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Zamyślenia nad Słowem Bożym
Modliłem się i dano mi zrozumienie, przyzywałem, i przyszedł na mnie duch mądrości. Przeniosłem ją nad
berła i trony i w porównaniu z nią za nic miałem bogactwa. Nie porównałem z nią drogich kamieni, bo
wszystko złoto wobec niej jest garścią piasku, a srebro przy niej ma wartość błota. Umiłowałem ją nad
zdrowie i piękność i wolałem mieć ją aniżeli światło, bo nie zna snu blask od niej bijący. A przyszły mi wraz z
nią wszystkie dobra i niezliczone bogactwa w jej ręku. Mdr 7,7-11
Dzisiejsze, pierwsze, niedzielne czytanie z księgi Mądrości ukazuje nam przepiękną modlitwę o Boże
dary, szczególnie o dar Bożej mądrości. Modlący się stwierdza, że nic z tego co doczesne nie może się równać z darem
Bożej mądrości. To ona, Boża mądrość, jest największym i najważniejszym atrybutem władzy, nie berła czy trony. To
jej obecność w sercu jest najpewniejszym życiowym zabezpieczeniem, nie bogactwa, jak drogie kamienie, złoto czy
srebro. Są one wobec niej jak piasek, jak błoto, bez większej wartości. Modlący się wolał też mieć mądrość niż być
zdrowym czy pięknym ale głupim. Mądrość przewyższa też blask słońca czy dnia, gdyż jej światło nigdy nie gaśnie, nie
zachodzi, nawet w nocy. Ona nigdy nie zasypia. Ona czuwa. Mądrość nie zapomina o tych, którzy przed nią otwierają
swe życie. Nie przychodzi do nich z pustymi rękoma. Przynosi im wszystkie dobra i niezliczone bogactwa.
Czy ja modlę się o dar Bożej mądrości, o dobre jej wykorzystanie? Czy pamiętam, że ten dar otrzymałem w czasie
przyjęcia sakramentu bierzmowania jako jeden z siedmiu darów Ducha Świętego? A może wolę być pięknym i
bogatym, ale nie koniecznie mądrym? Czy jeżeli sprawuję jakąkolwiek władzę, to kieruję się w tym mądrością i
dobrem? Czy pamiętam, że władza bez mądrości może zamienić się w tyranie czy despotyzm, piękno w przesadne
zatroskanie o wygląd zewnętrzny z pominięciem tego co wewnątrz, a bogactwo w skłonność do skąpstwa czy
też rozrzutności? Czy do moich życiowych bogactw na pierwszym miejscu zaliczam Bożą mądrość? Czy zdaję sobie
sprawę, że jeżeli swoje życie, serce zamknę przed mądrością lub ją z nich usunę, to jej miejsce bardzo chętnie zajmie
głupota?
Pomodlę się o dar Bożej mądrości dla siebie, ludzi Kościoła, odpowiedzialnych za losy narodów, dla każdego
człowieka. Pomodlę się o dobre, owocne przeżycie rozpoczętego 11 października br. Roku Wiary, dla
całego Kościoła świętego, o pogłębienie mojej osobistej wiary. Pomodlę się za tych, co swoje życie wydali na pastwę
głupoty, o dar mądrości dla nich a dla niewierzących o dar wiary.

OBRAZ JEZUSA MIŁOSIERNEGO
(DZIENNICZEK św. siostry Faustyny) Płock 22 lutego 1931 r.

Wieczorem, kiedy byłam w celi, ujrzałam Pana Jezusa ubranego w szacie białej. Jedna ręka wzniesiona do
błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach wychodziły dwa
wielkie promienie, jeden czerwony, a drugi blady. W milczeniu wpatrywałam się w Pana, dusza moja była
przejęta bojaźnią, ale i radością wielką. Po chwili powiedział mi Jezus: Wymaluj obraz według rysunku, który
widzisz, z podpisem: Jezu, ufam Tobie.

„Podaję ludziom naczynie, z którym mają przychodzić po łaski do źródła miłosierdzia. Tym
naczyniem jest ten obraz z podpisem: Jezu, ufam Tobie” (Dz. 327).
„Przez obraz ten udzielać będę wiele łask, a przez to niech ma przystęp wszelka dusza do
niego” (Dz. 570).
(...) Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie. Obiecuję także, już tu na
ziemi, zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, a szczególnie w godzinę śmierci.
(...) Ja pragnę, aby było Miłosierdzia święto. Chcę, aby ten obraz, który wymalujesz
pędzlem, był uroczyście poświęcony w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, ta niedziela ma
być świętem Miłosierdzia. Pragnę, ażeby kapłani głosili to wielkie miłosierdzie moje
względem dusz grzesznych. Niech się nie lęka zbliżyć do mnie grzesznik.
„Dziś wysyłam ciebie do całej ludzkości z moim miłosierdziem. Nie chcę karać zbolałej ludzkości, ale pragnę
ją uleczyć, przytulając ją do swego miłosiernego serca (...) przed dniem sprawiedliwości posyłam dzień
miłosierdzia” (Dz. 1588).
„Otworzyłem swe serce jako żywe źródło miłosierdzia, niech z niego czerpią wszystkie dusze życie, niech się
zbliżą do tego morza miłosierdzia z wielką ufnością. Grzesznicy dostąpią usprawiedliwienia, a sprawiedliwi w
dobrym utwierdzenia” (Dz. 1520).
„...jak grzesznik, tak i sprawiedliwy potrzebuje mojego miłosierdzia. Nawrócenie i wytrwanie jest łaską
mojego miłosierdzia” (Dz. 1577).
„Łaski z mojego miłosierdzia czerpie się jednym naczyniem, a nim jest - ufność. Im dusza więcej zaufa, tym
więcej otrzyma” (Dz. 1578).
(...) Kiedy raz umęczona tymi różnymi trudnościami, jakie miałam z tego powodu, że Jezus przemawia do
mnie i żąda malowania tego obrazu, postanowiłam sobie mocno, przed ślubami wieczystymi, prosić ojca
Andrasza, żeby mnie zwolnił z tych wewnętrznych natchnień i obowiązku malowania tego obrazu.
Po wysłuchaniu spowiedzi ojciec Andrasz dał mi taką odpowiedź: Nie zwalniam siostry z niczego i nie wolno
się siostrze uchylać od tych wewnętrznych natchnień, ale o wszystkim musi siostra mówić spowiednikowi,
koniecznie, absolutnie koniecznie, bo inaczej zejdzie siostra na manowce pomimo tych wielkich łask Bożych.
Chwilowo się siostra u mnie spowiada, ale niech siostra wie, że musi mieć stałego spowiednika, czyli
kierownika duszy. Zmartwiłam się tym niezmiernie. Myślałam, że się uwolnię od wszystkiego, a tu stało się
przeciwnie - wyraźny nakaz, żeby iść za żądaniem Jezusa. I znowuż udręka, bo nie mam stałego
spowiednika. (...) Jednak dobroć Jezusa jest nieskończona, obiecał mi pomoc widzialną na ziemi
i otrzymałam ją w krótkim czasie w Wilnie. Poznałam w ks. Sopoćce - tę pomoc Bożą. Nim przyjechałam do
Wilna, znałam go przez wewnętrzne widzenie. W pewnym dniu widziałam go w kaplicy naszej pomiędzy
ołtarzem a konfesjonałem. Wtem usłyszałam głos w duszy: Oto jest pomoc widzialna dla ciebie na ziemi. On
ci dopomoże spełnić wolę moją na ziemi” (Dz. 47-53).
ADORACJA OBRAZU JEZUSA MIŁOSIERNEGO I RELIKWII BŁ. JANA PAWŁA II
Z PIĄTKU NA SOBOTĘ - Z 19 NA 20 PAŹDZIERNIKA 2012R.
22.00 – Wiosny Ludów
23.00 – Wygoda, Banasika, Na Stawach
24.00 – Drabowe Bagno, Pastwiskowa, Witkiewicza, Anczyca, Proksy, Księcia Józefa, Banachiewicza,
Koszutskiej,
1.00 – Starzyńskiego, Galla Anonima, Szulgacza, Wawrzyńskiej, Prądzyńskiego, Czerwieńskiego, Wańkowicza,
Słonimskiego, Omturowców
2.00 – Kunickiego, 700- lecia, Flisaków, Rynek, Celników;
3.00 – ks. Sulińskiego, Lipinka, Koniówki, Zelwerowicza;
4.00 – Zwycięstwa od Rynku do Żurawiej włącznie;
5.00 – Zwycięstwa od Żurawiej do Bożka, Dolna, Wielki i Mały Dół;
6.00 – Koniec Zwycięstwa- od Bożka, Nadrzeczna, Osadników, Kosów, Rzepeckiego;
7.00 – Bożka, Wielkich Łowów, Łęgowa, Na Grobli, Lokacji, Leśnej Osady, Biały Brzeg;

ADORACJA OBRAZU JEZUSA MIŁOSIERNEGO I RELIKWII BŁ. JANA PAWŁA II
PRZEZ RÓŻE RÓŻAŃCOWE
SOBOTA 20.10. 2012R.

1.

GODZ. 8.00- 9.00

RÓŻA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
RÓŻA ŚW. KATARZYNY

2.

GODZ. 9.00- 10.00

RÓŻA MB KRÓLOWEJ POLSKI
RÓŻA MB RÓŻAŃCOWEJ

3.

GODZ. 10.00- 11.00

RÓŻA ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

4.

GODZ. 11.00- 12.00

RÓŻA NIEPOKALANEGO SERCA NMP

5.

GODZ. 12.00 – 13.00

6.

GODZ. 13.00- 14.00

RÓŻA ŚW. ANNY
RÓŻA MB NIEUSTAJĄCEJ POMOCY
RÓŻA ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY
RÓŻA ŚW. JÓZEFA

7.

GODZ. 14.00- 15.00

RÓŻA MB WSPOMOŻENIAWIERNYCH
RÓŻA ŚW. AGNIESZKI

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 14.10.2012R.
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.

Dzisiaj ministranci przed kościołem zbierają ofiary na Dzieło III Tysiąclecia- stypendia dla uzdolnionej a ubogiej
młodzieży.
Dzisiaj także Dzień Edukacji Narodowej. Modlimy się za nauczycieli i wychowawców.
Rozpoczęliśmy Misje Parafialne. Wykorzystajmy ten czas, aby jeszcze bardziej przylgnąć do P. Boga. Nie
zmarnujmy tej szansy(Plan Misji-przeczytać). Jako pamiątkę Misji możemy nabyć obraz Jezusa Miłosiernego,
które poświęcimy w sobotę w czasie Mszy św. pożegnalnej o g. 15.00.
W piątek przeżywać będziemy Peregrynację Obrazu Jezusa Miłosiernego i Relikwii bł. Jana Pawła II. O g. 17.40
zgromadzimy się na placu przy strażnicy na ul. Celników. Zabierzmy ze sobą świece. Samochód- kaplica
przyjedzie ok. 18.00, po czym w uroczystej asyście górników i strażaków przejdziemy do kościoła. Przyjdźmy
wszyscy: dzieci, młodzież i dorośli. W świątyni odbędzie się uroczyste powitanie przez proboszcza i
przedstawicieli parafii. O 19.00 Eucharystia pod przewodnictwem ks. Bpa, po niej ucałowanie relikwii Jana Pawła
II. Taca z tej Mszy św. przeznaczona będzie na budowę nowych kościołów w naszej diecezji. O 21.00 Droga
Krzyżowa, 23.00 Nabożeństwo za zmarłych, o północy Pasterka- Msza św. i całonocna adoracja wg porządku
ulicami. Od g. 7.00 w sobotę adorują Róże Różańcowe, grupy parafialne wg własnego porządku. O 10.00 Msza św.
z udziałem osób chorych i starszych. O 13.00 Msza ślubna. O 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia i Msza św. z
aktem zawierzenia parafii Bożemu Miłosierdziu. Po niej procesja z Obrazem do samochodu- kaplicy pod
kościołem. Pamiętajmy o uroczystym wyglądzie naszych ulic i domostw. Zarówno wewnętrznie jak i zewnętrznie
przygotujmy się do tych wielkich wydarzeń. Odpowiednie pomoce dekoracyjne możemy nabyć u p. kościelnego.
W przyszłą niedzielę początek Tygodnia Misyjnego. Taca będzie przeznaczona na Papieskie Dzieła Misyjne.
Dziękujemy parafianom z ul. Drabowe Bagno , a byli to: za posprzątanie kościoła i złożenie ofiary na kwiaty w
kwocie zł. W następną sobotę o tę posługę prosimy mieszkańców z ul. Pastwiskowej.
Zbliża się uroczystość Wszystkich Świętych. Przygotujmy się przede wszystkim duchowo do tego dnia, zadbajmy
jednak o groby naszych bliskich zmarłych. Postarajmy się zachować porządek na cmentarzu, wyrzucajmy śmieci
do kontenera, zacznijmy sprzątać już dziś, by nie odkładać porządków na ostatnią chwilę.
Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej.

INTENCJE MSZALNE 15.10.- 21.10. 2012R.
Poniedziałek 15.10.12
7.00 1) + Czesława Możdżeń- od ucz. pogrzebu
2) + Zofia Proksa- od ucz. pogrzebu
16.00 + Krzysztof Noworyta- od matki i brata
18.00 1) + Andrzej Smalcerz- od rodz. Lichockich
2) O Zdrowie i bł. Boże dla Eugeniusza Oleś, Władysława Kasperkiewicza, Władysława Bebaka
Wtorek 16.10.12
7.00 1) + Bronisław Grubka- od kuzynek Anny i Władysławy z rodzinami
2) + Zofia Proksa- od Marii i Bronisławy
16.00 + Czesława Możdżeń- od rodz. Stadler, Marii i Kazimierza Wojtanowicz
18.00 1) + Józef Hacuś- od brata Stanisława z rodziną 2) + Kazimiera Pluta- od córki Janiny z rodziną
Środa 17.10.12.
7.00 + Andrzej Smalcerz- od sąs. córki -Krzyżanowskich z Ciężkowic
9.00 + Czesława Możdżeń- od syna Jarka z rodziną
11.00 + Krzysztof Noworyta- od sąs. z ul. Zelwerowicza
16.00 + Kasper Siodłak- od siostry Haliny
18.00 1) Z Koła RM 2)W 50ur. Gabrysi i 55 ur. Marka- od mamy
Czwartek 18.10.12
7.00 + Władysław Michalski- od sąs. z ul. Dolnej i Zwycięstwa
9.00 + Czesława Możdżeń- od rodz. Sojków i Hamików 16.00 + Krzysztof Noworyta- od chrzestnej matki
18.00 1) + Bronisław Grubka- od siostry z rodziną 2) + Salomea Szczypkowska 4r.śm.- od córki z rodziną
Piątek 19.10.12
7.00 1) + Zofia Proksa- od Żurawików i Kosteckich
2) + Stanisław Borowiec- od teściowej
19.00 1) Za Parafian- ks. Biskup
2) Stanisław Dymucha 1r.śm.- od żony i dzieci z rodzinami
24.00 Pasterka
Sobota 20.10.12
7.00 + Ferdynand Zubel- od sąs. z ul. Kunickiego 10.00 + Andrzej Smalcerz- od szwagra Stefana z rodziną
13.00 Msza ślubna Agnieszka Żak- Mariusz Stalmarski 15.00 …………..
18.00 + Maria Proksa- od syna Sławomira i córki Justyny z rodzinami
Niedziela 21.10.12
7.00 + Andrzej Smalcerz – od rodz. Fuja 9.00 W 55ur. Eugenii – od męża i dzieci
11.00 + Sabina Pochroń 4r.śm.- od córki z rodziną 15.00 + Józef Kula i syn Edward
18.00 + Tadeusz 2r.śm.
INTENCJE MSZALNE 22.10.- 28.10.2012R.
Poniedziałek 22.10.12r.
7.00 + Bronisław Grubka- od Barbary z córkami 18.00 W 45r.śl. Władysławy i Michała Pluta
Wtorek 23.10.12.
7.00 + Andrzej Smalcerz- od Mirosława Lichosyt z rodziną
18.00 1) + Grażyna Żurawik, Franciszek Głowacz, Wiktoria i Jan Kubańscy 2) + Stanisława i Józef Sidełko
Środa 24.10.12r.
7.00 1) + Jan Kawa 2r.śm.- od córki Wioletty z rodziną
2) + Stanisława i Józef Sidełko- od syna Władysława z rodziną
18.00 1) + Jan Jachimczyk- od ucz. Pogrzebu 2) + Andrzej Smalcerz- od rodz. Marszałek
Czwartek 25.10.12r.
7.00 1) + Władysław Pluta- od ucz. pogrzebu 2) + Józefa Banasik- od kuzynki Stanisławy
18.00 W 50r.śl. Marii i Zenona Lipka
Piątek 26.10.12r.
7.00 + Władysław Michalski- od sąs. z Dolnej i Zwycięstwa
18.00 1) + Marian Sośnierz i rodzice 2) + Edward Stępiński- od żony z rodziną
Sobota 27.10.12r.
7.00 + Andrzej Smalcerz- od Jarosława Lichosyt z rodziną
18.00 1) + Czesław Czeluśniak 2r.śm.- od żony i dzieci z rodzinami 2) + Jerzy Żurawik
Niedziela 28.10.12r.
7.00 W 45r.śl. Marii i Stanisława- od dzieci 9.00 Ks. Bp – udzieli Sakramentu Bierzmowania
11.00 + Tadeusz Larysz
15.00 + Tadeusz i Helena Wilkosz, Maria Bem- od syna z rodziną
18.00 1) + Maria Proksa- od najbliższych sąsiadów 2) + Władysława 2r.śm. i Eugeniusz Pluta

