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 W ostatnim czasie usłyszałem ciekawą myśl, że różaniec
jest jak taśma filmowa, którą możemy przewijać, aby
oglądać życie Jezusa i splecione z nim życie Maryi. Warto
zatem, abyśmy korzystali z tej okazji i w modlitwie
różańcowej nie tylko skupiali się na wypowiadaniu słów
modlitw "Ojcze Nasz", "Zdrowaś Maryjo" i "Chwała Ojcu",
ale również postarali się wczuć w rozważaną właśnie
tajemnicę i odnieść ją do swojego życia. Myślę, że to bardzo
ważny element tej modlitwy i mam nadzieję, że cykl
"Zamyślenia różańcowe" stanie się inspiracją do własnych
poszukiwań głębi tajemnic radosnych, światła, bolesnych
i chwalebnych i pomoże owocniej przeżyć tę maryjną
modlitwę - w październiku i nie tylko.

-------
 Jako pierwsze w różańcu spotykamy tajemnice radosne,
które dotyczą okresu przed narodzeniem Jezusa, a także
czasu jego dzieciństwa. To zatem rzeczywiście początek

ZAMYŚLENIA RÓŻAŃCOWE - RADOŚĆ
wspaniałej historii przyjścia Boga na ten świat, co musi
budzić radość. Kojarzy się ona biblijnie z innym początkiem
- stworzeniem świata opisanym w Księdze Rodzaju, kiedy
to człowiek stworzony przez Boga przebywał w stanie
nieopisanej szczęśliwości w ogrodzie Eden. Widzimy, że
pierwotnym zamysłem Boga było to, aby człowiek był
radosny, a tę radość czerpał z przebywania ze swoim
Stwórcą, jak dziecko ufając w Jego miłość. To wszystko
zniweczył grzech, ale Bóg nie zapomniał o tym, że
przeznaczył człowieka do radości i szczęścia. I oto, gdy
Bóg zsyła na świat swojego Syna - a więc ma miejsce
nowy początek w dziejach relacji człowiek-Bóg - znów
pojawia się radość.
 Radować się może Maryja, gdyż "znalazła łaskę u Boga".
Radować się może Elżbieta, bo krewna przyszła jej
towarzyszyć, gdy potrzebowała pomocy. Radować się mo-
gą rodzice, pastuszkowie i Mędrcy ze Wschodu, którzy

 Dzisiaj, 8 października, przeżywamy kolejny Dzień
Papieski poświęcony Janowi Pawłowi II. Jest to wyraz
naszej wdzięczności za osobę, życiową postawę
i nauczanie Papieża Polaka. W polskim Kościele jest
obchodzony od 2001 roku i zawsze towarzyszy mu inny
temat. Pierwszy Dzień Papieski upłynął pod hasłem:
"Pontyfikat przełomów", a kolejne zostały zatytułowane
przymiotami, idealnie pasującymi do Jana Pawła II, na
przykład: "Jan Paweł II - Świadek Nadziei", "Apostoł
Jedności", "Wychowawca Młodych", czy "Papież
Wolności". Obchodom Dnia Papieskiego z 2016 roku
towarzyszyły słowa: "Bądźcie świadkami miłosierdzia",
a dzisiejszy XVII Dzień Papieski upłynie pod hasłem:
"Idźmy naprzód z nadzieją". Wydarzenie to zawsze odbywa
się przed 16 października, czyli dniem, w którym Karol
Wojtyła został wybrany papieżem. Co roku podczas Dnia
Papieskiego w różnych miastach odbywają się wydarzenie
nawiązujące do życia Jana Pawła II, a mianowicie poświę-
cone jego osobie modlitewne czuwania, wydarzenia
ewangelizacyjne, koncerty, spektakle oraz inne wydarzenia
kulturalne.
 Słowa tegorocznego dnia "Idźmy naprzód z nadzieją"
zostały zaczerpnięte z listu Jana Pawła II "Novo millenio
ineunte" wydanego na zakończenie Roku Jubileuszowego
w 2000 roku i jak powiedział kard. Kazimierz Nycz - prze-
wodniczący Rady Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia":
"Dzisiaj tej nadziei w świecie, Europie, Polsce wszystkim
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nam jeszcze bardziej potrzeba. W związku z tym te słowa
papieża, jego ufność co do młodzieży Kościoła, co do
wszystkiego, co z pełnym przekonaniem głosił, są nam
jeszcze bardziej potrzebne, niż wtedy kiedy papież je
wypowiadał".
 Warto też wspomnieć, że koordynatorem tych wydarzeń
jest Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia, która została
ustanowiona przez Konferencję Episkopatu Polski w 2000
roku w podziękowaniu Janowi Pawłowi II za jego
zaangażowanie w życie Kościoła i naszej ojczyzny. Celem
tej Fundacji, oprócz upowszechniania nauczania papieża
Jana Pawła II, wspierania rozwoju kultury i nauki
chrześcijańskiej, jest materialne wsparcie edukacji mło-
dzieży pochodzącej z małych miejscowości i niezamożnych
rodzin. Młodzi bardzo
doceniają tę pomoc
i nawet po zakoń-
czeniu swojej przy-
gody z fundacją, gdy
wchodzą w do-
rosłość, włączają się
w Stowarzyszenie
Absolwentów, kontynuując życie według wartości
chrześcijańskich. Warto pomagać i włączać się w to dzieło,
bo przecież jak mówił Jan Paweł II: "Człowiek jest wielki,
nie przez to, co ma, nie przez to kim jest, lecz przez to,
czym dzieli się z innymi".



Damian Zelewski

w tę niezwykłą betlejemską noc doświadczyli niezwykłych
znaków. Radować się mogli Symeon i Anna, którym Bóg
odwdzięczył się za lata wiernej służby ukazując im "po-
ciechę Izraela". W końcu też radować się mogli rodzice,
którzy w końcu znaleźli swojego Syna w świątyni i w do-
datku odkryli "bystrość Jego umysłu". To wszystko rzeczy-
wiście sprawiało radość. Ale też zdajmy sobie sprawę, że
te sytuacje dalekie były od sielanki, a radość wielokrotnie
bywała zmącona. Spójrzmy na zmieszaną i zaskoczoną
młodą dziewczynę, która być może boi się podjąć ważną
życiową decyzję i boi się reakcji swojego męża. Zobaczmy
skomplikowanie sytuacji związanej z pieszą podróżą w góry,
do Elżbiety. Dość też wspomnieć o spartańskich warun-
kach na urodzenie dziecka i doświadczeniu odrzucenia
przez gospodarzy. Także ofiarowanie w świątyni przyniosło
bardzo bolesne i niepokojące słowa o mieczu, który
przeniknie duszę Maryi. W końcu nie trudno sobie wyobra-
zić, jak trudną sytuacją była niepewność i ból serca
związane z zaginięciem Syna. Znane powiedzenie brzmi:

"każdy medal ma dwie strony". Tak też możemy patrzeć
na doświadczenia naszego życia. Radości mieszają się
z trudami, ale kluczem jest, aby starać się odnaleźć, dostrzec
i ucieszyć właśnie z tej radosnej strony medalu.
 Zwróćmy też uwagę na pewną powściągliwość Matki
Bożej, która spokojnie przyjmowała wszystko to, co się
działo. Poddawała się woli Bożej i "chowała wiernie
wszystkie te wspomnienia w swym sercu". Radość bowiem
nie zawsze musi być euforią, niekiedy przynosi ją po prostu
pokój serca wynikający z zawierzenia.
 Na koniec warto przywołać jeszcze jednego "cichego"
bohatera rozważanych tajemnic. To Duch Święty, który
zstąpił na Maryję, napełnił Elżbietę
i natchnął Symeona, aby przyszedł
do świątyni. Ten Duch pomagał za-
wierzyć, wyjść z pomocą do dru-
giego człowieka i wychwalać wiel-
kie dzieła Boże. On też, jak mówi Pismo, przynosi radość
i pokój. Niech prowadzi również nas w rozważaniu
różańcowych tajemnic.

Dzisiejsze czytania doskonale pokazują wzajemne przeni-
kanie się Starego i Nowego Testamentu. Jezus w Ewangelii
rozmawia z arcykapłanami i starszymi ludu. Rozmowa jest
bardzo bezpośrednia, pełna wyrzutów w stronę obłudnych
pasterzy ludu Bożego. Argumenty Jezusa są prawdziwe,
pewne, mocne i celne. Nauczyciel odwołuje się do dobrze
znanego słuchaczom obrazu winnicy i troszczącego się
o nią Pana. Pokazuje, że słowa proroka Izajasza sprzed
kilku wieków, kierowane do rządców Izraela, nie przedaw-
niły się - nadal lud Boży nie chce się zmienić. Bóg oczekuje
rozmiłowania się w Nim, podążania drogą przykazań i zau-
fania; tymczasem arcykapłani i starsi nie rozpoznają
w Jezusie Syna Bożego, ani po Jego słowach, ani po Jego
czynach, nawet w obliczu trafiającej do ich serc prawdy
o nich samych: słyszą, ale nie słuchają; patrzą, ale nie
widzą.
 W dalszej lekturze Ewangelii dowiadujemy się, iż adresaci
słów Jezusa wiedzieli, że to do nich mówi. Rozumieli obraz
przypowieści i potrafili wskazać jaką prawdę ona odsłania.
Przypatrzmy się jaka była ich reakcja: zamiast pokory,
ukazali zawziętość; zamiast przemiany okazali zatwardzia-
łość. Nie pozwolili zamieszkać w sobie słowu Boga, a na-
wet chcieli się go pozbyć. To dzierżawcy winnicy, którzy
uczynili się jej panami. Zbawiciel obwinia ich za ślepe lub
krótkowzroczne prowadzenie Izraela. Zabijali proroków,
których Bóg do nich posyłał, odrzucali głoszących prawdę.
Pod koniec przypowieści Jezus proroczo zapowiada swoją
śmierć jako Syna Pana Winnicy.

 Nadzieję na zmianę tego stanu rzeczy upatrujemy w na-
wróceniu. Człowiekowi hardemu potrzeba dostrzec swoją
nędzę, żeby zrozumiał Boży plan względem siebie. Dlatego
Pan burzy ogrodzenie krnąbrnych winnic i pozwala na ich
niszczenie. Winnica kwitnąca, czy winnica niszczona nadal
pozostaje winnicą. Dlatego Pan nie opuszcza jej i nie prze-
staje się o nią troszczyć, a raczej oczyszcza i przygotowuje
na większy rozkwit. Trzeba czasem przyciąć krzewy nie
rodzące owoców, aby drzewa wydawały owoc obfitszy.
 Dobrą nowiną dla nas jest to, że możemy uczyć się na
błędach innych. Znamy Boże słowo i Bożą wolę co do
każdego z nas. Możemy wybrać jasno określoną drogę
i nie potrzebujemy wy-
ważać drzwi otwar-
tych. Bóg oczekuje od
nas sprawiedliwości
i prawości w drobnych
sprawach, żeby potem
dać nam wielkie. Jezus
przypomina, że wypełnieniem Prawa jest Miłość i że On
sam wypełnił Prawo.
Jaką jestem winnicą? Jaki przynoszę owoc?
Czy mój Założyciel i Stwórca jest ze mnie zadowolony?
Jak reaguję na przycinanie przez Pana moich nie-
doskonałości - na doświadczanie mnie?
Czy uwielbiam Pana w każdym czasie, zarówno w tym
przyjemnym, jak i w trudnym - zawsze?

ks. Krystian Wilczyński
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Projekcja filmu w czwartek,
12 października o 18.45
w kościele

 Postanowiłam napisać ten artykuł, aby oddać Panu Bogu
chwałę, bo tylko to mogę zrobić w ramach wdzięczności,
za Jego wielką pomoc, którą mi wyświadcza. Jestem
mamą pięciorga dzieci. Pomimo tego, że przy poczynaniu
każdego nowego dziecka w naszej rodzinie kierujemy się
"wielkodusznością i roztropnym namysłem" (jak nauczał
Jan Paweł II oraz Paweł VI w encyklice Humane Vitae),
to Pan Bóg dopuszcza w każdej mojej ciąży (z wyjątkiem
pierwszej) stany depresyjne w drugim, trzecim lub
czwartym miesiącu ciąży.
 Wiem, że Bóg dopuszcza te stany bym w ciężkim czasie
chciała całkowicie się na Nim oprzeć oraz bym mogła
doświadczyć jak okropne życie jest bez Niego. Bo czym
są te stany depresyjne? Przyjęciem interpretacji szatana
na moje życie. Tak ja to czuję. Samopoczucie spada, nic
się mi nie chce, włącza się ciągłe narzekanie. Od rana
mam już dosyć dnia. Jestem nie do wytrzymania dla bliskich,
ale także duszę się samo z sobą, bo wiem, że na co dzień
jestem inną, pełną optymizmu osobą. Narzekanie mnie
najbardziej niszczy. Wszystko widzę w złym świetle,
mówię rzeczy niebudujące o innych.
 Na szczęście Pan Bóg dał mi męża, który mi pokazuje
właściwy, sprawdzony kierunek - konfesjonał. Pyta: "Kiedy
byłaś ostatnio u spowiedzi?" Spowiedź jest dla mnie
balsamem dla duszy. Kiedy wyznaję swoje grzechy
i otrzymuję odpuszczenie win czuję, jak Jezus mnie leczy.
Ten właśnie sakrament On sobie wybrał, aby mi pokazać,
że On naprawdę jest w nim obecny. Wracam do domu
przemieniona, napełniona Duchem Pana, chce mi się żyć,

STANY DEPRESYJNE? - Spowiedź, to najlepsza skuteczna terapia

otrzymuję nową energię do zajmowania się moimi dziećmi
i wykonywania obowiązków domowych. Co najważniejsze
powraca na mą twarz uśmiech i przestaję narzekać.
 Pewnie, gdybym poszła w tym trudnym dla mnie czasie
do psychiatry, przeprowadziłby ze mną wiele rozmów,
zaleciłby leki, po których po kilku dniach stosowania byłaby
poprawa nastroju (jak organizm nasyciłby się odpowiednim,
stałym stężeniem leku we krwi). Każde stosowanie środ-
ków farmakologicznych ma skutki uboczne. Mi Pan Bóg
daje natychmiastowe działanie bez żadnych skutków
ubocznych. Leczy nie tylko samopoczucie, ale duszę, którą
ja sama zabrudziłam przez przyjmowanie tego, co mi
podpowiada szatan.
 Nie mówię absolutnie, że nikt nie powinien odwiedzać
psychiatry. W depresji, która trwa ciągle i uporczywie,
zażywanie leków może być jedną z form pomocy daną
nam od Boga by ulżyć w chorobie. Ja jednak mam objawy
podobne jak w depresji, ale trwają one tylko 2 miesiące,
albo krócej. W tych miesiącach mojego stanu błogosła-
wionego żyję tylko od spowiedzi do spowiedzi, ponieważ
co kilka lub kilkanaście dni po spowiedzi te stany powra-
cają. Jednak mam ratunek w Panu i dzięki Niemu ten czas
wielokrotnie przetrwałam. Po tych miesiącach jest już pełna
radość, tak jak w pierwszym miesiącu  ciąży, gdy dowiadu-
jemy się, że po raz kolejny zostaliśmy rodzicami. Bardzo
cieszymy się, że Bóg Stwórca daje mi i mojemu mężowi
udział w powoływaniu do życia nowej, niepowtarzalnej
osoby, której dusza mamy nadzieję, że osiągnie w przy-
szłości SZCZĘŚCIE WIECZNE.

 Dużo się ostatnio dzieje. I dzięki Bogu! Wczorajsze
wielkie przebudzenie modlitewne, tzw. Różaniec do
granic chcemy kontynuować wspólnie odmawiając
różaniec codziennie pół godziny przed wieczorną
Mszą. Dzieci zapraszamy na różaniec we wtorek
i piątek o 17.00. 13 maja (piątek) ostatnie w tym
roku Nabożeństwo Fatimskie. Zapraszamy na
Mszę o 18.00 i później procesję wraz z modlitwą
różańcową (nie będzie różańca o 17.30). Z kolei
w czwartek o 18.45 zapraszamy na dobry film
pt. Bezcenny dar. Projekcja na wielkim ekranie
odbędzie się w naszym kościele. Nadal też aktualne
pozostaje zaproszenie na trzydniowy kurs
ewangelizacyjny Nowe Życie, który rozpocznie się
w piątek, 20 października. Zgłoszenia na kurs
w zakrystii. No i oczywiście, zapowiadane już
w minioną niedzielę Oblężenie Jasnej Góry
- pielgrzymka do Częstochowy mężczyzn w sobotę,
4 listopada.
 A z innej strony, to ukazał się pierwszy numer
dwumiesięcznika Galilea, poświęcony odkrywaniu
tajemnic Pisma Świętego. Zostały w nim opisane
święta biblijnego Izraela i wiele innych, ciekawych
rzeczy. Galileę, wydawaną przez Szkołę Biblijną
Archidiecezji Gdańskiej, będzie można nabyć
w przyszłym tygodniu w naszym kościele. Koszt
czasopisma to 7,5 zł.

Ania
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Poniedziałek, 9 października - Błogosław. Wincentego Kadłubka; 7.30 - wolna intencja; 18.00 - wolna intencja
Wtorek, 10 października; 7.30 + Józef w 2. rocznicę śmierci; 18.00 - wolna intencja
Środa, 11 października - Świętego Jana XXIII; 7.30 - wolna intencja; 18.00 + Franciszka Zielent w m-c po śmierci
Czwartek, 12 października; 7.30 - wolna intencja; 18.00 + Henryk Podkowa w 3. rocznicę śmierci - intencja od żony,
syna, synowej i wnuczek
Piątek, 13 października - Błogosław. Honorata - Dzień Fatimski; 7.30- wolna int; 18.00 + Maria w 9. roczn. śm.
Sobota, 14 października - Świętej Małgorzaty Alacoque; 7.30 - wolna intencja; 18.00 + Zdzisław w m-c po śmierci
Niedziela, 15 października - 27. Niedziela Zwykła; 8.00 + Gabriela Sulewska w 20. rocznicę śmierci, + z rodziny;
10.00 - dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej z okazji
84 urodzin Marianny Pykacz oraz o błogosławieństwo dla synów: Mirosława i Piotra dziękując im za opiekę;
12.00 + Jadwiga Klechowicz z okazji imienin; 18.30 + Mieczysław Skierski w 4. rocznicę śmierci

1. Nabożeństwo różańcowe codziennie pół godziny przed wieczorną Mszą Świętą. Różaniec dla dzieci we wtorek
i piątek o godz. 17.00.
2. Wspólnota "Wieczernik" zaprasza na spotkanie we wtorek o 19.00.
3. Zapraszamy na fabularny film "Bezcenny dar" w czwartek o godz. 18.45. Projekcja odbędzie się na dużym ekranie
w naszym kościele.
4. Spotkanie wspólnoty młodzieżowej w czwartek o 19.30.
5. Ostatnie w tym roku Nabożeństwo Fatimskie odbędzie się w piątek. Zapraszamy na Mszę o 18.00, procesję
i różaniec. W tym dniu nie będzie różańca o 17.30.
6. Spotkanie młodzieży przygotowującej się do bierzmowania w piątek o godz. 18.45.
7. Ministrantów i lektorów zapraszamy na zbiórkę w sobotę o 11.00.
8. Przy wyjściu z kościoła można złożyć podpis pod projektem "Zatrzymaj Aborcję".
9. Są jeszcze wolne miejsca na rekolekcje ewangelizacyjne - Kurs "Nowe Życie" od 20 do 22 października. Zapisy
w zakrystii.
10. Zapraszamy mężczyzn do wspólnego wyjazdu na pielgrzymkę mężczyzn na Jasną Górę w sobotę, 4 listopada.
Zapisy w zakrystii.
11. Prosimy o posprzątanie kościoła członkinie IV Róży Różańcowej oraz osoby chętne w sobotę po porannej Mszy.
12. W przyszłą niedzielę będzie można nabyć nowe czasopismo biblijne, wydawane w naszej diecezji zatytułowane
“Galilea”.
13. Przy wyjściu proszę zabrać nasz "Tygodnik Parafialny" oraz nabyć tygodnik "Gość Niedzielny".
W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Teresę Kublickę, lat 87 z ul. MP 138.


