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Iskra Bo¿ego Mi³osierdzia
„Koronka do Bo¿ego Mi³osierdzia na ulicach miast œwiata” - 28 wrzeœnia 2015 r .

Wzorem ubieg³ych lat
zgromadzimy siê na skrzy¿owaniach
ulic 28 wrzeœnia 2015. Jak co roku w
rocznicê beatyfikacji b³. Micha³a
Sopoæko, spowiednika œw. Faustyny,
bêdziemy wo³aæ o mi³osierdzie Bo¿e
dla nas i œwiata ca³ego. W minionym
2014 roku zgromadziliœmy siê w ponad
300 miastach w Polsce i kilkudziesiêciu
na ca³ym œwiecie. Z roku na rok
przybywa nas. Nie wiemy, ile czasu
trzeba, by koronka ogarnê³a ca³y œwiat, ale wiemy, ¿e musimy stawiæ siê tego
dnia, by modliæ siê i zapraszaæ do modlitwy innych. Od roku jednoczy siê
z nami i b³ogos³awi nam w modlitwie papie¿ Franciszek, którego tak¿e tym
razem pokornie prosimy o b³ogos³awieñstwo i zjednoczenie z nami na tej
wspólnej modlitwie. W tym roku w³¹czyliœmy do modlitwy kapitanów
samolotów i statków morskich wraz z za³ogami oraz kierowców transportu
drogowego. Przez kapelanów lotnisk, ¿eglugi morskiej i kaplic autostradowych
otrzymali oni tryptyki z obrazem „Jezu, ufam Tobie”i tekstem koronki. Po kilku
miesi¹cach tryptyki rozprzestrzeni³y siê po ca³ym œwiecie i wiele osób dziêki
nim zaczê³o odmawiaæ koronkê. Chêtnych do podjêcia tej piêknej modlitwy
przybywa. Drodzy czciciele Bo¿ego Mi³osierdzia Zapraszamy Was i dziœ,
do w³¹czenia siê w nasz¹ wspóln¹ modlitwê. Spotykamy siê 28 wrzeœnia
o 15.00 na skrzy¿owaniu dróg Wojska Polskiego i Sikorskiego. Niech przez
chwilê œwiat zatrzyma siê w zadumie i kontemplacji Bo¿ego Mi³osierdzia. Niech
przez chwilê ucichnie zgie³k, by móg³ byæ s³yszalny œwiêty szept koronki
prosz¹cej Pana Boga za przeœladowanych chrzeœcijan i ich przeœladowców,
o przebaczenie dla nich i o ³askê poznania Boga, o pokój na ziemi, jak równie¿
w intencjach wa¿nych dla spo³ecznoœci, w której ¿yjemy.
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Ewangelia wg Œw. Marka (Mk 9,38-43.45.47-48).
Jan powiedzia³ do Jezusa: „Nauczycielu, widzieliœmy kogoœ, kto nie chodzi z: nami, jak
w Twoje imiê wyrzuca³ z³e duchy, i zabranialiœmy mu, bo nie chodzi³ z nami”. Lecz Jezus odrzek³:
„Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imiê moje, nie bêdzie móg³ zaraz Ÿle mówiæ
o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Kto wam poda kubek wody
do picia, dlatego ¿e nale¿ycie do Chrystusa, zaprawdê powiadam wam, nie utraci swojej
nagrody. Kto by siê sta³ powodem grzechu dla jednego z tych ma³ych, którzy wierz¹, temu
by³oby lepiej uwi¹zaæ kamieñ m³yñski u szyi i wrzuciæ go w morze. Jeœli twoja rêka jest dla ciebie
powodem grzechu, odetnij j¹; lepiej jest dla ciebie u³omnym wejœæ do ¿ycia wiecznego, ni¿
z dwiemia rêkami pójœæ do piek³a w ogieñ nieugaszony. I jeœli twoja noga jest dla ciebie
powodem grzechu, odetnij j¹; lepiej jest dla ciebie chromym wejœæ do ¿ycia, ni¿ z dwiema
nogami byæ wrzuconym do piek³a. Jeœli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wy³up je;
lepiej jest dla ciebie jednookim wejœæ do królestwa Bo¿ego, ni¿ z dwojgiem oczu byæ
wrzuconym do piek³a, gdzie robak ich nie umiera i ogieñ nie gaœnie”.
* * * * * * * * * * * *
PROROKIEM B¥D!
Gdy s³uchamy s³owa, które Pan przekazuje nam w dzisiejsz¹ niedzielê za
poœrednictwem Koœcio³a, zastanawia nas, dlaczego ci, którzy widzieli
wyrzucaj¹cych z³e duchy i s³yszeli prorokuj¹cych, tak gwa³townie
reagowali, sprzeciwiaj¹c siê temu. Co nimi powodowa³o – zazdroœæ,
zawiœæ, ma³odusznoœæ, niechêæ, a mo¿e pycha, gdy¿ uwa¿ali, ¿e tylko oni s¹
przeznaczeni do tych czynnoœci? Mo¿e bali siê, ¿e dzia³ania podejmowane
przez tych „z boku” przerastaj¹ ich mo¿liwoœci?
To dzisiejsze s³owo kierowane jest do nas samych. Pan Bóg ukazuje
dwuznacznoœæ postaw i zachowañ. Czasem patrzymy „zazdrosnym” okiem
na poczynania innych – na ich zapa³, pobo¿noœæ, dobroczynnoœæ, a sami
postêpujemy jak nieuczciwi bogacze z II czytania lub ci zd¹¿aj¹cy drog¹
do piek³a z Ewangelii, bo nie chc¹ nad sob¹ pracowaæ.
Pan Bóg objawia nam dzisiaj, ¿e mo¿e przemieniæ ludzkie namiêtnoœci. Przez Moj¿esza zaprasza
nas: „Oby tak ca³y lud prorokowa³”. Trzeba siê jedynie postaraæ, aby posiadaæ usposobienie proroka.
Pomaga nam w tym Pan, nie pomijaj¹c natury cz³owieka, tylko wykorzystuj¹c jego sk³onnoœci,
zapa³, impulsywnoœæ, a nawet usi³uj¹c pogodziæ to z naszym gniewem, zazdroœci¹, strachem
i smutkiem. Musimy jednak dotrzeæ do dna naszego serca. A gdy tam bêdziemy, Bóg „da nam swego
ducha”, byœmy byli radykalni w naszych zabiegach o wejœcie do królestwa Bo¿ego i nie bali siê
odcinaæ od tego, co jest istotn¹ przeszkod¹ w rozwoju duchowym i codziennym moralnym
postêpowaniu.
* * * * * * * * * *
Wesele jest szczególn¹ chwil¹ w ¿yciu wielu ludzi. Dla starszych, „weteranów” – rodziców, dziadków – jest to
mo¿liwoœæ zbierania owoców siewu. Dusza raduje siê, kiedy widzimy rosn¹ce dzieci i mog¹ce utworzyæ w³asn¹
rodzinê. To mo¿liwoœæ widzenia, choæby przez chwilê, ¿e to wszystko, o co siê walczy³o, by³o tego warte.
Towarzyszenie dzieciom, wspieranie i pobudzanie, aby mog³y zdecydowaæ siê na budowanie w³asnego ¿ycia,
na utworzenie w³asnych rodzin jest wielkim wyzwaniem dla wszystkich rodziców: Natomiast m³odzi ze swej
strony prze¿ywaj¹ radoœæ. Ca³a przysz³oœæ, która siê rozpoczyna, to wszystko ma „smak” czegoœ nowego,
nadziei. Na weselu zawsze ³¹czy siê przesz³oœæ, któr¹ dziedziczymy, z przysz³oœci¹, która na nas czeka. Zawsze
otwiera siê mo¿liwoœæ dziêkczynienia za to wszystko, co pozwoli³o nam dojœæ do dnia dzisiejszego z t¹ sam¹
mi³oœci¹, jak¹ otrzymaliœmy.
papie¿ Franciszek
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Œwiadectwo
„Zaprawdê, powiadam wam: Jeœli siê nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci,
nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.” (Mt 18,3) Codziennie od dwóch lat
dzwonek w telefonie komórkowym ustawiony na godzinê 15.00 przypomina mi
o Godzinie Mi³osierdzia - momencie œmierci Jezusa na krzy¿u, bym mog³a choæ
na chwilkê zag³êbiæ siê w mêce i opuszczeniu Chrystusa w chwili konania. Sam
Zbawiciel nakaza³ b³agaæ w tym momencie Jego mi³osierdzia dla siebie i biednych
grzeszników ca³ego œwiata. Gdy dzwonek dzwoni³ poza domem, czêsto zwracano
mi uwagê, ¿ebym odebra³a telefon, lecz ja nie przyznawa³am siê, ¿e to dŸwiêk
przypominaj¹cy mi o chwili œmierci mojego Boga. Lecz jeœli o 15.00 by³ w pobli¿u
mnie mój dziewiêcioletni syn Janek, wtedy zawsze, gdziekolwiek byliœmy,
na dŸwiêk dzwonka wo³a³ donoœnym g³osem : „Mamo! Godzina Mi³osierdzia!”.
Z pocz¹tku gestem rêki ucisza³am go, ale to w³aœnie on uœwiadomi³ mi, ¿e nie mogê
wstydziæ siê mojej wiary i ograniczaæ jej do przestrzeni koœcio³a i domu. Od tej pory,
jeœli ktoœ pyta, dajê œwiadectwo mojej wiary informuj¹c, ¿e dzwonek przypomina
mi moment konania Jezusa na krzy¿u - Godzinê Mi³osierdzia. „A powiadam wam:
Kto siê przyzna do Mnie wobec ludzi, przyzna siê i Syn Cz³owieczy do niego wobec
Anio³ów Bo¿ych; a kto siê Mnie wyprze wobec ludzi, tego wyprê siê i Ja wobec
anio³ów Bo¿ych.” (£k 12, 8-9)
Aleksandra

* * * * * * * * * * * *
POKORNI S£UDZY BO¯Y
Prze³om wrzeœnia i paŸdziernika to wa¿ny moment dla kultu Mi³osierdzia Bo¿ego. 28 wrzeœnia
wspominamy b³. Micha³a Sopoæko. Ten cichy i pokorny kap³an sta³ siê spowiednikiem
i kontynuatorem misji œw. Faustyny, której wspomnienie obchodzimy 5 paŸdziernika. Obie te
postacie mia³y jedno wa¿ne zadanie: przypomnieæ œwiatu o mi³osiernej mi³oœci Boga. Obie za ¿ycia
nie doczeka³y siê uznania, splendorów i poklasku. Zyska³y za to œwiêtoœæ i wieczn¹ pamiêæ. Dziœ,
wzorem œw. Jana Paw³a II, chrzeœcijanie na ca³ym œwiecie
propaguj¹ kult Mi³osierdzia Bo¿ego uznaj¹c to za sw¹ ¿yciow¹
misjê. W £odzi œw. Faustyna sta³a siê Patronk¹ Miasta. Pierwsza
Koronka na ulicach miast odby³a siê w³aœnie tu, w mieœcie
oddanym pod opiekê Patronce i w dniu beatyfikacji Micha³a
Sopoæko. Dlatego dzieñ 28 wrzeœnia jest dniem kolejnej Koronki,
tym razem na ca³ym œwiecie. 10 MINUT KTÓRE ZBAWIA DUSZE
Tyle trzeba, aby z wiar¹ odmówiæ tê krótk¹ modlitwê
podyktowan¹ œw. Faustynie przez Pana Jezusa. Zosta³o to zapisane
w jej „Dzienniczku” i sta³o siê modlitw¹ milionów chrzeœcijan na
wszystkich kontynentach. Godzina 15.00 to godzina konania
Jezusa na krzy¿u – GODZINA MI£OSIERDZIA – gdy wszystkie
grzechy œwiata zosta³y odkupione. Staj¹c na 10 minut do tej
szczególnej modlitwy we wszystkich strefach czasowych
chrzeœcijanie otaczaj¹ glob i zbawiaj¹ swoj¹ ziemiê, swoje miasto,
swoj¹ ulicê.
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Og³oszenia DUSZPASTERSKIE
1. Dziœ – dwudziesta szósta niedziela w ci¹gu roku, a zarazem Œwiatowy Dzieñ
Turystyki. S³owo Bo¿e tej niedzieli wzywa nas do unikania zazdroœci, nieuczciwego
bogacenia siê i innych grzechów. Zdaniem Chrystusa – dla cz³owieka lepsza jest
utrata rêki, nogi lub oka ni¿ obraza Boga, poci¹gaj¹ca za sob¹ karê wieczn¹
w piekle. Starajmy siê m¹drze korzystaæ z darów Bo¿ych, w tym tak¿e w ramach
podró¿owania, aby przez to ubogacaæ swoje wnêtrze.
2. We wtorek – œwiêto œw. Archanio³ów Micha³a, Gabriela i Rafa³a. Zachêcamy do
czêstego odmawiania modlitwy do œw. Micha³a Archanio³a, aby ogranicza³ wp³yw
szatana na nasze postêpowanie.
00
3. W œrodê o godz. 18 – nowenna do Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy,
a nastêpnie – Msza Œwiêta wieczorna.
4. W tym tygodniu przypadaj¹: pierwszy czwartek, pierwszy pi¹tek i pierwsza
sobota miesi¹ca.
5. W czwartek rozpoczniemy nabo¿eñstwa ró¿añcowe, które odbywaæ siê bêd¹
00
przez ca³y miesi¹c w dni powszednie o godz. 18 po Mszy, a w niedziele
00
– o godz. 11 Wiernych, którzy nie bêd¹ mogli braæ w nich udzia³u, zachêcamy
do odmawiania modlitwy ró¿añcowej w swoich domach.
6. Za tydzieñ – dwudziesta siódma niedziela w ci¹gu roku i dzieñ imienin papie¿a
Franciszka.
Wasz Proboszcz

* * * * * * * * * *
W TYM TYGODNIU PATRONUJ¥ NAM:
• w poniedzia³ek 28.09 - œw. Wac³aw, mêczennik, król czeski, patron Czech i katedry
wawelskiej;
• w œrodê 30.09 - œw. Hieronim, prezbiter i doktor Koœcio³a, któremu zawdziêczamy
przek³ad Pisma Œwiêtego z jêzyków orygina³u na powszechnie wówczas znany ³aciñski.
Zmar³ 30 IX 420 roku w Betlejem.

Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele
Msze œw.: w niedziele: 700, 900, 1100, 1300, 1600 (w koœciele na cmentarzu), 1800
00
00
w dni powszednie: 7 , 18 .
30
00
Kancelaria czynna Pn. – Czw. 8 -10 ; Pt. i Sb. 1600 -1800
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