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PE REG RY NACJA
OBRAZU JEZUSA MI ŁO SIERNE GO I RELIKWI
BŁO GO SŁAWI O NEG O JA NA PAW ŁA II
ZAPL ANUJ S WÓJ C ZAS JUŻ D Z IŚ !
Zamyślenia nad Słowem Bożym
Wtedy Jan powiedział do Jezusa: Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje
imię wyrzucał złe duchy, i zabranialiśmy mu, bo nie chodził z nami. Lecz Jezus odrzekł: Nie zabraniajcie mu,
bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko
nam, ten jest z nami. Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę,
powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych,
którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli twoja ręka jest
dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego,
niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu,
odetnij ją; lepiej jest dla ciebie, chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła.
Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa
Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie.
(Mk 9,38-43.45.47-48)
Warto zrobić wszystko, żeby nie czynić zła i nie być powodem zgorszenia, ale przede wszystkim, żeby
pozostać wiernym Jezusowi. Ta wierność ma czasem bardzo wysoką cenę – gdy cięcia muszą być aż tak
radykalne i bolesne, że mocne Chrystusowe porównanie do odcięcia ręki czy wyłupienia oka okazuje się
bardzo trafne. Wybór tego, co trudne, ze względu na Chrystusa wymaga niekiedy heroizmu. Bóg jednak daje
nam moc wytrwania w dobru. Trzeba tylko z ufnością
przylgnąć do Niego i zanurzyć się w Jego miłości.

Z różańcem na spotkanie Boga
Różańcowy miesiąc październik skłania do zamyślenia nad
tą modlitwą, która w tym miesiącu codziennie rozlega się w naszych
kościołach. Również wielu z nas indywidualnie bierze częściej niż
w innych okresach roku do ręki różaniec i medytuje wielkie
tajemnice Boga. Poprawne odczytanie miejsca i roli Maryi, jakie Jej
przewidział Bóg w wielkim planie zbawienia, pomaga w modlitwie
różańcowej, a nawet decyduje o jej poprawności. Matka naszego
Pana "jest dla nas wzorem otwarcia się na dar Boży i przyjęcia łaski
przez człowieka, wzorem całkowitego oddania się Bogu nade

wszystko umiłowanemu. Na Boży dar odpowiedziała posłuszeństwem wiary, którym naznaczone było całe Jej życie.
Na co dzień obcowała z niewypowiedzianą tajemnicą Syna Bożego, (...). Wiara Maryi przeszła wszystkie próby i nie
załamała się. (...) Dziewica z Nazaretu jest "Mistrzynią bezwarunkowej wierności i niestrudzonej służby" (Jan Paweł II).
Głębiej poznając Najświętszą Maryję Pannę odkrywamy taki ewangeliczny sposób życia, w którym człowiek
całkowicie nie należy do siebie, ponieważ wszystkim dla niego jest Bóg.
Jak Maryja winniśmy pozwolić, by coraz pełniej był w nas obecny Chrystus i rozważać w pamięci serca
tajemnice Jego życia. Taki jest właśnie sens modlitwy różańcowej, w której wielka pielgrzymka wiary rozpoczyna się
Zwiastowaniem. Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział, że "chrześcijanin jest człowiekiem Zwiastowania,
a Zwiastowanie jest syntezą wszelkich tajemnic chrześcijańskich". Wiara Maryi w chwili Zwiastowania to całkowite
przylgnięcie do słowa i planu Bożego. Dyspozycyjność Maryi wobec Boga, Jego zbawczego planu i propozycji
skierowanej do Niej jest wzorem poprawnej wiary i szkołą, w której Maryja uczy nas, w jaki sposób wierzyć.
W modlitwie różańcowej Maryja nam przewodniczy w pielgrzymowaniu po Bożych misteriach. Jej miłość do Jezusa
i całkowite oddanie Jego misji daje pewność poprawności tej drogi wiary. To wszystko sprawia, że razem z Nią
w różańcowych rozważaniach przeżywamy wielkie czyny miłości Chrystusa. Głębiej pojmujemy Jego misję zbawiania
świata i pełniej słyszymy wezwania, które Chrystus kieruje osobiście do każdego człowieka i całej wspólnoty Jego
uczniów. Odkrywamy, że przez chrzest jesteśmy powołani, a poprzez każdy modlitewny akt ciągle na nowo wzywani
do pełnej i dynamicznej obecności w życiu Chrystusa i w życiu Jego Kościoła ożywianego Duchem Świętym.
Różaniec jest odpowiednikiem "wschodniej modlitwy Jezusowej, to znaczy prosty sposób na pogrążenie się
w nieustannej modlitwie. Wielką intuicją różańca jest przeżywanie wszystkich scen Ewangelii z Maryją. (...) Proste
odmawianie różańca prowadzi niektórych do modlitwy serca (...). Różaniec jako taki staje się czasem milczenia,
modlitwy wewnętrznej i słuchania Słowa Bożego. (...) Jest to doświadczenie na dwu poziomach: umysłem i wargami
szepczesz słowa Maryi, a w głębi swej istoty słyszysz słowo Boże; różaniec pozwala ci doświadczyć jedności życia
maryjnego" (Jean Lafrance).
Rozwój modlitwy polega na spotykaniu Boga w coraz prostszy, naturalniejszy, a przez to głębszy sposób.
Modlitwa ustna jest tu potrzebnym wsparciem, by utrzymywać naszą myśl przy Bogu. Modlitewny tekst staje się
towarzyszem wewnętrznego skupienia, które odrywa od słów, aby skoncentrować uwagę na Bogu. Poza tym, modlitwa
ustna to często jedyna forma, po którą jeszcze może sięgnąć człowiek niespokojny, zabiegany i rozkojarzony, żyjący
w tak szybkim tempie. Człowiek przyzwyczajony do odmawiania różańca wie, że powtarzanie "Zdrowaś Maryjo"
niekoniecznie oznacza wierne śledzenie dosłownego brzmienia: modląc się możemy skupić naszą uwagę albo na
właśnie wypowiadanych zdaniach, albo na rozważanej tajemnicy; serce modli się, chociaż nie jest świadome
wszystkiego, co zostaje wypowiadane ustami. "Rozważanie tej samej formuły pozwala wciąż odkrywać jej głębię,
coraz bardziej przyswajać każde słowo i znacznie więcej słuchać, niż mówić. Pomaga też bardziej skupiać się na Tym,
do kogo się zwraca, a nie na własnych marzeniach, pomysłach i koncepcjach. Tylko taka modlitwa kształtuje ludzkie
serca, jest twórcza i przynosi pożytek. Będąc trwaniem w obecności Boga, pomaga nawiązać z Nim silniejsze więzy.
Prowadzi do wspólnoty człowieka ze Stwórcą" (Filokalia). Różaniec odmawiany w ten sposób staje się czasem
wewnętrznej ciszy, rozważania, słuchania Słowa Bożego. Takiej modlitwy trzeba się uczyć ze spokojem i cierpliwością
wobec siebie i własnej niezdolności wyciszania, która jest często owocem zabiegania i napięć właściwych
współczesnemu sposobowi życia. Taka spokojna różańcowa medytacja możliwa jest w kościele, przed wystawionym
Najświętszym Sakramentem, a także w domu, na spacerze, w drodze do pracy - niemalże wszędzie. Październik to
dobra okazja, by powrócić do różańca lub zacząć się go uczyć, by znaleźć jeszcze jeden sposób na odnajdywanie Boga
i siebie.
BISKUP EDWARD DAJCZAK

Św. Hieronim
Posłuszny nakazom Chrystusa: "Badajcie Pisma" oraz "Szukajcie, a znajdziecie" wypełniam swą powinność...
Jeśli bowiem, jak mówi apostoł Paweł, Chrystus jest mocą Bożą i mądrością Bożą, to ten, kto nie zna Pisma nie
zna mocy Boga ani Jego miłości:

„Nieznajomość Pisma
Świętego jest nieznajomością
Chrystusa.”
Św. Hieronim, kapłan, doktor
Kościoła. Urodził się około 340 roku
w bogatej chrześcijańskiej rodzinie,
w
Strydonie
(dzisiejsza
Istria).
Studiował w Rzymie. Tam przyjął
chrzest z rąk papieża Liberiusza.
Po skończeniu studiów udał się do
ówczesnej stolicy cesarstwa - Trewiru,
gdzie na życzenie rodziny podjął karierę

urzędniczą. W kilka lat później w Akwilei został duchownym. Stamtąd udał się do Syrii, gdzie na Pustyni
Chalcydyckiej prowadził życie pustelnicze, studiując Pismo Święte i języki wschodnie. Wyczerpany postami znalazł
się w obliczu śmierci. W Antiochii przyjął święcenia kapłańskie (377). W pięć lat później udał się na synod do
Rzymu, gdzie skupił wokół siebie elitę intelektualną i religijną. W latach 382-384 był sekretarzem i doradcą papieża
Damazego. Po jego śmierci, w 385 roku przez Egipt, Palestynę, wielkie klasztory Wschodu, skierował się do
Betlejem, w którym mieszkał do śmierci. Organizował tam działalność charytatywną, prowadził wykłady, pod jego
opieką powstały cztery klasztory. Hieronim odznaczał się encyklopedyczną wiedzą, wybuchowym temperamentem,
umiłowaniem ascezy, pracowitością, gorącym przywiązaniem do Kościoła, czcią do Matki Bożej, a przede
wszystkim umiłowaniem Pisma Świętego.
Przełożył Biblię na język łaciński. Dzieło to zajęło mu 24 lata. Jego przekład, tzw. Wulgata, został przyjęty jako
tekst urzędowy Kościoła Zachodniego. Pozostawił po sobie spuściznę literacką, której ogromu niepodobna przypisać
jednemu człowiekowi. Napisał komentarze do wielu ksiąg Pisma oraz przełożył wiele tekstów ojców Kościoła.
Zwalczał współczesne mu herezje. Ostatnie lata spędził w grocie sąsiadującej z Grotą Narodzenia Pana Jezusa.
Zmarł 30 września 420 roku w Betlejem. Jego relikwie sprowadzono z czasem do Rzymu. Obecnie znajdują się
w bazylice S. Maria Maggiore. Jest jednym z czterech wielkich doktorów Kościoła Zachodniego. Jego wspomnienie
przypada 30 września, jest patronem kręgów biblijnych.

"Jedyną doskonałością ludzką jest świadomość własnej niedoskonałości."
"Nawrócenie nigdy nie jest zbyt późne. Łotr z krzyża przychodzi do raju..."

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA 30. 09. 2012R.
1) Od jutra rozpoczynamy Nabożeństwa Różańcowe. W naszym kościele nabożeństwo każdego dnia o godz.
17.30. W ramach różańca będą też odprawiane nowenny: środowa do NMP Nieustającej Pomocy
i piątkowa do Miłosierdzia Bożego. Zapraszamy na wspólną modlitwę dzieci, młodzież i dorosłych. Dzieci
będą prowadziły nabożeństwa w następującym porządku: Poniedziałek- kl. O i I, Wtorek- kl. II i III,
Środa- kl. IV i VI, Czwartek- kl. V, Piątek- Gimnazjum. Postarajmy się przynajmniej raz w tygodniu
przyjść z całą rodziną, albo podejmijmy zobowiązanie rodzinnej modlitwy różańcowej w naszych domach.
2) W tym tygodniu przypada I czwartek miesiąca. Modlimy się za powołanych i o nowe powołania
kapłańskie i zakonne. W I Piątek- wynagradzamy Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za nasze grzechy
i całego świata. Od godz. 15.00- adoracja Najświętszego Sakramentu. Okazja do spowiedzi codziennie
przed ranną i wieczorną Mszą świętą i w piątek od 15.00. Komunia św. będzie udzielana co 20 minut.
Odwiedziny chorych z Komunią św. w piątek od 8.30. W I sobotę na Mszy św. o g. 7.00 spotyka się
Wspólnota Żywego Różańca. W związku ze świętem MB Różańcowej zapraszamy w sobotę po Mszy św.
rannej na aulę na tradycyjną herbatę z ciastkiem.
3) W przyszłą niedzielę, 7 X przypada święto patronalne Żywego Różańca NMP Różańcowej. Na Mszy św.
o godz. 11.00 pobłogosławimy różańce dzieciom klas drugich - zapraszamy dzieci z rodzicami.
Tego dnia przypada także 4r.śm. ks. Bpa Adama Śmigielskiego. Pamiętajmy w gorącej modlitwie
o pierwszym Pasterzu naszej diecezji.
4) Dziękujemy parafianom z ul. Wygoda, a byli to: Anna Pluta, Władysława Podgórska, Aleksandra Datoń,
Lucyna i Barbara Smyrak, Bronisława Hezner, Józefa Hezner, Lechowcy za posprzątanie kościoła
i złożenie ofiary na kwiaty w kwocie 60 zł. W przyszłą sobotę o posługę tę prosimy mieszkańców
z ul. Na Stawach i Banasika.
5) Od następnej niedzieli rozpoczynamy Tydzień Miłosierdzia. Ofiary składane tego dnia do puszek
przeznaczone są na Caritas.
6) Na cokołach ostatnich ławek są kartki ( formularze) z wypominkami jednorazowymi, które po wypełnieniu
składamy u księży. Będą ci zmarli polecani Bogu w uroczystość Wszystkich Świętych na cmentarzu,
w Dzień Zaduszny przed Mszami świętymi oraz przez miesiąc listopad. Ofiara z racji wypominek
jednorazowych jest dowolna. Wypominki tzw. roczne i półroczne dyktujemy kapłanom. Tych zmarłych
będziemy polecali Bogu przez miesiąc listopad przed wieczorną Mszą św. i w ciągu roku przed
niedzielnymi Mszami św. o godz. 7.00; 9.00 i 15.00. Przy zapisywaniu bliskich zmarłych u księdza
prosimy, aby podawać przed którą Mszą św. mają być wypominani. Ofiara z racji rocznych wypominek
„od duszy”, to tyle co intencja mszalna, półroczne połowa tej kwoty .

INTENCJE MSZALNE 01.10.-07.10.2012R.
Poniedziałek 01.10.12.
7.00 1) + Kazimierz Mazgaj- od ucz. pogrzebu
2) + Franciszek Stercel i Karol Migacz
18.00 + Elżbieta i Józef Zubel i rodzice Majchrowscy
Wtorek 02.10.12.
7.00 + Józef Hacuś- od Bobowej i Bergieł
18.00 1) + Kazimierz Mazgaj- od Kazimierza Urbańczyka z rodziną
2) + Maria Proksa- od Zofii i Krzysztofa Proksa z dziećmi
Środa 03.10.12.
7.00 + Józef Hacuś- od Bisagów z rodziną
18.00 1) + Salomea Kula- od synowej Janiny
2) Z Róży NMP Wspomożenie Wiernych
Czwartek 04.10.12.
7.00 + Bronisław Grubka- od ucz. pogrzebu
18.00 1) + Andrzej Smalcerz – od sąsiadów
2) + Kazimiera Pluta- od kuzynów Wła-wy Janoszek i Józefa Orzechowskiego z rodzinami
Piątek 05.10.12.
7.00 + Józef Hacuś- od sąs. Sołtysiaków
19.00 1) + Salomea Kula- od wnuka Artura z rodzina
2) + Kazimiera Pluta- od córki Marii z synami
Sobota 06.10.12.
7.00 Z Róży MB Różańcowej
18.00 1) + Jan Proenings
2) + Henryk Palka 2r.śm.
Niedziela 07.10.12.
7.00 1) Z Róży św. Faustyny
2) W 75ur. Marii- od wnuków i wnuczek
9.00 + Maria i Jan Majcherczyk
11.00 + Henryk Kot 4r.śm.- od żony i córki z rodziną
15.00 Chrzty
18.00 W 40r.śl. Danuta i Kazimierz Hacuś
INTENCJE MSZALNE 08.10.- 14.10.2012R.
Poniedziałek 08.10.12.
7.00 + Salomea Kula- od rodziny Stanków
18.00 1) + Kazimierz Mazgaj- od sąsiadów
2) + Eugeniusz Sulik i rodzice Irena i Ignacy Opitek
Wtorek 09.10.12.
7.00 + Andrzej Smalcerz- od Kuglinów ze Spytkowic
18.00 1) + Józef Hacuś- od siostrzenicy Ireny z rodziną
2) + Z rodz. Kulów i Rońskich oraz Zofia Wolska
Środa 10.10.12.
7.00 + Andrzej Smalcerz- od sąs. córki z Ciężkowic
18.00 1) + Krystyna Pluta- od córki z rodziną
2) +Helena i Franciszek Karweta- od syna Franciszka z żoną
Czwartek
11.10.12.
7.00 + Władysław Michalski- od rodziny Michalskich
18.00 1) + Jan Jachimczyk- od syna Tadeusza z rodziną
2) + Tadeusz i Anna Kosterewa
Piątek 12.10.12.
7.00 + Bronisław Grubka- od sąs. z ul. Wiosny Ludów
19.00 1) + Andrzej Smalcerz- od Kuglinów z Ciężkowic
2) + Kazimiera Pluta- od siostry z rodziną
Sobota 13.10.12.
7.00 + Salomea Kula- od prawnuczki Ani z rodziną
15.30 Msza ślubna Agnieszka Jarzyńska- Łukasz Grajny
18.00 1) + Wanda Zubel- od sąsiadów z ul. Kunickiego i Wygoda 2) + Franciszek Dubiel- od córek z rodzinami
Niedziela 14.10.12
7.00 + Andrzej Smalcerz- od szwagra Franciszka z rodziną
9.00 + Wincenty, Janina i Stanisław Szklarczyk
11.00 + Anna Karweta- od wnuczki Małgorzaty z rodziną
15.00 Roczki: 1) Amelia Obiała 2) Wiktor Migacz
18.00 + Maria Proksa- od rodziny Deszcz z Lipinki

