Chrzest Œw.

Z radoœci¹ informujemy,
¿e w ostatnim czasie nastêpuj¹ce dzieci przyjê³y Sakrament Chrztu:

Zuzanna Jurecka, córka Daniela i Katarzyny
Alicja Zg³obiœ, córka Tomasza i Justyny
Alicja Michalik, córka £ukasza i Justyny
Tobiasz Karski, syn Przemys³awa i Joanny
Marek W¹dolny, syn Krzysztofa i Agnieszki
Œwiêci tego tygodnia: w poniedzia³ek – Œwiêto Œwiêtych Archanio³ów: Micha³a, Gabriela i Rafa³a, we wtorek – wspomnienie œw. Hieronima, prezbitera
i doktora Koœcio³a, w œrodê – wspomnienie œw. Teresy od Dzieci¹tka Jezus, dziewicy i doktora Koœcio³a, w czwartek – wspomnienie œwiêtych Anio³ów Stró¿ów,
w sobotê – wspomnienie
œw. Franciszka z Asy¿u.
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26. Niedziela Zwyk³a

Kto wygra?
Rozpoczê³y siê wyœcigi po
w³adze samorz¹dowe. Kandyda-

Moje owce
słuchają mojego
głosu, Ja znam je,
a one idą za
Mną

ci obiecuj¹ z³ote góry, raj w gminie czy w mieœcie. Przekonuj¹,
¿e tylko oni mog¹ zrealizowaæ

J 10, 27

plan uzdrowienia. Rozwi¹¿¹
wszystkie trudnoœci.
Gdy s³ucham tych oœwiadczeñ
– przypominam sobie s³owa Jezusa: „Po owocach poznaje siê
ka¿de drzewo. Nie zrywa siê fig
z ciernia, ani z krzaka je¿yny nie
zbiera siê winogron.”
Zachêcam Czytelników naszego biuletynu, aby do wyborów
poszli. Niech siê jednak zastanowi¹ na kogo zag³osowaæ? Co do-
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tychczas dany kandydat zrobi³? Czym realnie mo¿e siê poszczyciæ? A mo¿e on
obiecuje gruszki na wierzbie. Swoimi piêknymi obietnicami chce nas zba³amuciæ. Pozyskaæ nasz g³os. Proszê was o trzeŸwoœæ w g³osowaniu. Ks. Infu³at

S³owo na niedzielê
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI
DRUGIE CZYTANIEZ LISTU ŚWIĘGO
PROROKA EZECHIELA:
Ez 18, 25-28
Bóg nie chce śmierci grzesznika

PAWŁA APOSTOŁA DO FILIPIAN:
Flp 2, 1-11
Jezus Chrystus wzorem pokory

Wspomnij, o Panie, na swe miłosierdzie.

EWANGELIA: Mt 21, 28-32

Nawrócenie prowadzi do zbawienia

Jezus powiedzia³ do arcykap³anów i starszych ludu: „Co myœlicie? Pewien
cz³owiek mia³ dwóch synów. Zwróci³ siê do pierwszego i rzek³: Dziecko, idŸ
dzisiaj i pracuj w winnicy! Ten odpowiedzia³: Idê, panie!, lecz nie poszed³. Zwróci³ siê do drugiego i to samo powiedzia³. Ten odpar³: Nie chcê. PóŸniej jednak
opamiêta³ siê i poszed³.Który¿ z tych dwóch spe³ni³ wolê ojca?”. Mówi¹ Mu:
„Ten drugi”. Wtedy Jezus rzek³ do nich: „Zaprawdê, powiadam wam: Celnicy
i nierz¹dnice wchodz¹ przed wami do królestwa niebieskiego.Przyszed³ bowiem
do was Jan drog¹ sprawiedliwoœci, a wyœcie mu nie uwierzyli. Celnicy zaœ
i nierz¹dnice uwierzyli mu. Wy patrzyliœcie na to, ale nawet póŸniej nie opamiêOto s³owo Pañskie
taliœcie siê, ¿eby mu uwierzyæ”.

26. Niedziela Zwyk³a - 28 wrzeœnia 2014
1. Jutro po Mszy œw. wieczornej
spotkanie Szko³y Modlitwy œw. Jana
Paw³a II.
2. Przygotowanie m³odzie¿y z klas
pierwszych gimnazjalnych do Sakramentu Bierzmowania jutro lub we
wtorek o godz. 18.00 – Msza œw.
i spotkanie.
3. Od œrody rozpoczynamy nabo¿eñstwa ró¿añcowe. Zachêcamy doros³ych, m³odzie¿ i dzieci do odmawiania w tym miesi¹cu ró¿añca
w domu lub w koœciele. Nabo¿eñstwo ró¿añcowe odprawiamy
o 17.30 oraz po Mszy œw. o godz. 8.00.
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4. W paŸdzierniku odprawiamy
nowennê do Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy w œrodê rano o godz. 8.30
i wieczorem o godz. 17.15.
5. Zapraszamy do udzia³u
w czwartkowych nowennach ku czci
œw. Jana Paw³a II, podczas których
modlimy siê w intencjach z³o¿onych
przez pielgrzymów i parafian. Najbli¿sza czwartkowa nowenna szczególnie poœwiêcona bêdzie modlitwom za ma³¿onków.
6. W pierwszy pi¹tek spowiedŸ od
godz. 6.00 do 8.30, oraz od godz.
16.00 do 18.30. Msza œw. dla dzieci
o godz. 16.30. W tym dniu na godz.

(ci¹g dalszy ze str. 5)

wieñ z 1877r., kiedy to Matka Boska
ukazywa³a siê prostym wiejskim
dziewczynkom – Justynie i Barbarze
- i przemawia³a do nich w jêzyku polskim. Cudowny obraz Matki Boskiej
Gietrzwa³dzkiej umieszczony jest
w o³tarzu g³ównym piêknej, niewielkiej Bazyliki, w której panuje modlitewna atmosfera. Uczestniczyliœmy
w apelu oraz zas³oniêciu obrazu,
a póŸniej we mszy œwiêtej sprawowanej przez ksiêdza Infu³ata
w kaplicy Domu Pielgrzyma.
Dzieñ trzeci – niedziela
7 wrzeœnia rozpoczê³a siê
równie¿ wczeœnie rano –
ró¿aniec w Bazylice pw.
Narodzenia Najœwiêtszej
Maryi Panny, ods³oniêcie
obrazu i msza œwiêta koncelebrowana, wszyscy
Pielgrzymi zostali serdecznie powitani, a Wadowice
z ks. Infu³atem szczególnie ciep³o. Po
œniadaniu wielu uda³o siê do Cudownego róde³ka

Pogrzeb
Dobry Jezu,
a nasz Panie,
daj im wieczne
spoczywanie!

Ubogaceni licznymi doznaniami
wyruszyliœmy w d³ug¹ drogê powrotn¹, ale zatrzymaliœmy siê jeszcze,
¿eby zobaczyæ rozleg³e pola bitwy
pod Grunwaldem.
W czasie przejazdów miêdzy kolejnymi celami pielgrzymki odmawialiœmy modlitwy, œpiewaliœmy pieœni
i jak zwykle dba³ o to nasz duchowy
opiekun, ks. infu³at Jakub Gil, natomiast wiedzê uczestników o mijanych terenach i miejscowoœciach poszerza³a niestrudzona przewodniczka,
Pani Maria Zadora.
Pielgrzymka by³a dla
mnie wspania³ym prze¿yciem, w którym uczta duchowa przeplata³a siê
z walorami poznawczymi,
gdy¿ oprócz modlitwy
i skupienia dane nam by³o
podziwiaæ dzie³a sztuki
z minionych wieków,
a dziêki s³onecznej pogodzie równie¿ piêkne krajobrazy, jak¿e inne od naszych. Ponadto mog³am
zobaczyæ miejsca zwi¹zane z wa¿nymi wydarzeniami w historii Polski.
B.Okrêglicka

W ostatnim czasie z naszej wspólnoty po¿egnaliœmy:

Œp. Franciszek Kunowski, ur. 1931r., zam. Os. M. Wadowity
Œp. Michalina Baran, ur. 1930r., zam. ul. Mickiewicza
Œp. Danuta Dêbosz, ur. 1934r., zam. Os. XX-lecia
Œp. Janina Kochman, ur. 1932r., zam. Os. M. Wadowity
Œp. Janusz Kopyto, ur. 1935r., zam. ul. Gimnazjalna
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Poniedzia³ek 29 wrzeœnia
6.00 Œp. Stanis³aw Jêdroszak
Œp. Leon Grabowski, syn Andrzej
6.45 Œp. S³awomir Balonek
7.30 Œp. Jerzy Kasperek
8.00 Œp. ks. Pawe³ Potoczny od uczestników
pogrzebu z grupy parafialnej
12.00 W int. Marii i Stanis³awa w 30 r. œlubu
o b³. Bo¿e, zdrowie, potrzebne ³aski
w rodzinie
18.00 Œp. Henryk Œwiêtek
Œp. Adam Gawlik - 6 r.œm., ¿ona Teresa
Wtorek 30 wrzeœnia
6.00 Œp. Jan B¹k
6.45 Œp. Krystyna Harnas
7.30 O zdrowie i b³. Bo¿e dla rodziny
Baryszewskich
W int. Micha³a - o uzdrowienie duszy i cia³a,
o b³. Bo¿e dla ca³ej rodziny za
wstawiennictwem œw. Jana Paw³a II
8.00 Œp. ks. Pawe³ Potoczny - od mieszkañców
bl. nr 12
12.00 Dziêkczynno-b³agalna dla Stanis³awy
18.00 Œp. Stanis³aw Jêdroszak
Œp. Józef Dêbski
Œp. Mieczys³aw Wcis³o
Œroda 1 paŸdziernika
6.00 Œp. Barbara Zimmer
6.45 Œp. Stanis³aw Jêdroszak
7.30 Dziêkczynna za prze¿yte lata i z proœb¹
o b³. Bo¿e dla Jadwigi i Mieczys³awa Rent
8.00 Œp. Maria i Miko³aj i zmarli z rodziny
12.00 Œp. Maria P³ywacz, Anna Grabysz,
Jadwiga Zemanek
18.00 W intencjach nowenny
Za zmar³ych:
Œp. Barbara Romaniczyk
Œp. Jerzy Rajda
Œp. Marian Kozub
Œp. Jadwiga Zemanek
Œp. Janina Stopa
Œp. Maria Szulczyñska
Œp. Stanis³awa Gêbczyk
Œp. W³odzimierz Baran
Œp. Zofia Korytek
Œp. Miros³awa Zadora
Œp. Antonina Wiewióra
Œp. Marianna Byrska
Œp. Stanis³aw Hodur
Œp. Zbigniew Bochenek
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Œp. Janina Domadzierska
Œp. Edward Sroka
Œp. Franciszek Pêkala
Œp. Michalina Baran
Czwartek 2 paŸdziernika
6.00 Œp. Jan Kowalczyk, ¿ona Stefania
6.45 Œp. Maria Szulczyñska
7.30 O szczêœliwe rozwi¹zanie i b³. Bo¿e
dla Grzegorza i Katarzyny
8.00 Œp. Maria i Antoni
12.00 Œp. Maria Lipowska
18.00 Œp. Stanis³aw Jêdroszak
Œp. Maria Podgórny
Pi¹tek 3 paŸdziernika
6.00 Œp. Jadwiga Zemanek
6.45 Œp. Stanis³aw Jêdroszak
7.30 Œp. Maria Szulczyñska
8.00
12.00 Œp. Maria i Franciszek Ziaja, za zmar³ych
misjonarzy i misjonarki, za dusze
w czyœæcu cierpi¹ce
16.30 Œp. Tadeusz Kurek
18.00 Œp. Jan Go³ba
Œp. Tadeusz i Zofia Popowicz
Sobota 4 paŸdziernika
6.00 Œp. Krystyna Harnas
6.45 Œp. Henryk Œwiêtek
7.30 Œp. Maria i Franciszek Ziaja
8.00 Wynagradzaj¹ca za zniewagi przeciwko
Niepokalanemu Sercu Maryi oraz
b³. Bo¿e dla ks. Infulata i Rycerstwa
12.00 Dziêkczynna za Koœció³, papie¿a Franciszka,
za Ojczyznê, Radio Maryja i TV TRWAM
18.00 Œp. Stanis³aw Jêdroszak
Œp. Franciszek Tyra³a, Franciszek K³obuch
Niedziela 5 paŸdziernika
6.00 Œp. Marian Kozub
7.30 Œp. Stanis³aw Jêdroszak
Œp. Czes³awa i Aleksander Sikora
9.00 Œp. Teresa i Franciszek Nogala
9.00 Roków: Dziêkczynna w 15 r.œlubu Olgi
i Krzysztofa z proœb¹ o opiekê Matki
Bo¿ej na dalsze lata dla ma³¿onków
i ich dzieci
10.30 Œp. Stanis³aw Bogusz
12.00 Œp. Wypominani
13.30 Chrzty
18.00 Œp. Maria i Marian Gabryl

18.00 zapraszamy m³odzie¿ klas
trzecich gimnazjalnych na Mszê œw.
a nastêpnie spotkanie przygotowuj¹ce do Sakramentu Bierzmowania.
W pierwsze pi¹tki kancelaria parafialna nieczynna.
7. W pierwsz¹ sobotê na Mszy œw.
o godz. 8.00 modlimy siê za rodziny, które spodziewaj¹ siê potomstwa. Na tê Mszê œw. zapraszamy
zw³aszcza tych, którzy podjêli siê
duchowej adopcji dzieci, jak równie¿
wspólnotê Rycerstwa Niepokalanej.
W sobotê odwiedzamy chorych
z sakramentami œwiêtymi. O godz.
17.30 zapraszamy na Wieczór Jana
Paw³a II. O 18.00 Msza œw. ku czci
œw. Jana Paw³a II. Po Mszy œw. procesja przed pomnik Papie¿a Polaka.
Prosimy przynieœæ œwiece. O godz.
17.30 wyst¹pi chór z Katedry Warszawskiej.

8. Zapisy do Studium Apostolstwa
Œwieckich i pierwsze spotkanie
w sobotê 11 paŸdziernika na Mszy
œw. w Bazylice o godz. 9.00.
9. Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie zaprasza osoby i ich rodziny, które chcia³yby poœwiêciæ siê
opiece i wychowaniu dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej. Kandydatów na rodziców zastêpczych,
którzy pragn¹ stworzyæ bezpieczny,
ciep³y dom oraz zapewniæ warunki
prawid³owego rozwoju potrzebuj¹cym dzieciom zapraszmy do siedziby Centrum przy ul. Mickiewicza 15.
10. Zapraszamy na pielgrzymkê do
W³och w dniach od 5 do 12 paŸdziernika. Cena 400 z³ i 270 euro. Do
Morskiego Oka w Tatrach pojedziemy we wtorek 14 paŸdziernika. Wyjazd godz. 7.00. Koszt 35 z³.
ks. St. Jaœkowiec, prob.

Jak wychowaæ?
Ju¿ od kilku lat prze¿ywamy we wrzeœniu Tydzieñ
Modlitw o Katolickie Wychowanie Dzieci i M³odzie¿y. Tym dniom patronuje
Œwiêto Matki Bo¿ej Bolesnej. Jest ono zawsze obchodzone po Uroczystoœci Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego.
Warto w zwi¹zku z wychowaniem przypomnieæ sobie
zachowanie t³umu, który oblega³ wzgórze kalwaryjskie
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(ci¹g dalszy na str. 4)

(ci¹g dalszy ze str. 3)

podczas ukrzy¿owania. Napieraj¹cy
lud spogl¹da³ na konaj¹cych skazañców, wœród których jest Jezus Chrystus. Dostrzegaj¹ bliskie im osoby
stoj¹ce obok krzy¿y – bolej¹c¹ Maryjê, Matkê Chrystusa. Mo¿e w g³owach gapiów kalwaryjskich rodzi³y
siê myœli: jak dobrze, ¿e nie mamy
takich dzieci. Nasi synowie i córki
to bardzo porz¹dni ludzie, a nie tacy,
co koñcz¹ haniebn¹ œmierci¹. Normalny rodzic zawsze pragnie mieæ
normalne, czyli zdrowe dziecko.
Niejednokrotnie przerasta go sytuacja
kiedy spotyka siê z niepe³nosprawnoœci¹ swego potomka. Widocznymi, czy ukrytymi brakami. Fizycznymi lub umys³owymi. Wspó³czesna
medycyna wyros³a na pogl¹dach
naszych czasów chce obroniæ rodziców przed ciê¿arem takich dzieci –
proponuje aborcjê. Niech to maleñstwo i rodzice nie cierpi¹. Pytaj¹, jaki
ma sens ¿ycie obci¹¿one?
Wspania³¹ postaw¹ i czytelnym
œwiadectwem wiernoœci Ewangelii
jest przyjêcie takiego dziecka i otoczenie go mi³oœci¹. Od pocz¹tku
w promieniach mi³oœci cz³owiek
mo¿e siê rozwijaæ. W cieple serca
ojca i matki. O wielkoœci rodziców
œwiadczy ich przyjêcie i wychowanie ukrzy¿owanego dziecka. W ¿yciu
przekonaj¹ siê, ¿e to dziecko bêdzie
ich najwiêksz¹ radoœci¹.
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Wiêkszoœæ patrz¹cych uczestników tragedii ukrzy¿owania z pogard¹ patrzy³a na Matkê Jezusow¹
jako na nieudacznika wychowawczego. Pytali siê miêdzy sob¹, jak
ona mog³a dopuœciæ do takiego stanu? Gdzie ona by³a kiedy jej syn
dorasta³? Dlaczego go zaniedba³a?
Z pewnoœci¹ byli jednak tacy, którzy ze wspó³czuciem spogl¹dali na
Maryjê jako na osobê, której nie uda³o siê dobrze wychowaæ swego syna.
Mo¿e mówili miêdzy sob¹, po co dopuœci³a do tego, ¿e jej syn wdawa³
siê w politykê? Móg³ ¿yæ spokojnie.
Czemu zachcia³o mu siê walki z rzymianami? Powstanie niepodleg³oœciowe nie mia³o sensu. Szkoda m³odego ¿ycia i bólu jego matki. ¯ycie
jest brutalne. Trzeba tak wychowywaæ, by dziecko w doros³oœci umia³o siê dobrze urz¹dziæ. Niech myœli
tylko o sobie. O swoim po¿ytku. Nie
trzeba byæ Prometeuszem. A jednak
ostatecznie to nie egoiœci, lecz altruiœci s¹ bogactwem ludzkoœci. Ewangelia zawsze bêdzie podkreœla³a
wagê postawy samarytañskiej, która nie pozwoli obojêtnie mijaæ
cz³owieka w potrzebie. Nie mo¿e
siê ograniczaæ do tego, by myœl¹c
tylko o sobie nie mia³ czasu zaj¹c
siê potrzebami drugiego. Mi³osierna mi³oœæ zawsze bêdzie idea³em
w wychowaniu cz³owieka. Pochylenie nad drugim nie po to, ¿eby
mu dokopaæ, ale by pomóc mu
w wyprostowaniu – to idea³ ewangeliczny.

blemami ludzkimi. Przychodzi paŸdziernik. Trzeba koniecznie poddaæ
siê tej modlitwie. Proszê, aby codziennie ci, którzy wychowuj¹: rodzice, nauczyciele, ksiê¿a gorliwie
przesuwaj¹c ziarenka ró¿añcowe
w swoich d³oniach prosili Jezusa i
Jego Najœwiêtsz¹ Matkê o pomoc w
trudzie w³aœciwego wychowania
m³odego pokolenia.
ks. Infu³at

Trudny problem w³aœciwego wychowania do pe³nego cz³owieczeñstwa i g³êbokiego chrzeœcijañstwa.
Ju¿ dawno powtarzano zdanie, ¿e
sztuk¹ nad sztukami jest wychowanie cz³owieka. Sam cz³owiek z tym
problemem nie mo¿e sobie poradziæ.
Trzeba nieustannie z t¹ spraw¹ zwracaæ siê do Boga. Modlitwa ró¿añcowa to taka medytacja ¿yciowa,
w której sprawy Bo¿e ³¹cz¹ siê z pro-

Ciekawe pielgrzymkowe miejsca cz.II
Drugiego dnia 6 wrzeœnia wyruszyliœmy w kierunku Warmii i Mazur, zatrzymaliœmy siê w Reszlu
¿eby zwiedziæ ruiny zamku biskupów warmiñskich z XIII wieku oraz
koœció³ œw. Piotra i Paw³a, a potem
udaliœmy siê do Œwiêtej Lipki, w której od pocz¹tku
XIV wieku s³ynê³a cudami figurka Matki Bo¿ej z Dzieci¹tkiem. Obecnie
otaczany kultem
jest obraz Matki
Bo¿ej Œwiêtolipskiej, gdy¿ wspomniana wczeœniej figurka zosta³a
zniszczona przez Krzy¿aków.
Oprócz cudownego obrazu zainteresowanie wzbudzi³y: organy z 12
ruchomymi figurami, które w czasie
koncertu przedstawia³y scenê Zwiastowania Najœwiêtszej Maryi Panny,

freski Macieja Meyera z XVIII wieku, brama wejœciowa oraz wiele innych dzie³ stanowi¹cych wystrój barokowej Bazyliki.
Nastêpnie przejechaliœmy do miejscowoœci Gier³o¿, w lasach której na
obszarze 250 ha znajdowa³a siê
w czasie II wojny œwiatowej
kwatera Hitlera
zwana Wilczym
Szañcem,
a obecnie s¹ tu
ruiny bunkrów
przypominaj¹ce
o tym bolesnym
okresie.
Kolejny cel naszej pielgrzymki to
Gietrzwa³d – jedyne miejsce w Polsce posiadaj¹ce potwierdzenie w³adz
koœcielnych o autentycznoœci objawieñ Matki Bo¿ej. Kustosz Sanktuarium przybli¿y³ nam historiê obja-5-

(ci¹g dalszy na str. 7)

