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Œwiêci to nie tylko Ci którzy odeszli do
Domu Pana... Wielu z nich ¿yje wœród nas:
pomagaj¹ nam, wspieraj¹, czasem przeœl¹
promienny uœmiech, pomog¹ w potrzebie...
Œwiêci s¹ wœród nas... S¹ œwiêtymi choæ
sami o tym nie wiedz¹...

* * * * * * * * * * * *
Ka¿dy z nas chcia³by mieæ w³adzê nad swoim ¿yciem, zapewniæ sobie
jak najlepsze warunki bytowania. Poci¹ga nas to, co - jak nam siê wydaje
– da nam szczêœcie, spokój i dobrobyt. Pragn¹c coœ ulepszyæ w swoim
¿yciu, najczêœciej myœlimy kategoriami tego œwiata – kategoriami
finansowej niezale¿noœci, odpoczynku, dobra nas samych, naszych
dzieci. Nieczêsto myœlimy o ponownym przyjœciu Jezusa lub o ¿yciu, które
czeka nas w niebie.
Myœlenie o tym jak mo¿emy udoskonaliæ nasze ¿ycie i œwiat wokó³ nas
nie jest oczywiœcie z³e. Bóg Ojciec wezwa³ wszystkich ludzi, aby nape³niali
ziemiê i czynili j¹ sobie poddan¹, aby w³¹czali siê w Jego troskê o ten
œwiat.
Wœród œwiêtych wielu jest takich, którzy ca³e ¿ycie starali siê zmieniæ
œwiat na lepsze. Wszyscy oni têsknili za niebem. Wierzyli, ¿e gdy Jezus
powróci w chwale, nastanie Jego królestwo, a wtedy wszystko bêdzie
cudowne i bez skazy. Oczekuj¹c nadejœcia królestwa Bo¿ego, usi³owali
ju¿ za dni swego ¿ycia wprowadzaæ pokój, sprawiedliwoœæ i piêkno
w otaczaj¹cy œwiat. Dziêki temu, ¿e patrzyli na œwiat
w perspektywie nieba, znajdowali potrzebne
do dzia³ania si³y, m¹droœæ i wytrwa³oœæ.
W tym w³aœnie powinniœmy naœladowaæ œwiêtych –
zapatrzeæ siê w niebo, by móc lepiej i m¹drzej ¿yæ
na ziemi. Miêdzy innymi tego w³aœnie uczy nas
zbli¿aj¹cy siê czas refleksji nad œwiêtoœci¹ i zadumy
nad przemijaniem.
ks. Dariusz
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Ewangelia wg Œw. Mateusza (23,1-12)
„Jezus przemówi³ do t³umów i do swych uczniów tymi s³owami:
«Na katedrze Moj¿esza zasiedli uczeni w Piœmie i faryzeusze. Czyñcie wiêc
i zachowujcie wszystko, co wam polec¹, lecz uczynków ich nie naœladujcie. Mówi¹
bowiem, ale sami nie czyni¹. Wi¹¿¹ ciê¿ary wielkie i nie do uniesienia i k³ad¹ je ludziom
na ramiona, lecz sami palcem ruszyæ ich nie chc¹. Wszystkie swe uczynki spe³niaj¹ w tym
celu, ¿eby siê ludziom pokazaæ. Rozszerzaj¹ swoje filakterie i wyd³u¿aj¹ frêdzle
u p³aszczów. Lubi¹ zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzes³a w synagogach.
Chc¹, by ich pozdrawiano na rynkach i ¿eby ludzie nazywali ich Rabbi.
Otó¿ wy nie pozwalajcie nazywaæ siê Rabbi, albowiem jeden jest wasz Nauczyciel,
a wy wszyscy braæmi jesteœcie. Nikogo te¿ na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem;
jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie. Nie chciejcie równie¿, ¿eby was nazywano
mistrzami, bo jeden jest tylko wasz Mistrz, Chrystus.
Najwiêkszy z was niech bêdzie waszym s³ug¹. Kto siê wywy¿sza, bêdzie poni¿ony,
a kto siê poni¿a, bêdzie wywy¿szony».”
* * * * * * * * * * * *
MÓWI¥, ALE NIE CZYNI¥
W dzisiejszej liturgii s³owa padaj¹ ostre
sformu³owania pod adresem tych, którzy mieli byæ
przewodnikami duchowymi Ludu Wybranego.
Malachiasz gani kap³anów za sprzeniewierzenie
siê obowi¹zkom i ³amanie przymierza, a tak¿e
wypowiada s³owa o przekleñstwie. Jezus,
wskazuj¹c na uczonych w Piœmie i faryzeuszy,
zarzuca im hipokryzjê. To ci, którzy zasiadali
na „katedrze Moj¿esza”, a wiêc mieli przybli¿aæ
wiernych do Boga przez sk³adanie ofiar, rytualne
oczyszczenia oraz objaœnianie Prawa. Ich postawa przesz³a jednak w formalizm religijny
i powierzchownoœæ. Choæ rêce mo¿e by³y pe³ne od sk³adanych ofiar, a usta
od wyg³aszanych nauk, to jednak serce pozostawa³o puste, z dala od Boga. Taka postawa
jest antyœwiadectwem, nawet wtedy, gdy wyra¿a siê w piêknych i wznios³ych czynnoœciach
liturgicznych czy nauczaniu.
Dziœ tak¿e kap³ani, a wraz z nimi wszyscy chrzeœcijanie, s³ysz¹ s³owa krytyki i zarzuty
typu „mówi¹, ale nie czyni¹…”, a nawet przekleñstwa. Niekiedy s¹ to oskar¿enia w pe³ni
uzasadnione, innym razem wynikaj¹ jedynie z agresji i nienawiœci do Chrystusa i Koœcio³a.
Drogê do bycia autentycznym œwiadkiem wypowiadanych s³ów wskazuje œw. Pawe³:
„chcieliœmy wam daæ nie tylko naukê Bo¿¹, lecz nadto dusze nasze”. Postawa ca³kowitego
oddania siê w s³u¿bie S³owa Bo¿ego zawsze przyniesie b³ogos³awiony owoc, gdy¿ jest
odbiciem mi³oœci matki do dzieci, a nade wszystkim mi³oœci Chrystusa do Koœcio³a. „Mi³oœæ
wszystko przetrzyma”. Nawet to najtrudniejsze!
ks. Mariusz Szmajdziñski („Dzieñ Pañski” nr 53)

* * * * * * * * * * * *
Œwiêtoœæ nie jest luksusem przeznaczonym dla niewielu, ale zwyk³ym
obowi¹zkiem - twoim i moim. B¹dŸmy wiêc œwiêci, jak œwiêty jest nasz
Ojciec w niebie. Œwiêty Tomasz mówi: "Œwiêtoœæ to nic innego jak
niezachwiane postanowienie - heroiczny akt duszy poddaj¹cej siê Bogu".
Matka Teresa z Kalkuty
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Nades³ane przez parafian...
Czy mo¿esz wyobraziæ sobie œwiat, w którym nie ma przemocy, zabójstw, aborcji, wojen,
bezdomnoœci, g³odu, nêdzy, chorób ani œmierci?
Albo – jak wygl¹da³oby ¿ycie, gdyby nie by³o gniewu, podzia³ów, zazdroœci, rozwodów,
niechêci, bólu i ³ez? Jak by to by³o, gdyby wszyscy ludzie kochali siê i troszczyli siê o siebie
nawzajem?
Otrzymaliœmy obietnicê, ¿e w³aœnie taki œwiat nastanie, gdy Jezus powróci w chwale.
Nadzieja jej spe³nienia pobudza tak¿e nas, aby czyniæ dzisiejszy œwiat coraz bardziej
podobnym do tego, który ma nadejœæ.
S¹d ostateczny
Po wype³nieniu prostego i pogodnego ¿ycia zmar³a pewna kobieta i znalaz³a siê natychmiast
w d³ugiej i uporz¹dkowanej procesji osób, które przesuwa³y siê powoli w stronê Najwy¿szego
Sêdziego. Przesun¹wszy siê do po³owy kolejki coraz bardziej przys³uchiwa³a siê s³owom Boga.
S³ysza³a jak Bóg mówi³ do kogoœ:
- Ty, co pomog³eœ, kiedy mia³em wypadek na drodze i zawioz³eœ mnie do szpitala, wst¹p
do mojego Raju.
Potem mówi³ do kogoœ innego:
- Ty, co bez ¿adnego zysku po¿yczy³eœ wdowie pieni¹dze, wst¹p, aby otrzymaæ wieczn¹
nagrodê.
A potem znów:
- Ty, który wykonywa³eœ bezp³atnie bardzo skomplikowane operacje chirurgiczne, pomagaj¹c mi przynosiæ wielu ludziom nadziejê, wst¹p do mego Królestwa.
I tak dalej...
Uboga kobieta przerazi³a siê bardzo, bowiem - choæ wysila³a siê jak tylko mog³a - nie by³a
w stanie przypomnieæ sobie ¿adnego szczególnego dokonania czy czynu w swoim ¿yciu.
Przepuœci³a nawet kolejkê, by mieæ wiêcej czasu na penetrowanie swojej pamiêci,
ale nie wymyœli³a niczego wa¿nego. Pewien uœmiechniêty ale stanowczy anio³ nie pozwoli³ jej
ponownie przepuœciæ d³ugiej kolejki.
Z bij¹cym sercem i z wielkim strachem dotar³a przed oblicze Boga. Ogarn¹³ j¹ natychmiast
swoim uœmiechem.
- Ty, która prasowa³aœ wszystkie moje koszule... Dziel siê moj¹ Radoœci¹!
Czasem jest nam bardzo trudno wyobraziæ sobie rzeczy nadzwyczajne w sposób zwyczajny.
Bruno Ferrero

* * * * * * * * * * *
"Ojciec Œwiêty”
Bardzo czêsto wspominamy...
Wiele pamiêtamy...
Widzimy Go na zdjêciach i ekranie...
S³uchamy Jego kolejne kazanie...
Encykliki zg³êbiamy...
Grób nawiedzamy...
Tak,
bo nadal Go kochamy...
Widzimy teraz
Jego drogê œwiêt¹
z Ducha Bo¿ego poczêt¹.
Widzimy, jak szed³
w prawdzie i wolnoœci,
w mi³oœci i solidarnoœci.

Widzimy,
¿e kocha³ Boga
i ka¿dego cz³owieka,
œwiat ca³y
przez Pana Boga
stworzony.
Niech bêdzie Pan Bóg
uwielbiony
przez swego s³ugê - œwiêtego
Papie¿a Polaka Jana Paw³a Drugiego.
Naœladujmy Go!
Marianna Jankowska
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Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele

Msze œwiête:

00

00

00

00

00

w niedziele: 7 , 9 , 11 , 13 , 18 , 16
00
00
w dni powszednie: 7 , 18

00

(koœció³ na cmentarzu)

Inne nabo¿eñstwa:
s
Modlitwa Ró¿añcowa z Koronk¹ do Mi³osierdzia Bo¿ego ka¿dego
dnia o godz. 1700
s
Adoracja wynagradzaj¹co-pokutna ku czci Najœwiêtszego Serca Pana
Jezusa w ka¿d¹ niedzielê po mszy œw. o godz. 700 prowadzona przez
Wspólnotê dla Intronizacji NSPJ
s
W ka¿dy wtorek od godz. 1700 Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu
prowadzona przez Ruch Rodzin Nazaretañskich
s
Wspólnota Odnowy w Duchu œwiêtym zaprasza na spotkania modlitewne
w ka¿dy poniedzia³ek po Mszy œw. o godz. 1800 w sali na zapleczu koœcio³a.
s
Ró¿aniec Fatimski 13-go ka¿dego miesi¹ca o godz. 1700

* * * * *
Og³oszenia DUSZPASTERSKIE
1. We wtorek, 1 listopada, przypada uroczystoœæ Wszystkich Œwiêtych. Pamiêtajmy, ¿e w tym dniu mamy
obowi¹zek uczestniczenia we Mszy Œwiêtej. W naszym koœciele bêd¹ one odprawione wed³ug nastêpuj¹cego
00
00
00
00
00
porz¹dku: 7 , 9 , 11 , 13 (na naszym cmentarzu z procesj¹ ¿a³obn¹) i 18 . W tê uroczystoœæ uwielbiamy
Boga wszystkich czasów w Jego œwiêtych – w ludziach, którzy przeszli przez ¿ycie wierni Bogu i Jego przykazaniom. Dla nas s¹ oni drogowskazami na drodze do wiecznoœci, na radosne spotkanie z Ojcem w Niebie.
2. W œrodê, 2 listopada, we wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmar³ych w naszym koœciele zostan¹
00
00
00
00
odprawione Msze Œwiête w takim samym porz¹dku w godz. 7 , 9 , 11 , 13 (na cmentarzu z procesj¹
00
¿a³obn¹) i 18 . Nie zapominajmy te¿, ¿e przez osiem pierwszych dni listopada duszom w czyœæcu mo¿emy
ofiarowaæ wielki dar – odpust zupe³ny za pobo¿ne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich
intencji oraz spe³nienie pozosta³ych zwyk³ych warunków odpustu, to znaczy: stan ³aski uœwiêcaj¹cej, brak
przywi¹zania do jakiegokolwiek grzechu, przyjêcie Komunii Œwiêtej, odmówienie modlitwy w intencjach
wyznaczonych przez Ojca Œwiêtego.
3. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy pi¹tek i pierwsza sobota miesi¹ca. W pierwszy
00
pi¹tek adoracja Najœwiêtszego sakramentu i spowiedŸ od godz. 17
4. Od samego pocz¹tku Koœció³ modli³ siê za swoich zmar³ych. Jako katolicy wierzymy, ¿e „ci, którzy
umieraj¹ w ³asce i przyjaŸni z Bogiem, ale nie s¹ jeszcze ca³kowicie oczyszczeni, chocia¿ s¹ ju¿ pewni swego
wiecznego zbawienia, przechodz¹ po œmierci oczyszczenie, by uzyskaæ œwiêtoœæ konieczn¹ do wejœcia
do radoœci nieba” (KKK,1030).
Kochani! Ka¿da modlitwa ma swoj¹ wagê i nigdy nie jest bezu¿yteczna. Jeœli nawet modlimy siê za kogoœ,
kto przebywa ju¿ w niebie, nasza modlitwa nie idzie na marne. Bóg przyjmuje nasz¹ troskê i poœwiêcenie,
przemieniaj¹c j¹ w ³askê wylan¹ na Koœció³, na niewierz¹cych, a mo¿e na nas samych. Jemu zale¿y na tym,
byœmy wstawiali siê za Jego Koœció³, zarówno ten pielgrzymuj¹cy na ziemi, jak i ten cierpi¹cy w czyœæcu.
Pozdrowienia roczne, Nowennê ¿a³obn¹ mo¿na zamawiaæ po ka¿dej Mszy Œw. w zakrystii.
00
Pozdrowienia – to ca³oroczna modlitwa, która jest odmawiana w ka¿d¹ niedzielê przed Msz¹ Œw. o godz. 9
00
lub 11 , Nowenna ¿a³obna rozpoczyna siê w Dzieñ Zaduszny– to 9 Mszy œw. odprawianych za zmar³ych
po³¹czonych z ró¿añcem ¿a³obnym. Je¿eli chcemy, by w przysz³oœci za nas ktoœ siê modli³, to trzeba byœmy
teraz modlili siê za tych, którzy przed nami odeszli.
Niech Wam wszystkim Bóg B³ogos³awi !
Wasz Proboszcz
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