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Œwiatowy Dzieñ Misyjny nazywany
w naszym kraju Niedziel¹ Misyjn¹, obchodzimy
zawsze w przedostatni¹ niedzielê paŸdziernika.
Na tegoroczn¹ Niedzielê Misyjn¹, która
przypada 21 paŸdziernika 2012 papie¿ Benedykt
XVI wystosowa³ orêdzie pod tytu³em „Powo³ani, aby
ukazywali blask S³owa prawdy” (List apost. Porta
fidei, 6).
Ojciec Œwiêty przypomina nam, ¿e „Jedn¹ z przeszkód w o¿ywieniu zapa³u
ewangelizacyjnego jest bowiem kryzys wiary, nie tylko w œwiecie zachodnim,
ale u znacznej czêœci ludzkoœci, która jednak odczuwa g³ód i pragnienie Boga,
i winna byæ zachêcana i prowadzona do chleba ¿ycia i ¿ywej wody,
jak Samarytanka, która udaje siê do studni Jakuba i rozmawia z Chrystusem.
Jak opowiada ewangelista Jan, historia tej kobiety jest szczególnie wymowna
(por. J 4, 1-30): spotyka Jezusa, który prosi j¹, by da³a Mu siê napiæ, ale potem
mówi jej o nowej wodzie, która mo¿e na zawsze ugasiæ pragnienie. Kobieta
pocz¹tkowo nie pojmuje, zatrzymuje siê na poziomie materialnym, ale stopniowo
Pan kieruje j¹ na drogê wiary, która doprowadza do rozpoznania Go jako
Mesjasza.
Odnoœnie do tego œw. Augustyn stwierdza: Po przyjêciu w sercu Chrystusa
Pana có¿ innego mog³aby uczyniæ [ta kobieta], jak porzuciæ dzban i pospieszyæ, by
g³osiæ dobr¹ nowinê? (Homilia 15, 30). Spotkanie z Chrystusem jako ¿yw¹ Osob¹,
która zaspokaja pragnienie serca, musi rodziæ pragnienie, by dzieliæ siê z innymi
radoœci¹ tej obecnoœci i zapoznawaæ z ni¹, tak aby wszyscy mogli jej doœwiadczyæ.
Trzeba odnowiæ entuzjazm dla przekazywania wiary, aby rozwijaæ now¹
ewangelizacjê wspólnot i krajów, maj¹cych d³ug¹ tradycjê chrzeœcijañsk¹, które
trac¹ odniesienie do Boga, a¿eby na nowo odkry³y radoœæ wiary.
Troska o g³oszenie Ewangelii nie powinna nigdy
pozostawaæ na marginesie dzia³alnoœci Koœcio³a i ¿ycia
chrzeœcijanina, ale winna wyraŸnie je znamionowaæ, wraz
ze œwiadomoœci¹, ¿e jest siê adresatem, a zarazem
misjonarzem Ewangelii.
G³ównym elementem g³oszenia jest zawsze to samo:
kerygma Chrystusa, który umar³ i zmartwychwsta³ dla
zbawienia œwiata, kerygma bezwarunkowej i ca³kowitej
(dokoñczenie na str. 2)
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Ewangelia wg Œw. Marka (10,35-45)
Jakub i Jan synowie Zebedeusza zbli¿yli siê do Jezusa i rzekli: Nauczycielu, chcemy,
¿ebyœ nam uczyni³ to, o co Ciê poprosimy. On ich zapyta³: Co chcecie, ¿ebym wam
uczyni³? Rzekli Mu: Daj nam, ¿ebyœmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, drugi
po lewej Twej stronie. Jezus im odpar³: Nie wiecie, o co prosicie. Czy mo¿ecie piæ
kielich, który Ja mam piæ, albo przyj¹æ chrzest, którym Ja mam byæ ochrzczony?
Odpowiedzieli Mu: Mo¿emy. Lecz Jezus rzek³ do nich: Kielich, który Ja mam piæ, piæ
bêdziecie; i chrzest, który Ja mam przyj¹æ, wy równie¿ przyjmiecie. Nie do Mnie jednak
nale¿y daæ miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale [dostanie siê ono] tym, dla
których zosta³o przygotowane. Gdy dziesiêciu [pozosta³ych] to us³ysza³o, poczêli
oburzaæ siê na Jakuba i Jana. A Jezus przywo³a³ ich do siebie i rzek³ do nich: Wiecie,
¿e ci, którzy uchodz¹ za w³adców narodów, uciskaj¹ je, a ich wielcy daj¹ im odczuæ sw¹
w³adzê. Nie tak bêdzie miêdzy wami. Lecz kto by miêdzy wami chcia³ siê staæ wielkim,
niech bêdzie s³ug¹ waszym. A kto by chcia³ byæ pierwszym miêdzy wami, niech bêdzie
niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Cz³owieczy nie przyszed³, aby Mu s³u¿ono,
lecz ¿eby s³u¿yæ i daæ swoje ¿ycie na okup za wielu.
* * * * * * * * * * * *
W£ADZA I S£U¯BA
Ewangelia dnia dzisiejszego przywo³uje nam
uczniów Jezusa: Jana i Jakuba, którzy pragnêli
byæ blisko Chrystusa w Królestwie Bo¿ym.
Prosili, aby jeden otrzyma³ miejsce po prawej,
a drugi po lewej stronie tego, który ju¿ teraz ma
w³adzê, a potem bêdzie j¹ mia³ w ca³ej
rozci¹g³oœci. Jednak¿e myœl Bo¿a jest inna. Bóg
kieruje losami œwiata i cz³owieka ponad czasem
i daje inne wartoœci, ni¿ te, do jakich
przywykliœmy, i które sobie wyobra¿amy na podstawie szczêœcia ziemskiego.
Prorok Izajasz przepowiada³, ¿e Mesjasz bêdzie cierpia³, ale po udrêkach swej
duszy otrzyma chwa³ê, tak ¿e bêdzie w stanie usprawiedliwiæ wielu, bo weŸmie
na siebie ich nieprawoœci.
W takim razie zapytajmy, czy ma nas interesowaæ w³adza czy s³u¿ba? Jezus uczy
drogi pokory, która prowadzi do wywy¿szenia. Kto chce byæ wielki, musi staæ siê
najpierw s³ug¹. Trzeba wiêc w drodze do wywy¿szenia naœladowaæ Chrystusa:
przecie¿ On równie¿ przyszed³ nie po to, ¿eby Mu s³u¿ono, ale ¿eby s³u¿yæ. W tej
s³u¿bie odda³ ¿ycie na okup za wielu. Czy¿ Skoro wiêc Chrystus s³u¿y³, to chce,
¿ebyœmy tak¿e i my s³u¿yli.

* * * * *

(Przedruk za „Dzieñ Pañski”)

(dokoñczenie ze str. 1)
mi³oœci Boga do ka¿dego mê¿czyzny i ka¿dej kobiety, której najwy¿szym wyrazem by³o
pos³anie odwiecznego i jednorodzonego Syna, Pana Jezusa, który raczy³ wzi¹æ na siebie
ubóstwo naszej ludzkiej natury, umi³owaæ j¹ i odkupiæ od grzechu i œmierci przez z³o¿enie
siebie w ofierze na krzy¿u”.
W zakoñczeniu swojego orêdzia na Œwiatowy Dzieñ Misyjny w 2008 Benedykt XVI
przypomnia³ wszystkim:
Drodzy Bracia i Siostry, niech obchody Œwiatowego Dnia Misyjnego zachêc¹ Was
wszystkich do ponownego uœwiadomienia sobie pilnej potrzeby g³oszenia Ewangelii.
Oby ta proœba papie¿a zosta³a zrealizowana.
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Dwaj przyjaciele
Starszy nazywa³ siê Frank i mia³ 20 lat. M³odszy Ted mia³ 18 lat. Wiele czasu spêdzali
razem, ich przyjaŸñ siêga³a czasów szko³y podstawowej. Razem postanowili zaci¹gn¹æ
siê do wojska. Przed wyjazdem przyrzekli sobie i rodzinom, ¿e bêd¹ wzajemnie uwa¿aæ
na siebie.
Szczêœcie im sprzyja³o i znaleŸli siê w tym samym batalionie. Batalion ich zosta³
wys³any na wojnê. By³a to straszliwa wojna, poœród rozpalonych piasków pustyni. Przez
pewien czas Frank i Ted przebywali w obozie, chronionym przez lotnictwo. Lecz któregoœ
dnia pod wieczór przyszed³ rozkaz by wkroczyæ na terytorium nieprzyjaciela. ¯o³nierze
pod piekielnym ogniem wroga dotarli do pewnej wsi. Ale nie by³o Teda. Frank szuka³ go
wszêdzie. Znalaz³ jego nazwisko w spisie zaginionych. Zg³osi³ siê u komendanta z proœb¹
o pozwolenie na poszukiwanie swego przyjaciela.
- To jest zbyt niebezpieczne - odpowiedzia³ komendant. - Straci³em ju¿ twego
przyjaciela, straci³bym równie¿ ciebie. Tam ostro strzelaj¹.
Frank mimo wszystko poszed³. Po kilku godzinach znalaz³ Teda œmiertelnie rannego.
Ostro¿nie wzi¹³ go na ramiona. Nagle dosiêgn¹³ go pocisk. Nadludzkim wysi³kiem uda³o
mu siê donieœæ przyjaciela do obozu.
- Czy warto by³o umieraæ, by ratowaæ umar³ego? - spyta³ komendant.
- Tak - wyszepta³ Frank - gdy¿ przed œmierci¹ Ted powiedzia³: Wiedzia³em,
¿e przyjdziesz.
To w³aœnie powiemy Bogu w takiej chwili: "Wiedzia³em, Bo¿e, ¿e przyjdziesz!”
Bruno Ferrero

* * * * *
KR¥G RADOŒCI
Któregoœ ranka, a by³o to nie tak dawno temu, pewien rolnik stan¹³ przed klasztorn¹ bram¹
i energicznie zastuka³. Kiedy brat furtian otworzy³ ciê¿kie dêbowe drzwi, ch³op z uœmiechem pokaza³
mu kiœæ dorodnych winogron.
- Bracie furtianie, czy wiesz komu chcê podarowaæ tê kiœæ winogron, najpiêkniejsz¹ z ca³ej mojej
winnicy? - zapyta³.
- Na pewno opatowi lub któremuœ z ojców zakonnych.
- Nie. Tobie!
- Mnie? Furtian a¿ siê zarumieni³ z radoœci. - Naprawdê chcesz mi j¹ daæ?
- Tak, poniewa¿ zawsze by³eœ dla mnie dobry, uprzejmy i pomaga³eœ mi, kiedy ciê o to prosi³em.
Chcia³bym, ¿eby ta kiœæ winogron sprawi³a ci trochê radoœci.
Niek³amane szczêœcie, bij¹ce z oblicza furtiana, sprawi³o przyjemnoœæ tak¿e rolnikowi.
Brat furtian ostro¿nie wzi¹³ winogrona i podziwia³ je przez ca³y ranek. Rzeczywiœcie, by³a to
cudowna, wspania³a kiœæ. W pewnej chwili przyszed³ mu do g³owy pomys³:
- A mo¿e by tak zanieœæ te winogrona opatowi, aby i jemu daæ trochê radoœci? Wzi¹³ kiœæ i zaniós³ j¹
opatowi.
Opat by³ uszczêœliwiony. Ale przypomnia³ sobie, ¿e w klasztorze jest stary, chory zakonnik
i pomyœla³: - Zaniosê mu te winogrona, mo¿e poczuje siê trochê lepiej.
Tak kiœæ winogron znowu odby³a ma³¹ wêdrówkê. Jednak nie pozosta³a d³ugo w celi chorego
brata, który pos³a³ j¹ bratu kucharzowi poc¹cemu siê ca³y dzieñ przy garnkach. Ten zaœ podarowa³
winogrona bratu zakrystianowi (aby i jemu sprawiæ trochê radoœci), który z kolei zaniós³ je
najm³odszemu bratu w klasztorze, a ten ofiarowa³ je komuœ innemu, a ten inny jeszcze komuœ
innemu.
Wreszcie wêdruj¹c od zakonnika do zakonnika, kiœæ winogron powróci³a do furtiana (aby daæ mu
trochê radoœci). Tak zamkn¹³ siê ten kr¹g. Kr¹g radoœci.
Nie czekaj, a¿ rozpocznie kto inny. To do ciebie dzisiaj nale¿y zainicjowanie krêgu radoœci.
Czêsto wystarczy ma³a, malutka iskierka, by wysadziæ w powietrze ogromny ciê¿ar.
Wystarczy iskierka dobroci, a œwiat zacznie siê zmieniaæ.
Mi³oœæ to jedyny skarb, który rozmna¿a siê poprzez dzielenie: to jedyny dar rosn¹cy tym
bardziej, im wiêcej siê z niego czerpie. To jedyne przedsiêwziêcie, w którym tym wiêcej siê
zarabia, im wiêcej siê wydaje; podaruj j¹, rzuæ daleko od siebie, rozprosz j¹ na cztery wiatry,
opró¿nij z niej kieszenie,wysyp j¹ z koszyka, a nazajutrz bêdziesz mia³ jej wiêcej ni¿
dotychczas.
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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. Koœció³ obchodzi dziœ Niedzielê Misyjn¹, która rozpoczyna Tydzieñ Misyjny.
W ten sposób chcemy przypomnieæ sobie polecenie Jezusa wstêpuj¹cego
do Nieba, by nieœæ Ewangeliê wszystkim ludziom. To polecenie zobowi¹zuje
ka¿dego z nas.
2. Dobiega koñca miesi¹c modlitwy ró¿añcowej. Poczujmy siê wewnêtrznie
zobowi¹zani do wziêcia udzia³u w nabo¿eñstwie paŸdziernikowym, podczas
którego rozwa¿amy tajemnice ró¿añca œwiêtego.
3. Zbli¿a siê listopad – miesi¹c modlitwy za zmar³ych. Wypominki, czyli proœbê
o modlitwê za wymienionych zmar³ych, Nowennê ¯a³obn¹ mo¿na zamawiaæ
po Mszy œw. w zakrystii. Wypominki to ca³oroczna modlitwa za zmar³ych
odmawiana w ka¿d¹ niedzielê przed Msz¹ œw. o godz. 9° ° i 11° ° . Nowenna
¯a³obna to 9 Mszy Œw. za zmar³ych wraz z Ró¿añcem odprawianych od Dnia
Zadusznego. Przy okazji informujemy, ¿e we Wszystkich Œwiêtych i w Dzieñ
Zaduszny tradycyjnie ju¿ odprawiona zostanie na naszym parafialnym
cmentarzu Msza Œwiêta o godzinie 13° ° .
Wasz proboszcz

* * * * *
W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:
• w poniedzia³ek, 22 paŸdziernika – b³ogos³awiony papie¿ Jan Pawe³ II.
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