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Nie zabraniajcie mu...

W dzisiejszej Ewangelii uderza rozdźwięk między tolerancją
i otwartością Jezusa a mentalnością Jego uczniów. Tymczasem
Duch Święty prowadzi każdego inaczej. Działa nie tylko przez
Dwunastu, ale również przez tych, którzy są poza wspólnotą
Kościoła. Ducha Bożego nie da się uwięzić. Duch jest wolny.
Nie jest związany żadnym rytuałem. Działa poza ludzkimi strukturami. Każdy z nas ma swoją misję i potrzebne dary, by ją
zrealizować. W każdym z nas działa Boży Duch i każdy może

prorokować – choć na różny sposób. Chrystus i Jego Duch nie
jest wyłącznie z jednym człowiekiem czy z jedną kategorią ludzi.
Jezus przyszedł do wszystkich. Dlatego chce nam dzisiaj powiedzieć: „Nie bądźcie zazdrośni. Przeciwnie, radujcie się, że Boże
dzieło może wzrastać w innych, w tym również w myślących
i wierzących inaczej”.
Mówiąc o ciężarze grzechu gorszenia „maluczkich”, czyli ludzi prostych, Jezus pokazuje, że warto dużo dać w zamian za
wyzbycie się grzechu. Grzech jest bowiem największym nieszczęściem, jakie może spotkać człowieka. Obiektywnie jest
czymś gorszym niż utrata nogi czy ręki. Każdy grzech utrwala
bowiem nasz egoizm, a z nim do Nieba wejść się nie da.
Zamiast grzeszyć, weźmy się za czynienie dobra, a szybko
zaczniemy dokonywać wręcz cudów. Kto czyni dobro, już stoi
po stronie Jezusa, już jest Mu bliski. Taka czy inna przynależność nie ma tu większego znaczenia. Przynależność do
Kościoła bardzo ułatwia bliskość z Bogiem, ale nie jest jej
warunkiem.
Na podstawie: „Deon”

Zostań ministrantem!
W tym tygodniu, 21 września odbyło się pierwsze spotkanie kandydatów na ministrantów, które rozpoczęło coroczny kurs przygotowujący do pełnienia służby przy ołtarzu.
Spotkania odbywają się co tydzień i serdecznie zapraszamy na
nie chłopców od czwartej klasy podstawówki wzwyż.
Służba liturgiczna ołtarza (SLO) pełni bardzo ważną funkcję w życiu Kościoła. Już przy samym początku jego istnienia
potrzebne były osoby, które pomagałyby kapłanom przy sprawowaniu Mszy świętej. I stąd sama nazwa ministrant – od terminu łacińskiego ministrare oznaczającego służyć, pomagać.
Podstawowym zadaniem
ministranta jest służba
przy ołtarzu w czasie Mszy
świętej – to jest między innymi rozkładanie kielicha, podawanie księdzu ampułek, dzwonienie dzwonkami, uderzanie
w gong, a także trzymanie pateny w czasie udzielania wiernym Komunii świętej. Chłopcy
służą w tygodniu na dwóch
wyznaczonych przez siebie
mszach. Ministrant, który bę-

dzie już w gimnazjum, może
rozpocząć kurs lektorski. Posługa lektora wiąże się dodatkowo – oprócz wspomnianych
wyżej funkcji – z czytaniem
czytań mszalnych i modlitwy
wiernych.
Do zadań służby liturgicznej na
leżą też inicjatywy na rzecz
parafii, nie związane bezpośrednio z posługą przy ołtarzu,
takie jak: pomoc w budowaniu
szopki na Boże Narodzenie,
grobu Pańskiego na Wielkanoc,
generalne sprzątanie prezbi
terium, ubieranie choinek na
święta, pomoc księżom w czasie
wizyt duszpasterskich (kolędy)
oraz sprzedaż prasy religijnej.
dokończenie na str. 4

W piątek przypada
wspomnienie Świętych
Aniołów Stróżów.
Z tej okazji zapraszamy
wszystkich rodziców
z małymi dziećmi, które na
Mszach świętych
o godz. 17:00 i 18:30
otrzymają specjalne
błogosławieństwo.

W sobotę
zapraszamy wszystkich
chorych i osoby starsze
na Mszę św. w dolnej kaplicy
o godz. 11:00
i na spotkanie w sali.

INTENCJE

MSZALNE

PONIEDZIAŁEK 28.09
06:30 + Kazimierz Węgrzecki (od rodziny Gubałów z Bukowa)
07:00 +Tomasz – 66. rocznica śmierci i Maria Padło
07:00 + Urszula Zbroja
08:00 + Barbara Szeląg – msza gregoriańska
18:30 + Teresa Jackowicz – msza gregoriańska
18:30 + Stanisława Kielar oraz Antoś Kielar
18:30 + Zofia Wójcik – msza gregoriańska

WTOREK 29.09
06:30 + Michał z rodziny Płaksejów
07:00 + Barbara Szeląg – msza gregoriańska
07:00 + Bronisława, Józef, Franciszek Jakubek
08:00 + Zofia Wójcik – msza gregoriańska
18:30 Dziękczynna o błogosławieństwo Boże dla Elżbiety
i Ryszarda z okazji 35. rocznicy ślubu
18:30 +Teresa Jackowicz – msza gregoriańska
18:30 + Eugeniusz Kozłowski w 30. rocznicę śmierci od żony Alojzy
oraz o zdrowie i błogosławieństwo dla niej

OG ŁOSZENI A PAR AF I ALNE
Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy opieki Bożej
i wszelkiej pomyślności. Szczególnie ks. Rafałowi, który we
wtorek obchodzi imieniny, życzymy Bożego błogosławieństwa w pracy katechetycznej i duszpasterskiej w naszej wspólnocie oraz wielu łask na drodze kapłańskiego powołania.

▪

Gościmy dzisiaj w naszym kościele ks. Romana Ciupakę –
misjonarza z Afryki, który głosi na wszystkich Mszach św.
kazania, a po nich zbiera datki na pracę misyjną.

▪

Ks. Grzegorz zaprasza dzisiaj na spotkanie grupy nr 2
tegorocznej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę. Spotkanie
rozpocznie się Mszą św. o godz. 18.30, a po niej będzie
poczęstunek w salce przy plebanii.

▪

Spotkanie Zespołu Charytatywnego odbędzie się w poniedziałek po Mszy św. wieczornej.

▪

Spotkanie dla rodziców dzieci z klas III, przygotowujących się do I Komunii św. ze szkół: 21, 113, św. Jadwigi oraz
Polskich Noblistów, odbędzie się w poniedziałek 28 IX o godz.
18.30. Rozpoczniemy Mszą św. i konferencją w kościele, a potem spotkania z katechetami w salkach. Zapraszamy.

▪

Uczniów klas III gimnazjum prosimy o zapisywanie się
od 5 X, w wybrany dzień, na spotkania przygotowujące do
Sakramentu Bierzmowania w sali nr 6. Harmonogram spotkań
jest wywieszony przy wyjściach z kościoła. Zapraszamy ich też
do skorzystania ze spowiedzi w czwartek od godz. 17:45 oraz
na Mszę św. o 18:30. Natomiast uczniów klas I gimnazjum zapraszamy na spotkanie przed bierzmowaniem we wtorek 6 X,
a uczniów klas II w środę 7 X. Spotkania dla nich odbywają się
w dolnej kaplicy o 17:00. Prosimy ich również do skorzystania
ze spowiedzi w czwartek lub w piątek.

▪

Za tydzień, jak w każdą pierwszą niedzielę miesiąca, Zespół
Charytatywny przeprowadzi zbiórkę do puszek na bieżącą
działalność kuchni dla ubogich św. Jadwigi.

▪

PKS Jadwiga zaprasza dzieci od lat 5 na zajęcia fitness.
Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu w poniedziałki i środy
w godz. 15.30-16.30. Szczegóły na plakatach.

▪

Prośmy o Miłosierdzie Boże dla naszego parafianina, który
w tym tygodniu odszedł do wieczności. Jest to śp. Wiesław
Rydel z ul. Stachiewicza 31. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj
mu wieczne spoczywanie.

ŚRODA 30.09
06:30 + Barbara Szeląg – msza gregoriańska
06:30 + Janina Wilczyńska (od siostry Stefanii Pietrzyk)
07:00 + Zofia Wójcik – msza gregoriańska
07:00 + Janina Wilczyńska (od siostry Marysi z rodziną
i od chrześnika Józefa)
07:00 + Hermina
08:00 + Teresa Jackowicz – msza gregoriańska
18:30 W intencjach Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

CZWARTEK 01.10
06:30 + Barbara Szeląg – msza gregoriańska
07:00 O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Teresy z rodziną
08:00 + Daniel Sobolewski – pierwsza msza gregoriańska
18:30 Dziękczynna w 1. rocznicę ślubu Wiktorii i Jarosława
z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo
18:30 O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Teresy z okazji imienin

PIĄTEK 02.10
06:30 Dziękczynno-błagalna z okazji 6. urodzin Anny Szczepanek,
o Boże błogosławieństwo
06:30 + Wiktoria – 21. rocznica śmierci
07:00 Za dusze w czyśćcu cierpiące
08:00 + Barbara Szeląg – msza gregoriańska
17:00 + Edward i Anastazja Przychodzcy, Władysław i Helena
Sasuła oraz Robert Jankiewicz
18:30 + Daniel Sobolewski – msza gregoriańska
18:30 + Jan Sojka
20:00 + Kazimierz Węgrzecki (od Doroty i Edwarda Gubałów)

SOBOTA 03.10
06:30 + Mieczysław Rojem – 7. rocznica śmierci
07:00 + Franciszek Madej
08:00 + Barbara Szeląg – msza gregoriańska
08:00 + Edward Hytroś (od siostry Józefy z rodziną)
08:00 + Helena i Józef Gaworowie
08:00 + Anna Bednarz (od sąsiadów z bloku)
18:30 + Daniel Sobolewski – msza gregoriańska

NIEDZIELA 04.10
06:30 +Tadeusz Sobczyk
08:00 +Tadeusz Modesan – 22. rocznica śmierci
09:30 + Władysława Mika w 1. rocznicę śmierci
10:00 + Maria i Franciszek Cichoń
11:00 + Maria Olech – 10. rocznica śmierci + Edward i Grażyna
12:30 O Boże błogosławieństwo i opiekę Maryi dla Jadwigi i jej rodziny
17:00 + Daniel Sobolewski – msza gregoriańska
18:30 + Franciszek
20:30 Barbara Szeląg – msza gregoriańska

Kalendarz liturgiczny tygodnia:
28.09 PONIEDZIAŁEK
Św. Wacława,
męczennika
Za 8,1-8; Ps 102;
Łk 9,46-50
29.09 WTOREK
Świętych Archaniołów:
Michała, Gabriela
i Rafała
Dn 7,9-10.13-14; Ps 138;
J 1,47-51
30.09 ŚRODA
Św. Hieronima,
prezbitera i doktora
Kościoła
Ne 2,1-8; Ps 137;
Łk 9,57-62

01.10 CZWARTEK
Św. Teresy od Dzieciątka
Jezus, dziewicy i doktora
Kościoła
Ne 8,1-4a.5-6.7b-12; Ps 19;
Łk 10,1-12
02.10 PIĄTEK
Świętych Aniołów
Stróżów
Wj 23,20-23; Ps 91; Mt 18,1-5.10
03.10 SOBOTA
Ba 4,5-12.27-29; Ps 69;
Łk 10,17-24
04.10 NIEDZIELA
Św. Franciszka z Asyżu
Rdz 2,18-24; Ps 128;
Hbr 2,9-11; Mk 10,2-16

O trójkącie małżeńskim z naszymi parafianami z Rzymu
We wtorek 22 IX po Mszy św. wieczornej w sali teatralnej przy naszym kościele
odbyło się spotkanie zorganizowane
przez Akcję Katolicką z naszymi parafianami zamieszkałymi w Rzymie,
pp. Ludmiłą i Stanisławem Grygiel,
nt. „Małżeństwo i rodzina w nauczaniu
Kościoła”. Państwo Grygielowie zamieszkiwali w naszej parafii od początku jej
istnienia do r. 1980, kiedy to wyjechali
do Rzymu. Pani Ludmiła jest historykiem,
pisarką i tłumaczką. Ostatnio opublikowała książkę pt. „Świętość dwojga. Pierwsza
błogosławiona para małżeńska” – o Marii
i Ludwiku Beltrame Quattrocchi. Pan Stanisław w latach 1980-83 był dyrektorem
Polskiego Instytutu Kultury Chrześcijań
skiej, od 1981 r. wykładowcą filozofii
człowieka na Papieskim Uniwersytecie
Laterańskim w Rzymie. Był konsultorem
Papieskiej Rady ds. Rodziny, uczestniczył
w dwóch zgromadzeniach Synodu Biskupów dla Europy w 1991 i w 1999 r. Obecnie
jest kierownikiem katedry Karola Wojtyły
w Papieskim Instytucie JP II przy Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Watykanie. Na dniach ukaże się jego książka
o małżeństwie „Od początku – na zawsze”.
Spotkanie składało się z dwu wypowiedzi obojga małżonków. Pan Stanisław
oświadczył, że spór o pytanie, czym jest
małżeństwo, jest pęknięciem w Kościele.
Pytanie i spór dotyczy także Eucharystii –
czy pozostający w powtórnych związkach
mogą przyjmować Komunię św. Oznacza
to, że mający taki problem nie rozumieją,
czym jest Eucharystia. Dotyczy również
sakramentu pokuty; nie można bowiem
rozgrzeszyć człowieka żyjącego w grzechu ciężkim. Jeżeli te trzy sakramenty
zostaną zlekceważone, zagrożone jest

również kapłaństwo – kapłan okaże się
niepotrzebny. Tak więc próba zmiany
definicji małżeństwa dotyczy czterech
sakramentów.
Jeżeli człowiek nadaje kształt małżeństwu, to może je zmienić. My pojmujemy je jako trójkąt: mąż, żona i Chrystus.
Małżeństwo jest darem Bożym. Zawiera- albo jej w ogóle nie ma. JP II uważał,
nie go na próbę, czyli „pożyczanie” siebie że małżeństwo jest formą powołania do
nawzajem, jest degradacją człowieka.
świętości. On rozpoczął procesy beatyfikacyjne par małżeńskich.
O naszym postępowaniu decyduje opinia, czyli ankiety, a nie fakt. W krąg biskuBp Jan Pietraszko był drugim duszpapów wkradł się marksizm. Czy Chrystus sterzem akademickim. Od 1. roku studiów
ma się otwierać na świat i zmieniać siebie? przygotowywał młodych do małżeństwa.
Nie. To świat ma się otworzyć na Chrystu- W jego kazaniach, wydanych niedawno
sa i zmienić siebie.
w całości, jest cała ewangelia małżeństwa. Przedstawiał wspomniany już trójW Ewangelii św. Mateusza faryzeusze
kąt małżeński. Porównywał małżeństwo
pytają Jezusa: Czy wolno oddalić swoją
do sceny w drodze do Emaus; Chrystus
żonę z jakiegokolwiek powodu? Jezus oduświadomił swoim uczniom, że On zawsze
powiada: Czy nie czytaliście, że Stwórca
jest z nimi.
od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? Jezus jest bezapelacyjny.
Państwo Grygielowie uczestniczyli
Mówi te słowa jako ten, który wie, który w tym duszpasterstwie i to z nich proma władzę.
mieniuje. Uważają, że przygotowanie do
małżeństwa powinno trwać latami. ObecCo możemy zrobić my? Zachować wiarę
ne kursy 2-3 tygodniowe nic nie dają.
i otoczyć wszystkich modlitwą.
Pytań z sali było kilka. Z braku miejPani Ludmiła twierdzi, że toczy się spór
sca przytoczę tylko odpowiedź p. Ludmio relację między doktryną i duszpasterły na niepokój o efekty synodu: Paweł
stwem. Doktryna jest stała, powinno
VI encyklikę Humanae vitae wydał
zmienić się duszpasterstwo. Przywołała
wbrew większości.
postacie kard. Karola Wojtyły i bp. Jana
Pietraszki, którzy byli pierwszymi duszSzkoda, że tak ciekawych wypowiedzi
pasterzami małżeństw. Jan Paweł II do wysłuchało tylko parędziesiąt osób. Zakońca życia uczył się ludzi. Odpowiadał trważający jest fakt prawie całkowitego
doktryną, ale znał wszystkie kryzysy. braku ludzi młodych. Czy młodych chrześW adhortacji Familiaris consortio po- cijan nie interesują sprawy małżeństwa
ruszone są wszystkie problemy, które i rodziny? Czy też uważają, że już wszystdziś występują, i on na nie odpowiada. ko wiedzą na ten temat?
Doktryna wiary jest albo integralna,
K.H.-Sz.

Od czwartku 1 października zapraszamy na nabożeństwa różańcowe, które
odprawiane będą przez cały miesiąc codziennie o godz. 18:00.
Dzieci po nabożeństwach będą otrzymywały obrazki do układanki. Będziemy modlili
się we wszystkich ważnych intencjach Kościoła i naszych osobistych.
Prosimy o prowadzenie październikowego różańca następujące grupy:
poniedziałki
wtorki
środy
czwartki
piątki

dzieci ze szkół podstawowych
Akcja Katolicka i Koło Przyjaciół Radia Maryja
Róże Różańcowe
Służba liturgiczna i Krąg Biblijny
młodzież oazowa

W tym tygodniu przypada
pierwszy czwartek, piątek
i pierwsza sobota miesiąca.
W czwartek spowiedź od godz. 17:45,
a w piątek od godz. 16:30.
O 17:00 Msza św. dla dzieci,
a o 20:00 dla młodzieży.
•
W przyszłą niedzielę
nasi zaprzyjaźnieni pszczelarze
będą sprzedawać przed kościołem miód.

Zostań ministrantem!
dokończenie ze str. 1

W naszej parafii grupa służby liturgicznej jest dość liczna –
obecnie służy około 40 ministrantów i około 20 lektorów. Lecz
mają nie tylko obowiązki – mogą uczestniczyć w zajęciach sztuki walki taekwondo, prowadzonych przez ks. Grzegorza, opiekuna SLO, korzystać z boiska przy kościele oraz uczestniczyć w
organizowanym co roku wyjeździe wakacyjnym. Pewien znajomy ksiądz lubi powtarzać, że: „Ministranci to najtwardsi faceci,
elita parafii!” I Ty możesz zostać jednym z nas!!!
B.W.

Na pewno kiedy zapisywałem się do LSO, w wieku 9 lat,
nie miałem jakiegoś poważnego powodu, żeby zostać
ministrantem. Po prostu po pierwszej komunii dołączyliśmy do grupy wraz z innymi kolegami z klasy. Teraz
nie wyobrażam sobie innej Mszy świętej niż tej, na której służę. Może trochę dziecinnie ujęte, ale: pierwsza
ławka w kościele nie wystarcza, muszę stać w prezbiterium. Chcę być jak najbliżej ołtarza, jak najbliżej Boga.
Jestem ministrantem, bo służba sprawia mi ogromną
radość. Moje zaangażowanie i pomoc w liturgii traktuję
jako formę podziękowania Jezusowi za otrzymywane od
Niego łaski. Ostatnio podczas wizytacji parafii (byliśmy
na wszystkich Mszach świętych) biskup zapytał: za karę
tak musicie służyć cały czas? Odpowiedziałem, że nie za
karę, a w nagrodę.
Mateusz

1.

Ministrant jest POMOCNIKIEM przy sprawowaniu
Mszy świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych.
Ministrant usługuje księdzu, gdy przygotowywany jest
ołtarz i dary ofiarne potrzebne do ofiary Mszy świętej.

2.

Ministrant jest tym, który NIESIE ZNAKI – określone przedmioty, które dla liturgii są niezbędne. Są to
przedmioty, które dla liturgii mają szczególne znaczenie.
One mają ludziom wierzącym coś przedstawić i wskazać
na inną rzeczywistość.

3.

Ministrant powinien sam być ZNAKIEM. Ministrant
przez służenie wskazuje, że każde nabożeństwo liturgiczne sprawowane w kościele jest nie tylko sprawą kapłana,
lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych!

Ministrant przez swoje służenie pokazuje, że „uczestniczyć
w liturgii” nie znaczy tylko słuchać czy oglądać jak w kinie lub
przed telewizorem, ale znaczy także współdziałać i współtworzyć liturgię, czynnie się w nią angażując!

Zdecydowałem się do służby przy Ołtarzu Bożym, gdy
byłem w trzeciej klasie szkoły podstawowej. Wtedy to
jakiś mały głosik we mnie powiedział mi, że powinienem
wejść w szeregi służby liturgicznej. Szli tam również moi
koledzy, więc było mi łatwiej się zaaklimatyzować. Na
początku byłem strasznie nerwowy, ponieważ służymy
przed dużą grupą wiernych, ale z czasem wyzbyłem się
tego i przestałem się bać takiej liczby ludzi. Służba przy
ołtarzu daje mi poczucie spełnionego obowiązku względem Boga jak i Kościoła, jest dla mnie również przywilejem, czerpię z niej satysfakcję. Czasem za przeczytanie
czytania dziękują mi wierni, co jest dla mnie osobiście
największą nagrodą.
Bartek
Na pierwsze spotkanie kandydatów na ministrantów zaprowadził mnie mój tata wbrew mojej woli. Teraz wiem,
że to jest moje powołanie i nie wyobrażam sobie, żebym
poszedł na mszę i nie służył przy ołtarzu.
Michał

Spotkanie kandydatów na ministrantów już jutro, w poniedziałek 28 września o godz. 16.00 salce nr 6.
Zapraszamy do zaszczytnej służby przy ołtarzu
chłopców od klasy IV szkoły podstawowej wzwyż.

miejsce na Twoją reklamę

