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„B³ogos³awieni synowie i córy
Dla których Naród, Ojczyzna i Wiara
To nie treœæ pusta, ale symbol, który
Mi³oœæ im szy³a z³otem na sztandarach!”
„Poca³unek z³o¿ony na ziemi polskiej ma dla mnie sens szczególny.
Jest to jakby poca³unek z³o¿ony na rêkach matki - albowiem Ojczyzna jest nasz¹
matk¹ ziemsk¹. Polska jest matk¹ szczególn¹. Nie³atwe s¹ jej dzieje, zw³aszcza
na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matk¹, która wiele przecierpia³a. Dlatego
te¿ ma prawo do mi³oœci szczególnej. Sercem ogarniam raz jeszcze was
wszystkich, którzy trudzicie siê - ka¿dy na swój sposób - dla dobra ojczystej
ziemi, aby stawa³a siê coraz bardziej dostatnim i bezpiecznym domem
wszystkich Polaków (…). Widzia³em zachodz¹ce w mojej OjczyŸnie zmiany.
Podziwia³em przedsiêbiorczoœæ moich rodaków, ich twórcz¹ inicjatywê i wolê
pracy dla dobra Ojczyzny. Tego wszystkiego z ca³ego serca wam gratulujê!
Oczywiœcie, jest te¿ wiele problemów, które domagaj¹ siê rozwi¹zania. Jestem
przekonany, ¿e Polacy znajd¹ w sobie doœæ m¹droœci i wytrwa³oœci w budowaniu
Polski sprawiedliwej, która gwarantuje godne ¿ycie wszystkim swym
obywatelom - Polski, która umie siê toczyæ wokó³ wspólnych celów i wartoœci
podstawowych dla ka¿dego cz³owieka”.
Jan Pawe³ II

Kochani !
Raz jeszcze zaczerpnêliœmy z myœli naszego Wielkiego Rodaka.
To, co siê sta³o 11 listopada 1918r., mo¿na nazwaæ zmartwychwstaniem
Polski, po 123 latach niewoli i zabijania ducha narodu polskiego.
Potê¿ni militarnie zaborcy zlikwidowali pañstwo polskie, przez 5 pokoleñ
próbowali zniszczyæ wszystko, co polskie. Naród
nasz siê nie podda³, jego ostoj¹ zawsze by³ Koœció³,
a szczególn¹ moc znajdowa³ w Bogu. Tak by³o wtedy,
w czasie zaborów, tak by³o póŸniej w czasie
komunizmu, tak jest i teraz. Tylko w Bogu nasza
nadzieja i si³a, w Panu jest nasze zwyciêstwo.
ks. Dariusz
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Jezus nauczaj¹c mówi³ do zgromadzonych: Strze¿cie siê uczonych w Piœmie.
Z upodobaniem chodz¹ oni w pow³óczystych szatach, lubi¹ pozdrowienia
na rynku, pierwsze krzes³a w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach.
Objadaj¹ domy wdów i dla pozoru odprawiaj¹ d³ugie modlitwy. Ci tym surowszy
dostan¹ wyrok. Potem usiad³ naprzeciw skarbony i przypatrywa³ siê, jak t³um
wrzuca³ drobne pieni¹dze do skarbony. Wielu bogatych wrzuca³o wiele. Przysz³a
te¿ jedna uboga wdowa i wrzuci³a dwa pieni¹¿ki, czyli jeden grosz. Wtedy
przywo³a³ swoich uczniów i rzek³ do nich: Zaprawdê, powiadam wam: Ta uboga
wdowa wrzuci³a najwiêcej ze wszystkich, którzy k³adli do skarbony. Wszyscy
bowiem wrzucali z tego, co im zbywa³o; ona zaœ ze swego niedostatku wrzuci³a
wszystko, co mia³a, ca³e swe utrzymanie.

* * * * * * * * * * * *
PRZEMIJANIE ŒWIATA
Niebo i ziemia przemin¹, ale moje s³owa
nie przemin¹ – mówi Jezus. Od Jego czasów œwiat
zmieni³ siê nie do poznania. Upad³y wielkie cywilizacje
staro¿ytne, a na ich miejscu powsta³y nowe,
œredniowieczne, a potem nowo¿ytne, które zreszt¹ od
poprzednich wcale nie s¹ ani lepsze, ani trwalsze.
Rozwinê³a siê nauka i technika, które dostarczy³y
ludzkoœci wielu u³atwieñ i ulepszeñ, ale te¿ przynios³y mnóstwo niebezpieczeñstw
i zagro¿eñ. Dziêki osi¹gniêciom naukowym wiemy, ¿e jeœli najpierw energia
termoj¹drowa, u¿yta przeciwko cz³owiekowi, nie zniszczy ¿ycia na Ziemi, to za
kilka miliardów lat S³oñce samo wystygnie i ca³a Ziemia zmieni siê w martwy g³az.
Z ka¿d¹ sekund¹ zmienia siê i przemija ca³y wszechœwiat. Tylko Bóg trwa
na wieki i tylko On mo¿e obdarzyæ swe stworzenie ¿yciem wiecznym. Tylko s³owo
Jezusa nigdy nie przeminie, bo zawiera ono naukê aktualn¹ wszêdzie i w ka¿dym
czasie. Ono objawia prawdê o Bogu i cz³owieku oraz o tym, jak cz³owiek mo¿e
dojœæ do Boga. A gdy z Nim siê spotka, bêdzie ¿y³ na wieki.
Tak wiêc zamiast z trwog¹ rozmyœlaæ o koñcu œwiata, powinniœmy zacz¹æ
bardziej troszczyæ siê o zbawienie w³asne i drugiego cz³owieka, poniewa¿ ¿ycie
wieczne jest o wiele wa¿niejsze od obecnego, ziemskiego ¿ycia.
ks. Franciszek Mickiewicz – pallotyn (Przedruk za „Dzieñ Pañski”)

* * * * *
„Wyraz ojczyzna ³¹czy siê z pojêciem i rzeczywistoœci¹ ojca. Ojczyzna to jest
poniek¹d to samo co ojcowizna, czyli zasób dóbr, które otrzymaliœmy
w dziedzictwie po ojcach. Ojczyzna wiêc to jest dziedzictwo, a równoczeœnie jest
to wynikaj¹cy z tego dziedzictwa stan posiadania – w tym równie¿ ziemi,
terytorium, ale jeszcze bardziej wartoœci i treœci duchowych, jakie sk³adaj¹ siê na
kulturê danego narodu. Nale¿y te¿ stwierdziæ, ¿e rozwój kultury duchowej w XIX
wieku przygotowa³ Polaków do tego wielkiego wysi³ku, który przyniós³ narodowi
odzyskanie niepodleg³oœci. Polska skreœlona z map Europy i œwiata, w roku 1918
zaistnia³a na nich z powrotem i od tego czasu istnieje na nich ci¹gle.”
Jan Pawe³ II
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WOLNOŒÆ RELIGIJNA NA ŒWIECIE. RAPORT 2012
Chrzeœcijanie s¹ najbardziej przeœladowan¹ grup¹ religijn¹ na œwiecie.
Ta smutna prawda, po raz kolejny wynika z zaprezentowanego
16 paŸdziernika raportu „Wolnoœæ Religijna na Œwiecie. Raport 2012"
który wyda³o Stowarzyszenie Papieskie Pomoc Koœcio³owi w Potrzebie.
Raport opisuje wolnoœæ religijn¹ w 196 krajach. Badanie przedstawia
sytuacjê wszystkich wspólnot religijnych wystêpuj¹cych w danym kraju.
Jak wynika z raportu wolnoœæ religijna jest wci¹¿ nagminnie ³amana
w wielu krajach na œwiecie. W wielu pañstwach ta sytuacja dramatycznie
siê pogorszy³a. £amane jest podstawowe prawo do swobodnego wyboru
religii i publicznego wyznawania wiary. W wielu krajach, jak np. w Pakistanie
czy Iranie, roœnie presja islamskich ekstremistów na nie-muzu³manów
poprzez „prawo o bluŸnierstwie". Podobna sytuacja wywierania ogromnej
presji na chrzeœcijan roœnie w krajach afrykañskich, takich jak Kenia, Mali,
Nigeria, Czad czy Tanzania. Zauwa¿one s¹ równie¿ antychrzeœcijañskie
dzia³ania œwieckich grup w Europie, które chc¹ si³¹ narzuciæ ca³ej
spo³ecznoœci swoje pogl¹dy i usankcjonowaæ je prawnie. W wielu
miejscach na œwiecie, jak np. w Indiach, wprowadzone zosta³y przepisy
zabraniaj¹ce zmiany religii. Jest to zabieg maj¹cy zatrzymaæ proces
chrystianizacji danego regionu.
Raport zauwa¿a te¿, ¿e w wielu krajach wzrasta œwiadomoœæ prawa
do wolnoœci religijnej. Dowodem tego jest wzrost interwencji rz¹dów
i parlamentów w krajach europejskich oraz rezolucje Parlamentu
Europejskiego w sprawie wolnoœci religijnej.
Najbardziej skomplikowana sytuacja jest w krajach, w których
konstytucja okreœla religiê pañstwow¹, nie pozostawiaj¹c miejsca
dla innych religii. Taka sytuacja dotyczy np. Arabii Saudyjskiej.
Raport „Wolnoœæ Religijna na Œwiecie. Raport 2012" zosta³
opublikowany w jêzyku angielskim, francuskim, niemieckim i portugalskim.
Czy wiesz, ¿e…
…170 000 chrzeœcijan ginie rocznie za wiarê w Chrystusa?
…co 3 minuty ginie 1 chrzeœcijanin?
…200 milionów chrzeœcijan jest brutalnie przeœladowanych?
…w ponad 70 krajach œwiata ³amie siê prawo do wolnoœci religijnej?
…350 milionów chrzeœcijan poddanych jest ró¿nym formom
dyskryminacji?…

* * * * *
„Patriotyzm oznacza umi³owanie tego, co ojczyste: umi³owanie historii,
tradycji, jêzyka czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to mi³oœæ, która
obejmuje równie¿ dzie³a rodaków i owoce ich geniuszu. Prób¹ dla tego
umi³owania staje siê ka¿de zagro¿enie tego dobra, jakim jest ojczyzna.
Nasze dzieje ucz¹, ¿e Polacy byli zawsze zdolni do wielkich ofiar
dla zachowania tego dobra albo te¿ dla jego odzyskania.”
Jan Pawe³ II

Str.4

Pos³aniec œw. Brunona Nr 80
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. Chwal¹c ubog¹ wdowê, Jezus powiedzia³ nam, ¿e dzieliæ siê trzeba zawsze
tym, co siê ma, gdy inny cz³owiek jest w potrzebie lub gdy cel jest wa¿ny.
Pamiêtajmy o tym – zw³aszcza w kontekœcie tego, ¿e niedziela dzisiejsza jest
Dniem Solidarnoœci z Koœcio³em Przeœladowanym.
2. Dziœ, 11 listopada, przypada Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci. Pamiêtajmy
w modlitwach o tych, którzy za Polskê niepodleg³¹ polegli, ale te¿ i o tych,
którzy w trudzie budowali i buduj¹ jej niepodleg³y byt.
3. Po Mszy œw. o godz. 15.00 koncert patriotyczny w wykonaniu naszego
zespo³u „Soli Deo” – Zapraszamy!
Wasz proboszcz

* * * * *
W TYM TYGODNIU PATRONUJ¥ NAM:
• w poniedzia³ek, 12 listopada – œwiêty Jozafat, dzia³aj¹cy na pocz¹tku XVII wieku
aposto³ jednoœci Koœcio³a na polskich kresach wschodnich;
• we wtorek, 13 listopada – œwiêci Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak i Krystyn, pierwsi
mêczennicy polscy z pocz¹tku XI wieku, których krew przyczyni³a siê do rozkwitu
chrzeœcijañstwa w naszej OjczyŸnie;
• w pi¹tek, 16 listopada – Najœwiêtsza Maryja Panna Ostrobramska, patronka
najwa¿niejszego sanktuarium maryjnego na Litwie, tak¿e bardzo bliskiego Polakom;
• w sobotê, 17 listopada – œwiêta El¿bieta Wêgierska. Po œmierci mê¿a zosta³a tercjark¹
franciszkañsk¹ i poœwiêci³a siê bez reszty ubogim i zaniedbanym.
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