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BIERZMOWANIE 2016

1. TAJEMNICA BOLESNA
Jezus modli się w Ogrodzie Oliwnym

 To był straszny moment. Zbliżała się męka. Jezus wiedział
co go czeka i modlił się: "Ojcze, jeśli chcesz, oddal ode
mnie ten kielich! Jednak nie moja, lecz Twoja wola niech
się stanie". A uczniom mówił: "Czemu śpicie? Wstańcie
i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie".
 Święta Maryjo, Matko Boża - w chwilach próby módl się
za nami, abyśmy umieli przyjmować wolę Ojca i nie ulegali
pokusom zniechęcenia i braku zaufania.
2. TAJEMNICA BOLESNA - Jezus ubiczowany
 Każdy nasz grzech jest jak cios, który Jezus przyjął na
swoje plecy. Każdy nasz grzech
boli Boga, który nas bardzo
kocha. A te bolesne ciosy spa-
dają na niego raz za razem...
Jak napisał prorok Izajasz:
"Spadła nań chłosta zbawienna
dla nas, a w Jego ranach jest
nasze zdrowie"
 Święta Maryjo, Matko Boża
- w chwilach, kiedy jesteśmy
ranieni przez innych, módl się za
nami, abyśmy umieli to godnie
znieść i swój ból złączyć z cierpieniami Chrystusa.
3. TAJEMNICA BOLESNA

Jezus cierniem ukoronowany
 Jezus jest Królem i należna mu jest królewska chwała
i królewski szacunek. A właśnie tego Króla wyszydzono
poprzez cierniową koronę. "Królestwo Boże nie jest z tego
świata", więc i Jego Władca nie przypomina królów tego
świata - On zwycięża przez pokorę i uniżenie, a w koronie
z ciernia przedziwnie ukazuje jednak swoją wielkość.
Święta Maryjo, Matko Boża - w chwilach, kiedy jesteśmy
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poniżani, módl się za nami, abyśmy zawsze pamiętali
o naszej wspaniałej godności dzieci Boga i dziedziców Jego
Królestwa.
4. TAJEMNICA BOLESNA

Jezus niesie Krzyż na Golgotę
 Jezus poszedł tą trudną i bolesną drogą z krzyżem na
ramionach, abyśmy nigdy na drogach naszego życia nie
pozostali sami. "Jeżeli kto chce iść za mną, niech weźmie
krzyż swój i niech mnie naśladuje". Droga może być trudna,
ale On już ją wcześniej przeszedł. To droga bólu i upadków,
ale też droga, na której uczymy się wciąż powstawać

i spotykamy ludzi, którzy mogą
nas na tej drodze wspierać.
 Święta Maryjo, Matko Boża
- na drogach naszego życia,
kiedy zdarzy nam się upaść,
módl się za nami, abyśmy
zawsze znaleźli siły by powstać.
5. TAJEMNICA BOLESNA
Jezus umiera na Krzyżu
 "Wykonało się". Pan Jezus
wszedł w najgłębszą ciemność
ludzkiego życia. Tam gdzie jest

przeraźliwa samotność, taka, że aż chce się zawołać "Boże
mój, Boże mój - czemuś mnie opuścił?". A teraz, już nikt
nigdy, wchodząc w tajemnicę śmierci nie będzie mógł tak
zawołać - bo Bóg rozświetlił także tę ciemność i tym
samym, może rozświetlić każdą ciemność naszego życia.
 Święta Maryjo, Matko Boża - w chwilach gdy wydaje
się, że wszyscy nas opuścili, a przed nami jest tylko
ciemność, módl się za nami, abyśmy mogli uwierzyć, że
Bóg jest zawsze z nami i zdołali ujrzeć Jego światło. Módl
się za nami teraz i w godzinę naszej śmierci. Piotr D.

 Jezus zaprasza nas przez dzisiejsze słowo w podróż
w czasie - pomiędzy zapowiedzią z przeszłości a wypeł-
nieniem w przyszłości. Skąd zaczynamy naszą podróż?
Z miejscowości Gilgal, leżącej niedaleko Jerycha. Czasy
są trudne, a religia w podzielonym na dwa królestwa
Izraelu przesiąka coraz bardziej kultem pogańskich
bożków. Północne królestwo leżące bliżej Syrii i Samarii
(pogańskich krain) zmaga się z utrzymaniem własnej
tożsamości. Jerozolima, będąca w królestwie południowym,
jest miastem ze świątynią Boga Jedynego. Mieszkańcy
tego królestwa pozostają wierni Bogu, choć miewają
również poważne zachwiania w utrzymaniu tego stanu.

ŚWIATŁO SŁOWA
Królestwo północne, jako że nie ma świątyni, zakłada
ośrodki kultu Boga. Jednym z nich było właśnie Gilgal.
Zamieszkał w nim prorok Elizeusz, uczeń sławnego Eliasza.
Misją Elizeusza było ukazać znakami i cudami
prawdziwość i pewność wiary w Boga Izraela. Nie było
to zadanie łatwe, bo lud był bardzo oporny.
 Przybywa do Elizeusza dowódca wojsk syryjskich
Naaman, poganin. U początku 5. rozdziału dowiadujemy
się o okolicznościach tego wydarzenia. Z dzisiejszego
czytania wiemy, że Naaman był trędowaty. Przybywa więc,
z całym orszakiem i licznymi bogactwami. Wiezie je do
Elizeusza jako zapłatę za swoje uzdrowienie. Spotykamy



dziś Syryjczyka właśnie uzdrawianego - wychodzącego
z Jordanu i oczyszczonego z trądu. Powraca do Elizeusza
i chce mu zapłacić. Ten nie zgadza się i upiera - jest tylko
sługą Boga. Kiedy Naaman dziwi się tej postawie skrom-
ności, zaczyna poznawać przez nią samego Boga. Prorok
jakby wycofuje siebie, aby odsłonić Sprawcę cudu. Wtedy
to uzdrowiony do-
wódca syryjski prosi
o ziemię z san-
ktuarium. Chce ją
zabrać do Syrii i na
niej czcić Boga
Izraela. Dlaczego?
 Otóż istniało prze-
konanie, że bogowie
są związani z ziemią
lub z ze świątynią (ew.
sanktuarium). Takie
myślenie było bardzo
powszechne. Dlatego
Naaman chce mieć
(dosłownie) ziemię
świętą, na której
będzie czcił Boga
sprawiającego tak wielkie cuda.
 Około trzech wieków później Izrael zostanie wypędzony
i przesiedlony do Babilonii - królestwa na wschód od
wielkich rzek (dzisiejszy Irak i Iran). Tam będzie poza swoją
ziemią i bez świątyni, która zostanie zburzona w czasie ich
przesiedlania. Stało się tak, ponieważ Izraelici opuścili
przykazania Pana i Jego święte Prawo. Nie byli zjednoczeni
w tożsamości narodowej. Zaczęli mieszać się rodzinami
z poganami i przejmowali ich obyczaje i religie. Stracili
poczucie własnej wartości i świadomość kim byli. Historia
wojen i podbojów nie ominęła Izraelitów. W rozproszeniu
duchowym i narodowym przestał de facto być jednym
narodem. Ale... Bóg nie przestał wysyłać do nich proroków.
Spośród przesiedlonych na 70 lat Izraelitów, ostała się
"Reszta" wiernych, którzy stali się potem zalążkiem nowego
ludu Bożego. Co się stało na wygnaniu? A w zasadzie co
się NIE stało? - Wbrew wszystkim okolicznościom (braku
ziemi i braku świątyni), kult Boga Jedynego przetrwał.
Zwykle narody w takiej sytuacji przejmowały wiarę w bó-
stwa okupanta: ich bogowie są silniejsi od naszych, więc
warto czcić mocniejszych. Izraelici jednak, wbrew
wszystkiemu, zachowali wiarę w Boga - choć musieli
zmodyfikować formę jej wyznawania. Z tamtego okresu
pochodzą fragmenty Ksiąg świętych mówiące, że Bóg jest
Bogiem Jedynym, że nie jest ograniczony ziemią, ani
świątynią, że jest większy od granic państw. Dzięki całemu
temu kilkuwiekowemu doświadczeniu ludzie poznali,
że Bóg jest zupełnie inny od bóstw, oraz że jest duchem.
 To jednak nie sprawiło, że od chwili powrotu do swojej
ziemi Izraelici byli już zawsze wierni. Byli tacy jak my
- pamięć krótka i wybiórcza, także wobec wielkich dzieł
Boga, czynionych dla całego narodu.
 Wiedząc to wszystko przechodzimy do Ewangelii, która
stanie się jaśniejsza w kontekście powyższego komentarza.

Otóż spotykamy Jezusa na granicy Galilei i Samarii - czyli
w miejscu styku Izraela ze światem pogańskim. Galilea
była mocno przeniknięta pogaństwem. Znajdując się daleko
od Jerozolimy, nie dbano o pobożne wypełnianie Prawa
i kult w świątyni. Dodatkowo Samarytanie mieli swoje
sanktuarium, w którym czcili Boga Jedynego, ale zupełnie

inaczej niż wierni
z Izraela. Gali-
lejczycy chętnie
wybierali to, co
wygodne i w grun-
cie rzeczy obyczaje
i religia były w o-
płakanym stanie.
Oczywiście były
wyjątki, jak cho-
ciażby niektóre
rodziny Nazaretu,
Kafarnaum i in-
nych miejscowości.
Wszystko dodat-
kowo zanurzone
było w ciele Cesar-
stwa Rzymskiego,

imperium okupującym cały region. Tu właśnie i w takich
warunkach spotykamy Jezusa.
 Zbawiciel spotyka 10 trędowatych, którzy dostrzegli
w Nim Mistrza i poprosili o uzdrowienie. Jezus dokonuje
cudu i nakazuje im posłuszeństwo Prawu - aby poszli się
pokazać kapłanom, celem potwierdzenia uzdrowienia.
Muszą iść do Jerozolimy, aby tam złożyć ofiarę za siebie.
Nic złego - Jezus też pielgrzymował do Jerozolimy. Jednak,
jak pamiętamy, już nie ziemia, ani nie budowla, są znakiem
obecności Boga. Bóg ukazał swą moc w Jezusie i tam
gdzie On, tam jest "ziemia święta". Poznał to tylko jeden...
i do tego Samarytanin. Uznał Osobę Jezusa za ważniejszą
"ziemię" od świątyni w Jerozolimie. Dlaczego? Czy dlatego,
że nie miał zwyczaju czcić Boga w świętym mieście, tylko
w swoich sanktuariach Samarii? - Być może był bardziej
otwarty na duchową obecność Boga, niż na związek
z materialną świątynią.
 Najważniejszą lekcją jest, aby nikogo nie osądzać. Cała
dziesiątka okazała się posłuszna Jezusowi - oddali chwałę
Bogu. Jeden jednak "wyszedł poza schemat" i wyznał Boga
w Jezusie. Wszyscy widzieli człowieka i nikt nie spodziewał
się, że to Druga Osoba Boska. Oczy ciała nie dostrzegły
tego, co ujrzał Samarytanin oczami duszy. On jeden spojrzał
z wiarą na człowieka i zobaczył w nim Boga. Uczy nas
jak pośród tego, co boskie, zobaczyć samego Boga.
 Czy cała ta podróż, którą podjęliśmy, dobiegła końca? Czy
przypadkiem każdego dnia nie stajemy wobec chleba
i wina, i nie próbujemy uznać w nich tego samego Boga?
A nawet jeśli jesteśmy przekonani, że to On, czy z wiarą
i całkowitym zaufaniem oddajemy Mu cześć dziękując za
KAŻDĄ jego chwilę i KAŻDE wydarzenie (nawet to
trudne)?
 To słowo jest o tobie. Jezus Cię uzdrawia i chce być twoją
ziemią świętą.

ks. Krystian Wilczyński
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"PAPIESKIE OKNO"

Barbara Majkowska

 Kolejny dzień naszego pobytu w Krakowie podczas
Światowych Dnia Młodzieży zapowiadał się równie
interesująco jak poprzedni. Od rana mieliśmy możliwość
słuchania katechez biskupów w różnych częściach miasta.
Przemieszczając się z miejsca na miejsce ciągle widzie-
liśmy tłumy naprawdę uśmiechniętych ludzi, którzy cieszą
się, że mogą tu być. Jednym z miejsc, które bardzo dokła-
dnie to wszystko odzwierciedlało, był krakowski rynek.
Tego dnia niektórzy z nas dali się namówić na tańce
w afrykańskim stylu. To był naprawdę niecodzienny widok!
Mnóstwo uczestników ŚDM, mieszkańców oraz turystów
śpiewało i tańczyło na krakowskim rynku. Było tak wiele
osób, że czasem trudno było znaleźć odrobinę wolnego
miejsca. Przez te wszystkie tańce, śpiewy i rozmowy
z innymi młodymi z innych krajów niektórzy nawet stracili
rachubę czasu i w efekcie spóźnili się na obiad. W tym
całym hałasie znalazły się też bardzo potrzebne momenty
przeznaczone na refleksję i wyciszenie. W wyznaczonych
Kościołach trwała adoracja. Będąc tam mogliśmy na
chwilę się zatrzymać, pomyśleć i w ciszy pomodlić.
  Środa to był wyjątkowy dzień również z innego powodu.
Część naszej grupy wybrała się na uwielbienie Ducha
Świętego, a druga część wtedy po raz pierwszy zobaczyła
papieża. Czekaliśmy dużo wcześniej przed słynnym
papieskim oknem na ulicy Franciszkańskiej. Jednak nie
okazało się to wystarczające, aby mieć dobre miejsce
i znaleźć się jak najbliżej Ojca Świętego, ponieważ

uniemożliwił nam to obecny tam tłum. Gdy papież
Franciszek pojawił się w oknie, tysiące pielgrzymów bardzo
entuzjastycznie go powitało. Każde słowo Ojca Świętego
było głęboko przyjmowane. Rozpoczynając niespełna
dziesięciominutowe spotkanie, papież poprosił o modlitwę
w intencji młodego wolontariusza, który nie dożył
Światowych Dni Młodzieży, bowiem zmarł 2 lipca na raka.
Bardzo zaangażował się w przygotowanie tych wydarzeń,
ponieważ był autorem między innymi obrazów świętych
patronów, które tak pięknie ozdabiały całe miasto. Papież
powiedział, że "właśnie w tej pracy odnalazł swoja wiarę"
i zachęcił nas wszystkich do chwili modlitewnej ciszy
w jego intencji. Ojciec Święty przekonywał, że ten młody
człowiek jest tutaj z nami i podkreślił, że jest jedna rzecz,
o której nie powinniśmy nigdy wątpić: "wiara tego chłopaka,
naszego przyjaciela". Ojciec Święty nie miał wątpliwości,
że: "To wiara zaprowadziła go do Jezusa i teraz jest w nie-
bie patrząc na nas". Papież Franciszek zachęcił nas do
tego, abyśmy wybrali "właściwą drogę życia" i z przeko-
naniem dodał: "Nie bójcie się: Bóg jest wielki, Bóg jest
dobry!". Kończąc swoje przemówienie papież odmówił
z nami modlitwę, udzielił błogosławieństwa i poprosił
o modlitwę za siebie.
  To był tak cudowny czas, pomimo kilku godzin czekania
w wielkim tłumie, że trudno było się rozstać z tym
miejscem. Kolejne marzenie zostało spełnione: naprawdę
zobaczyliśmy i usłyszeliśmy Ojca Świętego!

"Po katastrofie terrorystycznej z 11 września 2001 r. córka
B. Grahama w wywiadzie telewizyjnym na pytanie: Jak
Bóg mógł pozwolić na coś takiego? - odpowiedziała: Jestem
przekonana, że Bóg jest z tego powodu do głębi przejęty
i zasmucony - podobnie jak i my - ale od wielu już lat
mówimy Mu, żeby wyniósł się z naszych szkół, z naszych
rządów oraz z naszego życia, a ponieważ jest dżen-
telmenem, sądzę, że w milczeniu wycofał się. Jak możemy
się spodziewać, że udzieli nam błogosławieństwa i nas
ochroni, skoro sami żądamy, aby zostawił nas w spokoju?
Myślę, że zaczęło się to wówczas, kiedy zaczęto nas
przekonywać, że nie są nam potrzebne żadne modlitwy
w szkołach, a my powiedzieliśmy OK. Potem ktoś
powiedział, żeby nie czytać Biblii w szkole. Biblii, która
mówi: nie zabijaj, nie kradnij, kochaj swego bliźniego jak
siebie samego. A my powiedzieliśmy OK Później po-
wiedziano, że lepiej by było, aby nauczyciele i wychowawcy
nie karali naszych dzieci, kiedy się źle zachowują.
Powiedzieliśmy OK. Następnie ktoś stwierdził, żebyśmy
pozwolili naszym córkom na aborcję, jeśli tylko tego
zechcą. Nawet nie powinny o tym mówić rodzicom.
A my powiedzieliśmy OK. Po czym niektórzy z wyższych
urzędników powiedzieli, że to nieważne, co robimy

prywatnie, abyśmy tylko wykonywali naszą pracę. Ważne
jest tylko, abyśmy mieli pracę, bo najważniejsza jest
ekonomia. Jeszcze ktoś inny powiedział; drukujmy
czasopisma ze zdjęciami nagich kobiet i nazwijmy to
zdrowym i trzeźwym patrzeniem na piękno kobiecego
ciała. Powiedzieliśmy OK. Następni poszli o krok dalej
w tym podziwie dla nagich ciał kobiet i opublikowali nagie
zdjęcia dzieci. Potem zrobiono kolejny krok i udostępniono
je w Internecie. A myśmy odpowiedzieli zgodnym chórem
OK, przecież wszyscy mają prawo do swobodnego wyra-
żania się. Po czym przemysł rozrywkowy rozpoczął pro-
dukcję widowisk telewizyjnych i filmów promujących
przemoc, profanacje i seks. Nagrywano muzykę za-
chęcającą do gwałtów, narkotyków, zabójstw, samobójstw
oraz praktyk satanistycznych. Powiedzieliśmy, że to tylko
rozrywka, która nie może mieć żadnych szkodliwych
skutków, w każdym razie nikt nie traktował tego poważnie.
Zrobiliśmy więc kolejny duży krok do przodu. Teraz nasze
dzieci nie mają już sumienia, dlatego nie wiedzą, co jest
dobre, a co złe. Nie martwi ich zabijanie innych, kolegów
z klasy oraz samych siebie. Prawdopodobnie, gdybyśmy
o tym długo i wystarczająco intensywnie myśleli, z pew-
nością odkrylibyśmy przyczyny tego wszystkiego. Myślę,

ZBIERAMY TO, CO ZASIALIŚMY
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że to, do czego doprowadziliśmy, ma wiele wspólnego
z powiedzeniem: ZBIERAMY TO, CO ZASIALIŚMY.
Czy nie jest to śmieszne i przykre zarazem, jak szybko

i prosto udaje nam się wyrzucić Boga z naszego życia,
a potem dziwić się i rozprawiać w niekończących się
dyskusjach, dlaczego świat zmierza do piekła?"

A. Pelanowski, Umieranie ożywiające, s. 181-183.

1. Przeżywając kolejny Dzień Papieski mamy okazję włączyć się przy wyjściu z kościoła w zbiórkę na program stypendialny
prowadzony przez Fundację "Dzieło Nowego Tysiąclecia" wspierający zdolną młodzież z niezamożnych rodzin.
2. Uroczysty koncert papieski pt. "Wielkość w skromności" odbędzie się dzisiaj o godz. 16.00 w bazylice św. Brygidy.
Wystąpi Monika Kuszyńska z zespołem oraz aktor Marcin Rogoziński.
3. Nabożeństwa różańcowe codziennie pół godziny przed wieczorną Mszą Świętą. Dzieci zapraszamy na Różaniec
we wtorek i piątek o godz. 17.00.
4. Zachęcamy dzieci i młodzież do wzięcia udziału w konkursie na wykonanie różańca dowolną techniką. Podpisane prace
prosimy przynosić do zakrystii. Będą one wystawione w kościele.
5. Spotkanie oazowe dla dzieci i młodzieży odbędzie się w poniedziałek o godz. 17.00 w domu parafialnym.
6. Spotkanie grupy modlitewno-formacyjnej we wtorek o godz. 19.00 w domu parafialnym. Zapraszamy dorosłych oraz
młodzież pracującą.
7. Można jeszcze dołączyć do Kursu Alpha. Spotkania odbywają się w środy o godz. 19.00. Zapisy w zakrystii.
8. W czwartek, 13 października ostatni w tym roku Dzień Fatimski. O godz. 18.00 Msza Święta, następnie modlitwa różańcowa
oraz procesja wokół kościoła. Nabożeństwo zakończymy odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego. W tym dniu nie będzie
nabożeństwa różańcowego o godz. 17.30.
9. W sobotę, 15 października na Jasnej Górze odbędzie się spotkanie "Wielka Pokuta", czyli potężna modlitwa przebłagania
za grzechy popełnione w Polsce. Zechciejmy włączyć się w to wydarzenie poprzez udział w przebłagalnym różańcu
o godz. 17.30 w naszym kościele.
10. Organizujemy w naszym kościele pokaz amerykańskiego filmu fabularnego "Fireproof - Próba ogniowa". Film opowiada
o kryzysie małżeńskim. Projekcja będzie miała miejsce w piątek 21 października o godz. 19.00.
11. Wspólnota rodziców po stracie dziecka zaprasza wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób utracili swoje dziecko, na
Mszę świętą i spotkanie w sobotę, 15 października o godz. 15.00 w kościele Matki Bożej Fatimskiej na Żabiance. Szczegółowe
informacje o tej wspólnocie na stronie internetowej www.stratadziecka.pl.
12. Jeszcze raz zachęcamy do odwiedzenia Muzeum Narodowego w Gdańsku - Oddział Zielona Brama (przy ul. Długi
Targ 24), gdzie przygotowana została wystawa Lux in Oriente - Lux ex Oriente. Polska i Stolica Apostolska - 1050 lat
historii.  Ekspozycja daje możliwość prześledzenia historii 1050-letnich relacji państwa polskiego ze Stolicą Apostolską. Na
wystawie prezentowane są zabytki wystawione po raz pierwszy w Polsce, pochodzące ze zbiorów Watykanu.  Bilet kosztuje
symboliczną złotówkę, a wystawę można zwiedzać do 20 października, od wtorku do niedzieli w godzinach 10.00-17.00.
13. W Gazetce Parafialnej znajdziemy dzisiaj 2 kartki na wypominki: roczne - za zmarłych w nich wymienionych modlić się
będziemy w każdą niedziele przed sumą parafialną; oraz wypominki, z których zmarłych polecimy miłosierdziu Bożemu po
każdej Mszy Świętej w oktawie uroczystości Wszystkich Świętych. Wypominki możemy składać w zakrystii lub biurze
parafialnym.
14. Za tydzień taca przeznaczona na cele remontowo-inwestycyjne.
15. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie I Róży Różańcowej oraz osoby chętne w sobotę po porannej Mszy św.

  W minionym tygodniu zmarł nasz parafianin Wincenty Gerwatowski, l. 83, zam. ul. Reja 24.
Polećmy go miłosiernemu Bogu. Wieczny odpoczynek…

Niedziela, 9 października 2016 r. - DZIEŃ PAPIESKI; 8.00 + Kazimierz Śliwa w 1. rocznicę śmierci; 10.00 + Halina Meien (greg.);
12.00 + Dorota i Michał z okazji 15. rocznicy ślubu; 18.30 + Łucja Garska
Poniedziałek, 10 października; 7.30 - dziękczynna za otrzymane łaski, o zdrowie Teresy i rodziny Osiej i Lewańczyk
18.00 + Halina Meien (greg.)
Wtorek, 11 października - Świętego Jana XXIII; 7.30 + Jadwiga, Paweł, Henryk, Herbert Szczodrowscy, Magdalena, Paweł, Bogumił
Zielińscy; 18.00 + Halina Meien (greg.)
Środa, 12 października; 7.30 + Mieczysław Skierski w 3. rocznicę śmierci; 18.00 + Halina Meien (greg.)
Czwartek, 13 października - DZIEŃ FATIMSKI; 7.30 + Halina Meien (greg.); 8.15 - dziękczynna z okazji 30-lecia Zespołu Szkół
Energetycznych; 18.00 + Maria w 8. rocznicę śmierci
Piątek, 14 października - DZIEŃ NAUCZYCIELA; 7.30 + Halina Meien (greg.);
18.00 + Krystyna Mieszała i jej rodzice: Jakub i Zofia oraz teściowie: Helena i Józef
Sobota, 15 października - Świętej Teresy od Jezusa; 7.30 + Halina Meien; 18.00 + Jadwiga Klechowicz, +rodzice z obojga stron


