kalendarze misyjne. Dochód ze sprzeda¿y równie¿ przeznaczony bêdzie na misje.
4. Przysz³a niedziela jest tak¿e niedziel¹ liczenia frekwencji w ca³ym koœciele w Polsce.

          Wasz Proboszcz

bêdzie 
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