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przez œwiadectwo, jakie daje ¿ycie wierz¹cych" i dalej: 
"Nie mo¿emy siê zgodziæ, aby sól zwietrza³a." 

Trzeba podj¹æ postawione przed nami wyzwanie. 
By skutecznie œwiadczyæ innym o Chrystusie, musimy 
o¿ywiæ swoj¹ wiarê. Jest to zadanie nie tylko na jeden 
rok, ale na ca³e ¿ycie. Jeœli siê tego podejmiemy, 
bêdziemy sol¹, która nie zwietrzeje.

       Ks. Dariusz

Rok WIARY

W 50. rocznicê otwarcia Soboru Watykañskiego II, 11 paŸdziernika 
2012 r., rozpocznie siê w ca³ym Koœciele Rok Wiary. Potrwa on 
do 24 listopada 2013 r., czyli do Niedzieli Chrystusa Króla. 

Benedykt XVI w Liœcie "Porta Fidei" og³aszaj¹cym to wydarzenie okreœli³ 
je jako „czas zintensyfikowanej refleksji na temat wiary". Ma on pos³u¿yæ 
"wszystkim wierz¹cym w Chrystusa w stawaniu siê bardziej œwiadomymi 
i o¿ywiæ ich przywi¹zanie do Ewangelii, zw³aszcza w okresie g³êbokich 
przemian, jaki ludzkoœæ prze¿ywa obecnie. Bêdziemy mieli okazjê 
do wyznawania wiary w zmartwychwsta³ego Pana w naszych katedrach 
i koœcio³ach ca³ego œwiata, w naszych domach i rodzinach… Wspólnoty 
zakonne i parafialne, wszystkie stare i nowe rzeczywistoœci eklezjalne 
znajd¹ w tym roku sposób, aby uczyniæ publicznym wyznanie Credo” 
(Porta Fidei, 8).

Abp Rino Fisichella, przewodnicz¹cy Papieskiej Rady ds. Nowej 
Ewangelizacji zaznaczy³, ¿e „papieska inicjatywa ma dwa cele: z jednej 
strony pomóc w osobistym spotkaniu z Chrystusem, a z drugiej lepiej 
poznaæ treœæ wiary chrzeœcijañskiej, tego, w co wierzymy”. „Wiara jest 
najpierw osobowym przylgniêciem cz³owieka do Boga - czytamy w Nocie 
Kongregacji Nauki Wiary - równoczeœnie i w sposób nierozdzielny jest ona 
dobrowolnym uznaniem ca³ej prawdy, któr¹ Bóg objawi³”.

We wspomnianym Liœcie papie¿ pisze - "Od pocz¹tku mojej pos³ugi 
Nastêpcy Piotra przypomina³em o potrzebie odnalezienia drogi wiary, 
aby ukazaæ coraz wyraŸniej radoœæ i odnowiony entuzjazm spotkania 
z Chrystusem." Pisze równie¿ - "Odnowa Koœcio³a dokonuje siê tak¿e 
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*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
HOJNI JAK BÓG

Bóg zaskakuje nas swoj¹ hojnoœci¹. Raz po raz 
stajemy zadziwieni Jego bezinteresown¹ mi³oœci¹, 
obsypani darami, na które nie jesteœmy w stanie 
zas³u¿yæ. Byæ mo¿e myœlimy wtedy: "Gdyby to ode 
mnie zale¿a³o, nigdy bym sobie tej ³aski nie 
przyzna³". Tymczasem ³aska nie by³aby ³ask¹, 
gdyby Bóg nas kocha³ za nasze czyny (por. Rz 11, 6). 
On kocha nas, bo jesteœmy! Zdarza siê nam  

Ewangelia wg Œw. Marka (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 dwiema 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».

czasem zadziwiæ, a mo¿e i zdziwiæ… z powodu obdarowania innych przez Boga. 
Niejednokrotnie z ró¿nych powodów tak¿e im odmówilibyœmy ³aski, bo na ni¹ nie 
zas³uguj¹, bo s¹ przecie¿ gorsi od nas, bo nie s¹ jednymi z nas - zaanga¿owanych itd. 
Hojnoœæ Boga, któr¹ rozpoznajemy w stosunku do siebie, jest wezwaniem do hojnoœci 
wzglêdem innych. Zazdroœæ, sk¹pstwo czy egoistyczne przyznanie tylko sobie prawa 
do ³aski, zaciemniaj¹ w nas podobieñstwo do Ojca, zacieœniaj¹ serce, w którym 
z czasem… mo¿e brakn¹æ miejsca tak¿e dla szczodrego Boga. Natomiast radoœæ 
z tego, ¿e nasi bracia i siostry dostêpuj¹ Bo¿ego mi³osierdzia, ¿e s¹ kochani przez 
Niego, jak my, rozszerza nasze serce. Wiêcej w nim miejsca dla Dawcy darów, dla 
nieba. Wiêcej tak¿e chwa³y Boga, która rodzi siê we wdziêcznym sercu.  "Kto by siê 
sta³ powodem grzechu dla jednego z tych ma³ych, którzy wierz¹…" 

            (Przedruk  za  „Dzieñ Pañski”)

*   *   *   *   *
Jan Pawe³ II o ró¿añcu: "Ró¿aniec jest to modlitwa, któr¹ bardzo ukocha³em (…). 

Przedziwna w swej istocie i g³êbi (…). Oto bowiem na kanwie s³ów Pozdrowienia Anielskiego 
przesuwaj¹ siê przed oczyma naszej duszy g³ówne momenty z ¿ycia Jezusa Chrystusa (…) 
jakbyœmy obcowali z Panem Jezusem przez serce Jego Matki. Równoczeœnie zaœ w te same 
dziesi¹tki ró¿añca, serce nasze mo¿e wprowadziæ wszystkie sprawy, które sk³adaj¹ siê na ¿ycie 
cz³owieka, rodziny, narodu, Koœcio³a, ludzkoœci (…). W tajemnicach radosnych widzimy (…) 
radoœæ rodziny, macierzyñstwa, przyjaŸni, wzajemnej pomocy. W tajemnicach bolesnych 
rozwa¿amy w Chrystusie (i razem z Jego Matk¹) wszystkie cierpienia cz³owieka. W tajemnicach 
chwalebnych od¿ywaj¹ nadzieje ¿ycia wiecznego. W Chrystusie zmartwychwsta³ym ca³y œwiat 
zmartwychwstaje". 
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Chcê widzieæ Boga 
W pewnym dalekim kraju ¿y³ sobie król, który na staroœæ popad³ w stan przygnêbienia. 

"Mia³em w ¿yciu wszystko to, co cz³owiek na ziemi mo¿e posiadaæ. Tylko jednego nie by³o 
mi dane; nigdy w ¿yciu nie widzia³em Pana Boga. W ostatnich moich godzinach chcê Go 
zobaczyæ! Muszê go widzieæ!" pomyœla³ sobie król. Zebra³ wokó³ siebie najznakomitszych 
dworzan, doradców, mêdrców i kap³anów i powiedzia³: "Chcê pod koniec swojego ¿ycia 
zobaczyæ Pana Boga! Jak to siê stanie, to wasza sprawa! Ale jeœli w ci¹gu trzech dni 
nie zobaczê Pana Boga, wszystkich was wtr¹cê do lochu!"

Posmutnieli wszyscy mieszkañcy królestwa, a zw³aszcza dworzanie. Dok³adnie 
po trzech dniach, w samo po³udnie król wezwa³ wszystkich do siebie. Nikt jednak nie œmia³ 
otworzyæ przed królem ust. Panowa³o ponure milczenie. Napiêcie i zdenerwowanie ros³o. 
I oto do królewskiej sali wszed³ pasterz i powiedzia³: "Pozwól mi królu, spe³niæ twoje 
¿yczenie, poka¿ê Ci Pana Boga!"

Popatrz tam o królu!"- powiedzia³ pasterz. Król wsta³ z tronu i podszed³ do okna i spojrza³ 
w s³oñce. Blask oœlepi³ go. Zawo³a³: "Czy chcesz pasterzu abym wzrok straci³!?" "O nigdy 
królu!" - odpowiedzia³ pasterz. "Chcê Ci tylko pokazaæ, ¿e s³oñce to tylko jedna z wielu 
rzeczy, jakie stworzy³ Bóg, to jest tylko odblask Jego chwa³y, to jest cz¹stka Jego mocy. Jak 
wiêc mo¿esz pragn¹æ ogl¹dania swoim s³abym wzrokiem coœ jaœniejszego od s³oñca?!"- 
zapyta³ pasterz.

"Wygl¹dasz na m¹drego i szlachetnego cz³owieka, pasterzu! Ale czy mo¿esz mi 
jeszcze powiedzieæ, co by³o przed Bogiem?" - zapyta³ król. "Nie gniewaj siê królu” - mówi³ 
pasterz - ale i ja mam do ciebie pytanie: „Czy mo¿esz g³oœno liczyæ?" "Oczywiœcie, 
¿e mogê: jeden, dwa, trzy..." rozpocz¹³ król. „Nie tak !" - przerwa³ pasterz. „Królu, rozpocznij 
od tego, co by³o przed jednoœci¹!" „Jak ja mam to zrobiæ? Przed jednoœci¹ nic nie by³o"-  
zdziwi³ siê król. „Bardzo dobrze odpowiedzia³eœ, o w³adco! Przed jednoœci¹ nic nie by³o. 
Przed Bogiem nic nie by³o, równie¿ Bóg jest na pocz¹tku wszystkiego!"- t³umaczy³ pasterz. 

Odpowiedzi bardzo podoba³y siê staremu królowi. Dlatego zwróci³ siê do pasterza: 
„Dam Ci wiele podarków, uczyniê bogatym cz³owiekiem, jeœli odpowiesz mi jeszcze 
na jedno pytanie: co robi Bóg?"

Pasterz spostrzeg³, ¿e serce króla sta³o siê czu³e. „Dobrze, odpowiem Ci na twoje 
trzecie pytanie. W tym celu musimy jednak na jakiœ czas zamieniæ nasze szaty!" Król 
od³o¿y³ oznaki swojej królewskiej w³adzy, ubra³ siê w odzienie pasterza, a pasterz w tym 
czasie przebra³ siê za króla i zasiad³ na tronie. „Widzisz królu, to w³aœnie czyni Pan Bóg: 
jednych podnosi do godnoœci, drugich str¹ca z wysokoœci!" Ostatnie s³owa tego prostego 
pasterza sprawi³y, ¿e król pozna³ samego siebie i pe³en radoœci zawo³a³: „Dostrzegam teraz 
Boga w moim ¿yciu!"

Lew To³stoj
 

*   *   *   *   *
W  TYM  TYGODNIU  PATRONUJ¥  NAM:
• w poniedzia³ek, 1 paŸdziernika – œwiêta Teresa od Dzieci¹tka Jezus, ¿yj¹ca w XIX 
wieku francuska zakonnica i doktor Koœcio³a, patronka misji katolickich;

• we wtorek, 2 paŸdziernika – œwiêci Anio³owie Stró¿owie. Mo¿e na co dzieñ nie zawsze 
pamiêtamy, ¿e to mi³osierny Bóg troszczy siê o ka¿dego z nas, posy³aj¹c swoich Anio³ów, 
którzy chroni¹ nas i nam pomagaj¹;

• w czwartek, 4 paŸdziernika – œwiêty Franciszek z Asy¿u, ¿yj¹cy w XIII wieku za³o¿yciel 
zakonu franciszkanów i klarysek, autor znanej modlitwy o pokój, w której prosi siê, by Bóg 
uczyni³ z nas narzêdzia pokoju;

• w pi¹tek, 5 paŸdziernika – œwiêta Faustyna Kowalska, ¿yj¹ca w XX wieku aposto³ka 
Mi³osierdzia Bo¿ego. Zawdziêczamy jej przypomnienie prawdy o nieodwo³alnej mi³oœci 
Boga do cz³owieka.
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Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele
00 00 00 00 00 00

Msze œwiête: w niedziele: 7 , 9 , 11 , 13 , 16 (na Cmentarzu), 18
00 00

w dni powszednie: 7 , 18
Inne nabo¿eñstwa:
sModlitwa Ró¿añcowa z Koronk¹ do Mi³osierdzia Bo¿ego ka¿dego dnia 

00
o godz. 17
sAdoracja wynagradzaj¹co-pokutna ku czci Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w ka¿d¹ 

00
niedzielê po mszy œw. o godz. 7  prowadzona przez Wspólnotê dla Intronizacji NSPJ

00
sW ka¿dy wtorek od godz. 17  Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu prowadzona 

przez Ruch Rodzin Nazaretañskich 
sWspólnota Odnowy w Duchu œwiêtym zaprasza na spotkania modlitewne 

00
w ka¿dy poniedzia³ek po Mszy œw. o godz. 18  w sali na zapleczu koœcio³a.

00
sW ka¿dy pierwszy wtorek miesi¹ca o godz. 16  - osoby korzystaj¹ce z pomocy 

Parafialnego Zespo³u Caritas modl¹ siê na Ró¿añcu w intencji wszystkich darczyñców 
i sponsorów.

00
sRó¿aniec Fatimski 13-go ka¿dego miesi¹ca o godz. 17   

Og³oszenia DUSZPASTERSKIE
*   *   *   *   *

1. „Kto by siê sta³ powodem grzechu dla jednego z tych ma³ych, którzy wierz¹, 
temu by by³o lepiej uwi¹zaæ kamieñ m³yñski u szyi i wrzuciæ go w morze”. 
Te s³owa Chrystusa, potraktujmy jako ostrze¿enie, gdy przyjdzie na nas 
pokusa sprowadzenia kogoœ na bezdro¿a.

2. Rozpoczynamy od jutra miesi¹c modlitwy ró¿añcowej. Odmawiajmy 
ró¿aniec indywidualnie i w rodzinach. W naszym koœciele nabo¿eñstwo 
ró¿añcowe o godzinie 18

3. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesi¹ca – dzieñ, w którym 
adorujemy Najœwiêtszy Sakrament i modlimy siê o powo³ania kap³añskie 
i zakonne, „Godzina Œwiêta” po Mszy œw. o godz. 18 ; pierwszy pi¹tek – 
szczególna okazja do pojednania siê z Bogiem, od godz. 17  adoracja 
Najœwiêtszego Sakramentu i spowiedŸ; pierwsza sobota miesi¹ca – dzieñ 
poœwiêcony Niepokalanemu Sercu Maryi, na Mszy œw. o godz. 18  
przygotowanie liturgiczne dla dzieci przed I Komuni¹ œw. i ich rodziców.

        Wasz proboszcz

00

00

00

00

*   *   *   *   *
Poprawne odmawianie ró¿añca oznacza odmawianie modlitwy oraz medytacjê w tym samym czasie. 
Dziêki temu odmawianie ró¿añca jest tak wspania³ym prze¿yciem duchowym. Ka¿da z tajemnic ró¿añca 
koncentruje siê na jednym wa¿nym wydarzeniu z ¿ycia Jezusa Chrystusa i jego matki, Maryi.  Wyró¿niamy 
20 tajemnic ró¿añca, które dodatkowo podzielone s¹ na 4 grupy: Tajemnice Radosne (pon. i sobota), 
Tajemnice Œwiat³a (czwartek), Tajemnice Bolesne (wtorek i pi¹tek) i Tajemnice Chwalebne (œroda 
i niedziela). _____________________________________________________________________________
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