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Miejscem i œrodowiskiem wiary jest Koœció³,
dlatego anga¿ujmy siê w jego ¿ycie i dzia³alnoœæ. Niech
o¿ywia nas odpowiedzialnoœæ i troska za Koœció³
powszechny i nasz Koœció³ lokalny, którym jest diecezja
i parafia. Takiej postawy ucz¹ dokumenty Soboru
Watykañskiego II. Mimo tego, ¿e od zakoñczenia Soboru
minê³y dziesiêciolecia, wielu katolików nie zna jeszcze ich
treœci. St¹d koniecznoœæ zg³êbiania tych dokumentów.
Ponadto, aby bardziej zrozumieæ i przyj¹æ depozyt wiary
czytajmy i rozwa¿ajmy Katechizm Koœcio³a Katolickiego.
Módlmy siê te¿ wiêcej ni¿ zwykle za Koœció³ (...).
Ojciec Œwiêty Benedykt XVI za swoje podstawowe zadanie uzna³ „umacnianie
braci w wierze” (£k 22, 32). Papie¿ pisa³: „Od pocz¹tku mojej pos³ugi Nastêpcy
Piotra przypomina³em o potrzebie odnalezienia drogi wiary, aby ukazaæ coraz
wyraŸniej radoœæ i odnowiony entuzjazm spotkania z Chrystusem”. Takie te¿ jest
i moje zadanie jako Pasterza Diecezji w stosunku do was Bracia i Siostry.
Zachêcam, przynaglany Ewangeli¹, byœcie mocno trwali w wierze, przekazywanej
przez pokolenia w naszym Œwiêtym Koœciele £om¿yñskim. Dziêkujê wszystkim
wam, zawsze obecnym w Koœciele, za gorliwoœæ i wiernoœæ. Pragnê te¿, z ca³ego
serca, aby umocnili siê w wierze ci, którzy maj¹ w¹tpliwoœci, poszukuj¹, b¹dŸ
utracili ewangeliczny sens ¿ycia. Oni zapewne nie us³ysz¹ treœci tego listu.
Potrzeba zatem naszego œwiadectwa ¿ycia i œwiadectwa s³owa, aby ci którzy
uznaj¹ siê za niewierz¹cych lub agnostyków, dziêki ³asce Bo¿ej, dostrzegli piêkno
wiary i jej znaczenie w ¿yciu osobistym i spo³ecznym (...).
Stajemy wiêc i my, cz³onkowie Koœcio³a £om¿yñskiego, przed wa¿nym
pytaniem: Jak dotrzeæ z Ewangeli¹ do osób z naszych parafii, które nie praktykuj¹
i nie chodz¹ do Koœcio³a, zw³aszcza do m³odego pokolenia. Czêsto mamy ich tak
wielu w naszych rodzinach. Dlatego proszê kap³anów, seminarzystów, osoby
¿ycia konsekrowanego, rodziców, m³odzie¿, cz³onków ruchów i stowarzyszeñ
koœcielnych, wszystkich œwieckich, a zw³aszcza osoby
chore i cierpi¹ce o modlitwê. Niech ona przyniesie nam
œwiat³o rozeznania. Byæ mo¿e trzeba nieustannie prosiæ
Pana, w postawie ¿arliwej wiary, o przemianê w³asnego
serca i o w³aœciwe odczytanie znaków czasu
charakterystycznych dla naszej Diecezji. Niech prze³o¿y siê
to na powstanie skuteczniejszych metod
ewangelizacyjnych(...).
Z Listu Biskupa £om¿yñskiego na rozpoczêcie Roku Wiary
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Ewangelia wg Œw. Marka (10,17-30)
Gdy Jezus wybiera³ siê w drogê, przybieg³ pewien cz³owiek i upad³szy przed Nim
na kolana, pyta³ Go: Nauczycielu dobry, co mam czyniæ, aby osi¹gn¹æ ¿ycie wieczne?
Jezus mu rzek³: Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg.
Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzo³ó¿, nie kradnij, nie zeznawaj fa³szywie,
nie oszukuj, czcij swego ojca i matkê. On Mu rzek³: Nauczycielu, wszystkiego tego
przestrzega³em od mojej m³odoœci. Wtedy Jezus spojrza³ z mi³oœci¹ na niego i rzek³
mu: Jednego ci brakuje. IdŸ, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a bêdziesz
mia³ skarb w niebie. Potem przyjdŸ i chodŸ za Mn¹. Lecz on spochmurnia³ na te s³owa
i odszed³ zasmucony, mia³ bowiem wiele posiad³oœci. Wówczas Jezus spojrza³ woko³o
i rzek³ do swoich uczniów: Jak trudno jest bogatym wejœæ do królestwa Bo¿ego.
Uczniowie zdumieli siê na Jego s³owa, lecz Jezus powtórnie rzek³ im: Dzieci, jak¿e
trudno wejœæ do królestwa Bo¿ego . £atwiej jest wielb³¹dowi przejœæ przez ucho igielne,
ni¿ bogatemu wejœæ do królestwa Bo¿ego. A oni tym bardziej siê dziwili i mówili miêdzy
sob¹: Któ¿ wiêc mo¿e siê zbawiæ? Jezus spojrza³ na nich i rzek³: U ludzi to niemo¿liwe,
ale nie u Boga; bo u Boga wszystko jest mo¿liwe. Wtedy Piotr zacz¹³ mówiæ do Niego:
Oto my opuœciliœmy wszystko i poszliœmy za Tob¹. Jezus odpowiedzia³: Zaprawdê,
powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól
z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, ¿eby nie otrzyma³ stokroæ wiêcej teraz, w tym
czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wœród przeœladowañ, a ¿ycia
wiecznego w czasie przysz³ym.
* * * * * * * * * * * *
SPRZEDAJ WSZYSTKO
I CHOD ZA MN¥!
Pytanie o ¿ycie moralne chrzeœcijanina - to
pytanie m³odzieñca z Ewangelii: Nauczycielu
dobry, co mam czyniæ, aby otrzymaæ ¿ycie
wieczne? (Mk 10, 17). Znajomoœæ dobra i dobre
dzia³anie maj¹ sens tylko wtedy, gdy wpisujemy
je w tajemnicê wiecznoœci. W³aœnie o tym
dowiedzia³ siê m³odzieniec z dzisiejszej
perykopy ewangelicznej. Pytaj¹cy by³ dobry, zna³
przykazania, szuka³. Tylko ¿e nie potrafi³ "sprzedaæ" owoców swojej wiary, swoich
poszukiwañ. "IdŸ, sprzedaj, co masz!". Sprzedaj, czyli po³ó¿ na szali to, co jest twoj¹
doczesnoœci¹, i to, co jest wiecznoœci¹. Jezus nie wyznacza nam miary, ile trzeba
sprzedaæ. Ewangelia nie uczy jak odrzucaæ to, czym musimy siê pos³ugiwaæ, czego
u¿ywamy. Uczy odrzucania tego, co zniewala nasze serce, co nie pozwala "chodziæ"
za Jezusem. "Sprzedaj i chodŸ!" - oto zasada dla uczniów Jezusa. Sprzedaj, czyli
zamieñ wiarê w siebie na wiarê w Boga; nadziejê pok³adan¹ we w³asnej doskona³oœci
na nadziejê pok³adan¹ w Bogu; umi³owanie swojej relacji do Boga na prawdziw¹
mi³oœæ do Boga, która chce daæ Mu wszystko. Kiedy ju¿ sprzedasz, wtedy "chodŸ",
czyli trwaj. B¹dŸ tam, gdzie jest On. Tylko wtedy mo¿esz nie tylko sprzedaæ, ale
chodziæ i trwaæ przy Nim.

* * * * *

(Przedruk za „Dzieñ Pañski”)

Nie zatwardzajmy serc, gdy s³yszymy krzyk biednych. Starajmy siê us³yszeæ to
wo³anie. Starajmy siê tak postêpowaæ i tak ¿yæ, by nikomu w naszej OjczyŸnie nie brak³o
dachu nad g³ow¹ i chleba na stole, by nikt nie czu³ siê samotny, pozostawiony bez opieki.
Jan Pawe³ II
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CREDO (Nicejsko-konstantynopolitañskie wyznanie wiary)
Wierzê w jednego Boga,
Ojca Wszechmog¹cego,
Stworzyciela nieba i ziemi,
wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych.
I w jednego Pana Jezusa Chrystusa,
Syna Bo¿ego Jednorodzonego,
który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami,
Bóg z Boga,
Œwiat³oœæ ze Œwiat³oœci,
Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego.
Zrodzony a nie stworzony,
wspó³istotny Ojcu,
a przez Niego wszystko siê sta³o.
On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zst¹pi³ z nieba.
I za spraw¹ Ducha Œwiêtego
przyj¹³ cia³o z Maryi Dziewicy i sta³ siê cz³owiekiem.
Ukrzy¿owany równie¿ za nas,
pod Poncjuszem Pi³atem zosta³ umêczony i pogrzebany.
I zmartwychwsta³ dnia trzeciego,
jak oznajmia Pismo.
I wst¹pi³ do nieba, siedzi po prawicy Ojca.
I powtórnie przyjdzie w chwale, s¹dziæ ¿ywych i umar³ych,
a Królestwu Jego nie bêdzie koñca.
Wierzê w Ducha Œwiêtego, Pana i O¿ywiciela,
który od Ojca i Syna pochodzi,
który z Ojcem i z Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwa³ê,
który mówi³ przez proroków.
Wierzê w jeden, œwiêty, powszechny i apostolski Koœció³.
Wyznajê jeden Chrzest na odpuszczenie grzechów.
I oczekujê wskrzeszenia umar³ych
i ¿ycia wiecznego w przysz³ym œwiecie.
Amen.

* * * * *
W TYM TYGODNIU PATRONUJ¥ NAM:
• w poniedzia³ek, 15 paŸdziernika – œwiêta Teresa z Avila, hiszpañska zakonnica
¿yj¹ca w XVI wieku, wielka reformatorka Karmelu i autorka dzie³ mistycznych;
• we wtorek, 16 paŸdziernika – œwiêta Jadwiga Œl¹ska. ¯y³a w XIII wieku. Ksiê¿na
Jadwiga by³a szczególnie wra¿liwa na los ludzi ubogich i chorych. Dla nich fundowa³a
wiele szpitali. Po œmierci mê¿a osiad³a w klasztorze w Trzebnicy;
• w œrodê, 17 paŸdziernika – œwiêty Ignacy Antiocheñski, mêczennik z pocz¹tków
chrzeœcijañstwa;
• w sobotê, 20 paŸdziernika – œwiêty Jan z Kêt, ¿yj¹cy pod koniec XIV wieku profesor
Akademii Krakowskiej, którego zapamiêtano jako cz³owieka do g³êbi przejêtego losem
ubogich.
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Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele

Msze œwiête:

00

00

00

00

00

w niedziele: 7 , 9 , 11 , 13 , 16 (na Cmentarzu), 18
00
00
w dni powszednie: 7 , 18

00

Inne nabo¿eñstwa:
s
Modlitwa Ró¿añcowa z Koronk¹ do Mi³osierdzia Bo¿ego ka¿dego dnia
00

o godz. 17
s
Adoracja 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
s
W ka¿dy wtorek od godz. 17 Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu prowadzona
przez Ruch Rodzin Nazaretañskich
s
Wspólnota Odnowy w Duchu œwiêtym zaprasza na spotkania modlitewne
00
w ka¿dy poniedzia³ek po Mszy œw. o godz. 18 w sali na zapleczu koœcio³a.
s
W ka¿dy pierwszy wtorek miesi¹ca o godz. 1600 - osoby korzystaj¹ce z pomocy
Parafialnego Zespo³u Caritas modl¹ siê na Ró¿añcu w intencji wszystkich darczyñców
i sponsorów.
00
s
Ró¿aniec Fatimski 13-go ka¿dego miesi¹ca o godz. 17

* * * * *

Og³oszenia DUSZPASTERSKIE
1. Dziœ w parafiach rozpoczyna siê Rok Wiary, który trwaæ bêdzie do 24 listopada
2013r czyli do Uroczystoœci Chrystusa Króla Wszechœwiata. By skutecznie œwiadczyæ
innym o Chrystusie, musimy o¿ywiæ swoj¹ wiarê. Jest to zadanie nie tylko na jeden
rok, ale na ca³e ¿ycie.
2. Dziœ przypada Dzieñ Edukacji Narodowej. Tego dnia otaczamy szczególn¹ modlitw¹
ludzi, na których barkach le¿y edukacja i wychowanie m³odego pokolenia. Pamiêtajmy
o nich tak¿e w naszej modlitwie.
3. Obchodzimy dziœ Dzieñ Papieski, poœwiêcony popularyzacji nauczania Jana Paw³a
II oraz uczeniu siê jego wra¿liwoœci na cz³owieka, podstawowej drogi Koœcio³a.
Obchody tego dnia zrodzi³y siê z potrzeby wdziêcznoœci Bogu za wielki pontyfikat Jana
Paw³a II. Wdziêcznoœæ Bogu – to wa¿na chrzeœcijañska postawa. St¹d w³¹czmy siê
w ten rytm ca³ym sercem. Na proœbê biskupów, dzisiejsza zbiórka po Mszy Œwiêtej
przeznaczona jest na fundacjê „Dzie³o Nowego Tysi¹clecia” – czyli na stypendia dla
uzdolnionej, ale niezamo¿nej m³odzie¿y.
4. Dzisiejsza niedziela koñczy Tydzieñ Mi³osierdzia.
5. W czwartek 18 paŸdziernika przypada œwiêto œwiêtego £ukasza Ewangelisty.
Wed³ug tradycji by³ lekarzem i malarzem. Tego dnia obchodzimy Dzieñ Modlitw
za Pracowników S³u¿by Zdrowia. Pamiêtajmy o nich w naszych modlitwach.
Wasz proboszcz

* * * * *
Zdrowy ¿ebrak jest szczêœliwszy ni¿ chory król.

(A. Schopenhauer)
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