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Gazetka parafii p.w. œw. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu w £om¿y
Na pocz¹tku zapraszamy Ciê do zapoznania siê
z ide¹ ŒDM i do cofniêcia siê parê lat wstecz...
Geneza Œwiatowych Dni M³odzie¿y siêga
Niedzieli Palmowej roku 1984, kiedy odby³ siê
Nadzwyczajny Jubileusz Odkupienia. Tydzieñ póŸniej,
22 kwietnia, Jan Pawe³ II przekaza³ m³odzie¿y Krzy¿
Roku Œwiêtego (który dziœ jest symbolem ŒDM).
Nastêpna Wielkanoc (29-31 marca 1985)
w Miêdzynarodowym Roku M³odzie¿y przynios³a
kolejne spotkanie m³odzie¿y z papie¿em. Do Rzymu
przyby³o wówczas 350 000 m³odych z ca³ego œwiata.
Czym s¹ Œwiatowe Dni M³odzie¿y?
ŒDM to wielkie miêdzynarodowe spotkania
m³odych ca³ego œwiata, którzy razem ze swoimi
katechetami, duszpasterzami, biskupami i papie¿em
gromadz¹ siê w jednym miejscu, by wyznaæ wiarê
w Jezusa Chrystusa. Celem organizowanych Dni jest
prze¿ycie wielkiej wspólnoty Koœcio³a Powszechnego,
s³uchanie s³owa Bo¿ego, sprawowanie sakramentów
Pokuty i Eucharystii oraz radosne g³oszenie Jezusa
Chrystusa jako Pana i Zbawiciela.
ŒDM - Papie¿ i M³odzi. Razem.
Pomys³odawc¹ i inicjatorem by³ œw. Jan Pawe³ II, który zgromadzi³ m³odych w Rzymie
(1984, 1985, 2000), Buenos Aires (1987), Santiago de Compostela (1989), Czêstochowie
(1991), Denver (1993), Manili (1995), Pary¿u (1997) i Toronto (2002).
Dwa pierwsze spotkania (1984, 1985) nie by³y jeszcze Œwiatowymi Dniami M³odzie¿y.
To jednak one da³y papie¿owi impuls do podjêcia tej b³ogos³awionej inicjatywy, która trwale
wpisa³a siê w ¿ycie Koœcio³a. Wiele piosenek, które byæ mo¿e znasz od zawsze, pochodz¹
w³aœnie z tych spotkañ, np. Abba Ojcze z Czêstochowy (1991) czy Emmanuel z Rzymu (2000).
Po œmierci Jana Paw³a II, papie¿ Benedykt XVI przewodniczy³
spotkaniom w Kolonii (2005), Sydney (2008) i Madrycie (2011).
W lipcu 2013 r. mia³o miejsce ostatnie spotkanie
miêdzynarodowe w Rio de Janeiro, gdzie z m³odzie¿¹ spotka³ siê
papie¿ Franciszek. On tak¿e og³osi³, ¿e nastêpne spotkanie
m³odych odbêdzie siê w 2016 roku w Krakowie..
(dokoñczenie na str. 3)
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Ewangelia wg Œw. Marka (Mk 13,24-32).
Jezus powiedzia³ do swoich uczniów: „W owe dni, po wielkim ucisku s³oñce siê zaæmi
i ksiê¿yc nie da swego blasku. Gwiazdy bêd¹ padaæ z nieba i moce na niebie zostan¹
wstrz¹œniête. Wówczas ujrz¹ Syna Cz³owieczego, przychodz¹cego w ob³okach z wielk¹
moc¹ i chwa³¹. Wtedy poœle On anio³ów i zbierze swoich wybranych z czterech stron
œwiata, od krañca ziemi a¿ do szczytu nieba. A od drzewa figowego uczcie siê przez
podobieñstwo. Kiedy ju¿ jego ga³¹Ÿ nabiera soków i wypuszcza liœcie, poznajecie, ¿e blisko
jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, ¿e to siê dzieje, wiedzcie, ¿e blisko jest, we drzwiach.
Zaprawdê powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, a¿ siê to wszystko stanie. Niebo
i ziemia przemin¹, ale moje s³owa nie przemin¹. Lecz o dniu owym lub godzinie nikt
nie wie, ani anio³owie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec”.
* * * * * * * * * * * *
ŒWIAT ZALE¯Y OD S£OWA BO¯EGO
W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus zapowiada swoje powtórne przyjœcie
na ziemiê, w chwale poœród wielkich znaków. Mówi nam: „Niebo i ziemia
przemin¹, ale moje s³owa nie przemin¹” (Mk 13,31). Tym samym Chrystus
zapewnia o nietrwa³oœci œwiata, w którym ¿yjemy, i o trwa³oœci swego
Boskiego s³owa. Tak wiêc œwiat, który kiedyœ siê skoñczy, przestanie byæ
bezpiecznym „domem” cz³owieka i „rajem” dla tych, którzy go takim
czyni¹. Jak powsta³ na s³owo Boga, tak na Jego s³owo mo¿e siê zachwiaæ
i przestaæ istnieæ wtedy, gdy Bóg Ojciec o tym zdecyduje. A skoro skoñczy siê
ten œwiat, o który trzeba siê troszczyæ jak o swój „dom”, to dlaczego on tak
nas poch³ania, absorbuje, uwodzi swym piêknem, bogactwem, s³aw¹
i sukcesami, ¿e zapominamy o Bogu i Jego woli? Dlaczego pozwalamy zamkn¹æ swego ducha
w obrêbie wartoœci ziemskich, czyni¹c z nich horyzont dla naszej nadziei? Uczyñmy fundamentem
naszego ¿ycia i naszej nadziei s³owo Bo¿e, które przetrwa na wieki (Ps 119,89). W nim poszukujmy
œwiat³a jaœniejszego ni¿ blaski tego œwiata. Œwiat³a dla naszych planów, wyborów i dróg. W s³owie
Bo¿ym poszukujmy mocy silniejszej od si³y atrakcji wartoœci ziemskich. Wierzmy, i¿ w s³owie
Chrystusa jest to œwiat³o i moc, gdy¿ On „zwyciê¿y³ œwiat” (J 16,33). To, co dziœ cz³owiek poch³oniêty
przez œwiat mo¿e uznawaæ za godne naœladowania, kiedyœ stanie siê podnó¿kiem stóp naszego Pana
i Króla (Ps 110,1; Hbr 10,13).
(Dzieñ Pañski nr 56 z 2012)

* * * * * * * * * *

Papie¿ na Anio³ Pañski: kochaæ Boga jak uboga wdowa, ca³ym sercem (8.11.2015)
Aby pomóc potrzebuj¹cym trzeba umieæ wyrzec siê tego, co jest nam niezbêdne, a nie jedynie tego, co nam
zbywa. Trzeba umieæ poœwiêciæ czas, którego nam brakuje, i talenty, zanim spo¿ytkujemy je dla w³asnych
celów – mówi³ Franciszek w rozwa¿aniu przed modlitw¹ Anio³ Pañski. Papie¿ zachêci³ do refleksji nad
dzisiejsz¹ Ewangeli¹. Przedstawia ona postawy negatywne, których mamy siê wystrzegaæ, oraz daje nam
za wzór ubog¹ wdowê, któr¹ mamy naœladowaæ. (...)
Dla lepszego zilustrowania tej postawy Franciszek opowiedzia³ te¿ anegdotê ze swej poprzedniej diecezji
Buenos Aires: „Pewna mama wraz z trzema synami jad³a obiad – mówi³ Papie¿. – Tata by³ w pracy. Jedli kotlety
w panierce, kiedy do drzwi zapuka³ ¿ebrak. Otworzy³ mu najstarszy, siedmioletni syn. Pozostali mieli 5 i 6 lat.
No i przychodzi ten najstarszy syn i mówi, ¿e ¿ebrak prosi o coœ do jedzenia. „Co zrobimy?” – pyta mama,
poczciwa chrzeœcijanka. „Damy mu jeœæ!” – odpowiadaj¹ dzieci. Mama wziê³a nó¿ i ka¿demu z nich odkroi³a
po³owê kotleta. „Ale¿ nie – protestuj¹ dzieci – weŸ z lodówki”. „A w³aœnie ¿e tak – odpowiada mama – z robimy
mu z tego trzy kanapki”. W ten sposób dzieci nauczy³y siê, ¿e prawdziw¹ mi³oœæ daje siê nie z tego, co nam
zbywa, lecz z tego, co potrzebujemy”.
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Ustanowienie ŒDM i podwójna forma spotkañ
Jako datê ustanowienia Œwiatowych Dni M³odzie¿y przyjmuje siê 20 grudnia 1985 r.,
kiedy to Jan Pawe³ II wyrazi³ pragnienie, by Œwiatowe Dni M³odzie¿y odbywa³y siê co roku
w Niedzielê Palmow¹ jako spotkanie diecezjalne, a co dwa lub trzy lata w wyznaczonym
przez niego miejscu jako spotkanie miêdzynarodowe.
Znaki ŒDM: Krzy¿ i Ikona
Spotkaniom towarzysz¹ dwa szczególne znaki, podarowane przez Jana Paw³a II,
którymi s¹ Krzy¿ Œwiatowych Dni M³odzie¿y oraz Ikona Matki Bo¿ej Salus Populi Romani.
Znaki te nie tylko s¹ z m³odymi podczas ŒDM, ale non-stop kr¹¿¹ po œwiecie, gromadz¹c
na modlitwie i adoracji setki, a nawet tysi¹ce m³odych ka¿dego dnia.
Ile czasu trwaj¹ ŒDM
ŒDM s¹ spotkaniem wielodniowym. Obecnie maj¹ one dwie zasadnicze czêœci:
pierwsza to "Dni w Diecezjach", kiedy m³odzie¿ przebywa na terenie ca³ego kraju, który
jest gospodarzem spotkania; druga to "Wydarzenia Centralne", czyli tygodniowy pobyt
m³odzie¿y w g³ównym mieœcie organizacyjnym.
Jaki jest cel "Dni w Diecezjach"?
Struktura "Dni w Diecezjach" zale¿y od charakterystyki i stylu goszcz¹cej diecezji;
jest to czas na wzajemne poznanie, integracjê, poznanie kultury i topografii danego
regionu. Na tym etapie nie brakuje wycieczek turystycznych, wspólnych zabaw, a tak¿e
zaanga¿owania spo³ecznego w ró¿ne dzie³a i projekty przygotowane przez organizatorów.
Jak wygl¹da struktura ca³ego tygodnia ŒDM?
Po zakoñczeniu "Dni w Diecezjach", wszyscy udaj¹ siê do diecezji, któr¹ Ojciec
Œwiêty wyznaczy³ jako miejsce prze¿ywania wydarzeñ centralnych. M³odzie¿ gromadzi
siê tam na okres ca³ego tygodnia. W poniedzia³ek przyje¿d¿a w dane miejsce, we
wtorek uczestniczy
w ceremonii
otwarcia, w œrodê,
czwartek
i pi¹tek bierze udzia³
w katechezach
i festiwalu m³odych,
w sobotê
pielgrzymuje
na miejsce czuwania
i uczestniczy
w wieczornym
spotkaniu
z Papie¿em,
a w niedzielê bierze
udzia³ w uroczystej
Mszy œw. koñcz¹cej
dany ŒDM.
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Og³oszenia DUSZPASTERSKIE

1. Dziœ – trzydziesta trzecia niedziela w ci¹gu roku. Liturgia s³owa tej przedostatniej
niedzieli roku liturgicznego zwraca nasz¹ uwagê na sprawy eschatologiczne, czyli na
powtórne przyjœcie Chrystusa, zmartwychwstanie umar³ych, s¹d ostateczny oraz tryumf
Syna Bo¿ego i wszystkich zjednoczonych z Nim przez ³askê uœwiêcaj¹c¹. W odpowiedzi
na us³yszane dziœ s³owo Bo¿e nie szczêdŸmy starañ, aby osi¹gn¹æ szczêœcie wieczne.
Módlmy siê tak¿e o nawrócenie grzeszników i pomagajmy duszom w czyœæcu cierpi¹cym.
2. W œrodê przypada wspomnienie b³. Karoliny Kózkówny, dziewicy i mêczennicy, patronki
Ruchu Czystych Serc, która zginê³a 18 XI 1914 roku, broni¹c cnoty czystoœci i godnoœci
00
kobiety. U nas – nowenna do Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy o godz. 18 , a nastêpnie –
Msza Œwiêta wieczorna.
3. W sobotê – wspomnienie Ofiarowania Najœwiêtszej Maryi Panny i Œwiatowy Dzieñ ¯ycia
Kontemplacyjnego.
4. Za tydzieñ – ostatnia niedziela roku liturgicznego, a zarazem uroczystoœæ Jezusa
Chrystusa, Króla Wszechœwiata, œwiêto patronalne Akcji Katolickiej i Liturgicznej S³u¿by
O³tarza.
Ponadto w przysz³¹ niedzielê swoje œwiêto patronalne obchodziæ bêd¹ tak¿e p. organista,
chór parafialny, zespó³ m³odzie¿owy „Soli Deo” i dzieciêca schola oraz zespó³
instrumentalno-wokalny „Adoremus” z racji przypadaj¹cego w dniu 22 listopada
wspomnienia œw. Cecylii, dziewicy i mêczennicy z III wieku, patronki muzyki sakralnej
i œpiewu koœcielnego.
Wasz Proboszcz

* * * * * * * * * *
W TYM TYGODNIU PATRONUJ¥ NAM:
• we wtorek 17.11 - œw. El¿bieta Wêgierska, matka trojga dzieci, która po œmierci mê¿a obra³a ¿ycie
zakonne i odda³a siê pielêgnowaniu ubogich, zmar³a 17 XI 1231 roku;
• w czwartek 19.11 - b³. Salomea, dziewica, córka Leszka Bia³ego a siostra Boles³awa Wstydliwego,
która po œmierci mê¿a wst¹pi³a do zakonu klarysek i zmar³a 17 XI 1268 roku;
• w pi¹tek 20.11 - œw. Rafa³ Kalinowski, prezbiter, jeden z przywódców powstania styczniowego
1863 r., wychowawca b³. Augusta Czartoryskiego, karmelita bosy, który odnowi³ ¿ycie swojego
zakonu w Polsce i zmar³ 15 XI 1907 r.

Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele
Msze œw.: w niedziele: 700, 900, 1100, 1300, 1500, 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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