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ŒWIADECTWO ¯YCIA JEST KLUCZOWE
Ojciec Œwiêty Franciszek w orêdziu na tegoroczny
Œwiatowy Dzieñ Misyjny napisa³, ¿e trwa³oœæ naszej wiary na
p³aszczyŸnie osobistej i wspólnotowej mierzy siê równie¿
zdolnoœci¹ przekazywania jej innym. Co ma decyduj¹cy
wp³yw na tê zdolnoœæ do ewangelizowania?
„Wiara umacnia siê, gdy jest przekazywana” – napisa³
œw. Jan Pawe³ II w encyklice „Redemptoris missio”. Mo¿na
powiedzieæ, ¿e brak gorliwoœci misyjnej jest brakiem
gorliwoœci w wierze. Kiedy wiara jest s³aba, wtedy i jej
g³oszenie s³abnie. Wtedy s³abnie œwiadomoœæ
przynale¿noœci do Koœcio³a i nie ma pozytywnej odpowiedzi
na powo³anie do ewangelizacji. Misje s¹ spraw¹ wiary,
a Koœció³ jest ze swej natury misyjny. My wszyscy jako jego cz³onkowie jesteœmy
odpowiedzialni za to wielkie dzie³o. Bo nie wystarczy, ¿e sami znamy Jezusa
Chrystusa. Winniœmy czyniæ wszystko, aby tak¿e inni Go poznali. Ca³a dzia³alnoœæ
misyjna zakorzeniona jest przecie¿ w nakazie samego Jezusa: IdŸcie i nauczajcie
wszystkie narody, g³osz¹c im Dobr¹ Nowinê. S³owa Papie¿a Franciszka
do chrzeœcijan: IdŸcie ewangelizowaæ na ulice – to tylko inny jêzyk. T¹ „ulic¹” dzisiaj
jest ka¿de miejsce, gdzie brakuje mi³oœci, gdzie brakuje nadziei, gdzie cz³owiek traci
sens ¿ycia, gdzie cz³owiek ¿yje w biedzie, gdzie cz³owiek prze¿ywa ró¿ne trudnoœci.
Kraje chrzeœcijañskie, tu popatrzmy na Europê, ale tak¿e na Polskê, dzisiaj
potrzebuj¹ nowej ewangelizacji. Polega ona na g³oszeniu Ewangelii tym, którzy byli
ochrzczeni, ale odeszli od Boga, ich wiara sta³a siê s³aba. To jest dzia³anie, które ma
pomóc tym zagubionym ludziom na nowo wróciæ do Boga, na nowo wróciæ
do Koœcio³a. W nowej ewangelizacji musimy ci¹gle szukaæ nowych metod. Nie jest
to ³atwe zadanie. Tym bardziej ¿e laicyzacja i konsumpcjonizm s¹ dziœ bardzo silne.
Do tego Koœció³ jest atakowany, oœmieszany przez pewne œrodki przekazu.
Wyolbrzymia siê niektóre rzeczy, a inne przemilcza. Wszystko po to, aby zniechêciæ
do wiary. Jak wobec tego pomóc dziœ ludziom spotkaæ Jezusa
Chrystusa, aby przemieni³ ich ¿ycie? To jest wa¿ne pytanie.
Kto to mo¿e zrobiæ? Ten, kto spotka³ Chrystusa, kto sam
prze¿ywa radoœæ spotkania i ¿ycia z Nim. I nie chodzi tu tylko
o s³owa, ale przede wszystkim o œwiadectwo swojego ¿ycia.
Ono jest tu kluczowe, bo przyk³ad najbardziej przyci¹ga. Nowa
ewangelizacja to zatem lekarstwo na gasn¹c¹ w sercach
i czynach ludzi wiarê. To jest te¿ wa¿ne dla misji, bo brak
gorliwoœci w wierze owocuje brakiem gorliwoœci misyjnej.
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Ewangelia wg Œw. Mateusza (Mt 22,15-21).

Wtedy faryzeusze odeszli i naradzali siê, jak by podchwyciæ Go w mowie. Pos³ali wiêc
do Niego swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby Mu powiedzieli:
Nauczycielu, wiemy, ¿e jesteœ prawdomówny i drogi Bo¿ej w prawdzie nauczasz. Na nikim
Ci te¿ nie zale¿y, bo nie ogl¹dasz siê na osobê ludzk¹. Powiedz nam wiêc, jak Ci siê zdaje?
Czy wolno p³aciæ podatek Cezarowi, czy nie? Jezus przejrza³ ich przewrotnoœæ i rzek³:
Czemu Mnie wystawiacie na próbê, ob³udnicy? Poka¿cie Mi monetê podatkow¹! Przynieœli
Mu denara. On ich zapyta³: Czyj jest ten obraz i napis? Odpowiedzieli: Cezara. Wówczas
rzek³ do nich: Oddajcie wiêc Cezarowi to, co nale¿y do Cezara, a Bogu to, co nale¿y
do Boga.

* * * * * * * * * * * *
OBRAZ
„Poka¿cie Mi monetê podatkow¹!... Czyj jest ten obraz i napis?”
Aby w pe³ni zrozumieæ ten dobrze znany fragment o p³aceniu
podatku Cezarowi (Mt 22,15-21) musimy skupiæ nasz¹ uwagê
na terminie obraz, po grecku eikôn (od niego pochodzi s³owo
„ikona”). (…) Poprzez s³owo obraz Jezus odsy³a s³uchacza
do znanego fragmentu Ksiêgi Rodzaju, mówi¹cego o stworzeniu
mê¿czyzny i kobiety: „Bóg stworzy³ cz³owieka na swój obraz,
na obraz Bo¿y go stworzy³: stworzy³ mê¿czyznê i kobietê” (Rdz 1,27).
Cz³owiek jest wiêc dog³êbnie „naznaczony” przynale¿noœci¹ do Boga. Stanowi ikonê Pana,
ucieleœnia Jego niewidzialne oblicze, nosi w sobie œlad boskoœci. Izrael nie bêdzie potrzebowa³
pos¹gów, aby wyobraziæ sobie Boga. Cz³owiek stanowi obraz najbardziej przypominaj¹cy Boga
i jest z Nim g³êboko zwi¹zany. Na marginesie przypomnijmy, ¿e (…) obrazem Boga jest (…)
cz³owiek z³o¿ony z mê¿czyzny i kobiety („stworzy³ mê¿czyznê i kobietê”). Mi³oœæ miêdzy nimi
oraz ich zdolnoœæ rodzenia stanowi¹ symbol Stwórcy.
(…) W konkluzji Jezus odwo³uje siê do obu tych obrazów: „Oddajcie wiêc Cezarowi to,
co nale¿y do Cezara, a Bogu to, co nale¿y do Boga”. Moneta opatrzona oficjalnym znakiem
cesarza – niech bêdzie Cezara. Cz³owiek, opatrzony znakiem przynale¿noœci do Boga –
niech bêdzie d³u¿nikiem wobec Boga, od którego otrzyma³ sw¹ ostateczn¹ godnoœæ.
Ekonomia i polityka nie ulegaj¹ tu unicestwieniu przez wprowadzenie integralizmu
religijnego. Jednak¿e w³adza pañstwa oraz ekonomii ma œciœle okreœlone, nieprzekraczalne
granice. Nie mo¿e sprawowaæ kontroli na cz³owiekiem w tym, co stanowi jego najg³êbsz¹
i najpe³niejsz¹ rzeczywistoœæ.
(Przedruk z „Dzieñ Pañski”)

* * * * * * * * * * * *
Statystyki pokazuj¹, ¿e mamy ponad dwa tysi¹ce misjonarzy
i misjonarek z Polski, którzy pracuj¹ w 97 krajach. Wœród nich jest ponad
300 kap³anów diecezjalnych, s¹ misjonarze zakonni, siostry
i misjonarze œwieccy. W Centrum Formacji Misyjnej w tym roku
formacyjnym przygotowuj¹ siê 33 osoby, które pragn¹ wyjechaæ
w przysz³ym roku do ró¿nych krajów misyjnych.
Polsko, ze swej wiary wysy³aj jeszcze wiêcej misjonarzy! Polsko,
ze swej wiary wspomagaj naszych misjonarzy i misjonarki. IdŸcie!
Nie bójcie siê, aby s³u¿yæ, zachêca Ojciec Œwiêty Franciszek. S³u¿yæ,
a wiêc i g³osiæ Ewangeliê, i pomagaæ tym najbiedniejszym poprzez
dzie³a mi³osierdzia. A Bóg stokrotnie wynagradza tym, którzy wype³niaj¹
Jego wolê.

* * * * * *
"Koœció³ ca³y jest misyjny". Ca³y i wszêdzie! Wy wszyscy,
którzy nie podejmujecie pos³ugi na terenach misyjnych - nie zapominajcie,
¿e nasza w³asna, polska Ojczyzna wci¹¿ potrzebuje nowej ewangelizacji. (JP II)
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Pod opiek¹ nieba
W ksiêdze ³ask otrzymanych przez wstawiennictwo œw. Jana Paw³a II
mo¿na znaleŸæ historiê dziewczynki o wdziêcznym imieniu Gloria
Maria. Jej ¿ycie to prawdziwy ³añcuszek cudów.
By³ rok 2004, Joanna i Jacek Wronowie ¿yli skromnie w ma³ym
mieszkaniu w Czêstochowie. Mieli dwie córki. Domowy bud¿et zasila³a tylko
policyjna pensja g³owy rodziny. O kolejnym dziecku zaczêli myœleæ dopiero
wtedy, gdy Joanna us³ysza³a apel Jana Paw³a II o potrzebie otwierania siê
na nowe ¿ycie i zak³adania wielodzietnych rodzin. Te s³owa dotknê³y ich
serc bardzo g³êboko. Gloria pojawi³a siê pod jej sercem w styczniu 2005 r.
Radoœæ miesza³a siê z niepokojem o rozwój dziecka. Mimo zapewnieñ
lekarzy, ¿e ci¹¿a przebiega prawid³owo, Joanna czu³a coraz wiêksze
obawy. Ukojenie przynosi³a jedynie modlitwa przed obrazem Matki Bo¿ej Jasnogórskiej.
Przysz³a mama ci¹gle powierza³a Jej swoj¹ nienarodzon¹ córkê. Przed jasnogórskim tronem
wybra³a tak¿e imiê dla dziecka.
Waga wzros³a
Kiedy pañstwo Wronowie us³yszeli o œmierci Jana Paw³a II, poczuli ¿al. Wiedzieli, ¿e to dziêki
niemu zdecydowali siê na kolejne dziecko. W pi¹tym miesi¹cu ci¹¿y pojawi³y siê komplikacje.
Okaza³o siê, ¿e iloœæ wód p³odowych jest bardzo ma³a. Lekarze orzekli, ¿e rozwój dziecka
zatrzyma³ siê na 22., a czêœciowo nawet na 20. tygodniu ci¹¿y. Maleñstwo wa¿y³o 487 gramów.
Przera¿onym rodzicom oznajmiono, ¿e dziewczynka nie ma nerek i pêcherza, w jej sercu
zauwa¿ono dziury. Wronowie zaczêli modliæ siê nowenn¹ do Jana Paw³a II. Po dziewiêciu
dniach, ku zdumieniu lekarzy, waga dziewczynki prawie siê podwoi³a. Mimo to zarówno stan
dziecka, jak i matki ci¹gle siê pogarsza³. Lekarze zadecydowali o przeprowadzeniu cesarskiego
ciêcia. Nie dawali z³udnej nadziei. Twierdzili, ¿e Gloria nie ma szans na prze¿ycie. Joanna
skonsultowa³a swoj¹ decyzjê z zakonnikiem etykiem i zgodzi³a siê na operacjê. Maleñstwo
przysz³o na œwiat 1 lipca 2005 r. Szczêœliwie przetrwa³o zabieg i pierwsz¹ noc.
Wbrew diagnozom
Specjaliœci przestrzegali, ¿e dziecko mo¿e umrzeæ w ka¿dej chwili. Wa¿y³o tylko 860 gramów.
W 11. dobie ¿ycia przesz³o sepsê. Przez dwa miesi¹ce le¿a³o
w inkubatorze. Lekarze zdiagnozowali wadê serca
i uszkodzenia w mózgu. Mówili, ¿e na pewno nie bêdzie w pe³ni
zdrowe. Kolejne miesi¹ce i lata mia³y pokazaæ stopieñ
niepe³nosprawnoœci. Gloria by³a pod opiek¹ oœmiu poradni
specjalistycznych. Oby³o siê jednak bez operacji, zabiegów
i leczenia farmakologicznego. Po roku ju¿ niczym nie ró¿ni³a
siê od swoich rówieœników. Dziœ ma dziewiêæ lat.
Jest ca³kowicie zdrowa, radosna i pe³na energii.

– Modlitwa okaza³a siê skuteczna. Kiedy wa¿y³y siê losy
Glorii, prosi³em papie¿a: „Ty, Ojcze Œwiêty, zachêci³eœ nas
do powiêkszenia rodziny. Jeœli jesteœ w Domu Ojca, ratuj
teraz swoj¹ córkê” – opowiada Jacek Wrona. Podczas beatyfikacji ca³a trójka znalaz³a siê
w Watykanie. Pani Joanna, stoj¹c blisko trumny z cia³em Jana Paw³a II, podnios³a Gloriê
do góry i z serca wyzna³a: „Dziêkujê Ci, Ojcze Œwiêty”.

* * *
W TYM TYGODNIU PATRONUJ¥ NAM:
• w poniedzia³ek, 20 paŸdziernika – œw. Jan Kanty (1390-1473), prezbiter; przyk³ad cz³owieka, któremu uda³o
siê po³¹czyæ naukê, pracê intelektualn¹ z duszpasterstwem i trosk¹ o ubogich; ze swoich w³asnych, niezbyt
wielkich dochodów wspomaga³ zarówno ludzi biednych, jak i studentów;
• we Wtorek, 21 paŸdziernika – b³. Jakub Strzemiê (1340-1409), franciszkanin, biskup; pochodzi³ ze
wschodnich kresów Polski i tam te¿ w 1391 roku zosta³ biskupem w Haliczu, nowo erygowanej diecezji, gdzie
gorliwie zaj¹³ siê jej organizacj¹;
• w œrodê, 22 paŸdziernika – œw. Jan Pawe³ II (1920-2005), papie¿, którego wiêkszoœci z nas nie trzeba
przypominaæ; ale warto wspomnieæ, ¿e by³ on pierwszym Polakiem, który zasiad³ na Stolicy Piotrowej, a jego
pontyfikat trwa³ ponad 26 lat; odby³ liczne podró¿e apostolskie, w tym 8 do Polski.
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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”
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. Przypadaj¹ca dziœ 29. niedziela w ci¹gu roku jest zarazem Niedziel¹ Misyjn¹, rozpoczynaj¹c¹ Tydzieñ Misyjny.
Prze¿ywamy go co roku, pocz¹wszy w³aœnie od trzeciej niedzieli miesi¹ca paŸdziernika. Z tej w³aœnie racji jest dzisiaj z nami
Ojciec Misjonarz ze Zgromadzenia Ksiê¿y Oblatów Maryi Niepokalanej, aby opowiedzieæ nam o swojej pracy i przybli¿yæ
nam realia panuj¹ce w wielu krajach misyjnych.
2. Zatem w naszych modlitwach w tym tygodniu w sposób szczególny pamiêtajmy o misjonarzach duchownych i œwieckich,
którzy, zostawiwszy swoje domy i swoich bliskich, udali siê do dalszych i bli¿szych krajów, by dawaæ œwiadectwo o mi³oœci
Chrystusa do ka¿dego cz³owieka. Dzisiejsze nabo¿eñstwo ró¿añcowe po Mszy Œw. o godz.1100 równie¿ bêdzie poœwiêcone
modlitwie w³aœnie w tej intencji.
3. Trwa miesi¹c paŸdziernik, a co siê z tym wi¹¿e, w naszym koœciele s¹ odprawiane nabo¿eñstwa paŸdziernikowe, podczas
których wspólnie odmawiamy i rozwa¿amy tajemnice ró¿añcowe. Ta prosta modlitwa jest bardzo g³êboka w swej wymowie
i mo¿e nam pomóc w rozwi¹zaniu wielu trudnych sytuacji, w zrozumieniu prze¿ywanych problemów i pokonaniu
napotykanych trudnoœci w ¿yciu rodzinnym, szkolnym czy zawodowym. Serdecznie zachêcamy do udzia³u w tych
nabo¿eñstwach codziennie po Mszy Œw. o godz.1800. Niech nikogo nie zabraknie na modlitwie za wstawiennictwem naszej
najlepszej Matki. Zapraszamy równie¿ tych, którzy do tej pory jeszcze nigdy w tym nabo¿eñstwie nie uczestniczyli.
Nie
wstydŸmy siê tego, lecz miejmy odwagê przyjœæ po raz pierwszy.
Wasz Proboszcz
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