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Kochani
Czytelnicy!
Kolejny numer naszego pisma
wydajemy w miesiącu, w którym palce przebierają paciorki a usta szepczą: „Zdrowaś Maryjo łaski pełna..." Ta prośba a zarazem pełna
kontemplacji modlitwa w sposób
szczególny zaprasza nas do powierzenia Kochającemu Ojcu
w niebie wszystkich spraw,
z którymi borykamy się codziennie. Numer ten mówi
także o powołaniu jakim
jest praca
nauczyciela,
wszystkim
wychowawcom i nauczycielom życzymy, by na wzór najlepszego
Pedagoga
umieli „dawać życie"
za tych, z którymi
pracują. Niech dobry
Bóg
wynagradza
trud wychowania
i
przekazywania
wiedzy.
Ks. Zbigniew Wal MS
Proboszcz
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KRONIKA PARAFIALNA
Przez cały miesiąc październik modlimy się Różań-

1 listopada tj. w dniu

cem. Nabożeństwo odprawia-

Wszystkich Świętych Msze

ne jest każdego dnia p o Mszy

św. będą odprawiane:

św. o godz. 18.00. Skorzystajmy z tej możliwości i zachę-

•
8.00 i 18.00,

cajmy do modlitwy różańcow e j dzieci, które mają swoje

•
nym o godz. 10.00,

nabożeństwo o d poniedziałku do piątku o godz. 16.30.
Poświęcenie

pomnika

•
o godz. 14.00.
Dodatkowa

Msza św.

Ojca św. Jana Pawła II odbę-

w Dzień Zaduszny (2 listopa-

dzie się dnia 19.X. o godz.

da) o godz. 9.00.

16.00. poświęcenia dokona
J.E. ks. Bp Władysław Bo-

Przestrzegamy

przed

bowski z Tarnowa. Dokład-

ludźmi, którzy bez upoważ-

ne informacje zostaną poda-

nienia ks. Proboszcza oraz

ne w ogłoszeniach duszpa-

bez odznak z pieczęcią na-

sterskich.

szej parafii roznoszą opłatki
na jej terenie.

20-22.X. w Kołobrzegu
będą miały miejsce uroczystości jubileuszowo - milenijne z

Wciąż istnieje możliwość
zakupienia cegiełek na po-

udziałem Episkopatu Polski z

mnik Jana Pawła II. Za ofiary

okazji 1000-lecia pierwszego bi-

przewidziane są pamiątkowe

skupstwa w tym mieście. Orga-

przedmioty. Można też doko-

nizowany jest wyjazd autoka-

nywać dowolnych wpłat.

rem na te uroczystości. Wszystkich chętnych zapraszamy.

Śluby:

INFORMATOR
PARAFII RW. ŚW. JANA CHRZCICIELA W TRZCIANCE

Redaguje: Ks. Zbigniew Wal MS - (red. nacz.) z zespołem.
DTP: Studio „DRK" DRUK: ARCAN s.c.
Adres redakcji:
Parafia Św. Jana Chrzciciela, ul. Żeromskiego 39,
64-980 Trzcianka, tel. (0 67) 216-20-44

Redakcja zaprasza do współredagowania naszego informatora.
Zastrzega sobie prawo wyboru i skracania artykułów.

(z objawień Matki Bożej w Fatimie)
N a j ś w i ę t s z a M a r y j a Panna

-

Jeżeli prosimy Ojca Niebieskiego o od-

Odmawiając Różaniec rozważamy

w swoich objawieniach najczęściej

puszczenie naszych win, zapewniając

jego tajemnice, które są streszczeniem

ukazując się z różańcem w ręku - pro-

jednocześnie o swoim przebaczeniu

całej Ewangelii, skrótem naszej religii:

si, abyśmy g o odmawiali codziennie.

naszym wrogom, dlatego tylko, że to

wcielenie, odkupienie, zmartwychw-

Różaniec jest modlitwą prosta, a jed-

wynika z modlitwy, a tak naprawdę

stanie - część radosna, bolesna i chwa-

nocześnie kompletną p o d każdym

trwamy w uporze i zawziętości, to te

lebna. Wielkie bogactwo przeżyć daje

względem. Człowiek włącza się w nią

nasze słowa nie dochodzą do Stwórcy

nam odmawianie tej modlitwy - po-

ciałem i duszą, swoim głosem i swoi-

- ścielą się jak dym p o ziemi - są

ruszamy się śladami Jezusa i Jego Mat-

mi dłońmi, swym umysłem i sercem.

ki, rozpamiętując najważniejsze wyda-

Wszystkie rodzaje modlitwy łączą się

rzenia w Ich życiu - wydarzenia,

Różańcu i uzupełniają: uwielbie-

które są Prawdą naszej wiary.

n i e , pochwała, błaganie, wsta-

Rafał Mirek i Paulina Kafka
Mariusz Juszczak i Jadwiga Gomulczak
Marcin Rądlewski i Magdalena Danilewicz
Dariusz Proch i Barbara Pietrzak
Marek Borkowski i Teresa Pawlak
Tomasz Maślanka i Marzena Welka
Dariusz Sołtysiak i Renata Zalewska
Piotr Kapitańczyk i Agnieszka Szymaszek
Mariusz Kierstan i Agnieszka Torbińska
Damian Kasprzak i Sylwia Dużyja
Leszek Furman i Magdalena Strohschein
Tadeusz Pawlak i Małgorzata Podlaska
Radosław Kiełbasiński i Monika Zawalniak
Rafał Paprzycki i Agnieszka Marek
Krzysztof Zieńko i Anna Maria Wiesiołowska
Damian Kiszczak i Magdalena Rółkowska
Tomasz Moskal i Patrycja Wiliam

Szczęść Boże młodej parze

Pierwszych pięć ksiąg Biblii zwanych Pięcioksięgiem,
z gr. Pentateuch, posiada formę długiego opowiadania, zaczynającego się stworzeniem świata a kończącego się śmiercią
Mojżesza na krótko przed wejściem Izraelitów do Ziemi Obiecanej. Chociaż Pentateuch przez wieki był znany jako „pięć
ksiąg Mojżeszowych", jego autorem nie był Mojżesz, lecz ktoś
do dziś nie znany.

Różańca Świętego

Jestem Królową Różańca Świętego - przyszłam na ziem ię, aby upomnieć ludzkość,
aby już ludzie więcej nie grzeszyli, niech przestaną obrażać mojego Syna.
On już jest dosyć obrażony, niech ludzie odmawiają Różaniec, niech czynią pokutę! Amen."

Stały się dziećmi Bożymi

Pogrzeby:
Warto wiedzieć, że...

Królowa

Chrzty:
Wojciech Kubacki
Jakub Banasiak
Patrycja Frątczak
Sandra Matkowska
w kościele o godz. 6.30,
Mikołaj Szarek
Dawid Kónig
na cmentarzu komunalDaniel Tadeusz Ratajczak
Dawid Kacper Sumiński
na cmentarzu parafialnym
Patrycja Skwara
Rafał Karol Sobczak
Natalia Żołnierkiewicz
Nikola Maria Tuczaszwili
Wiktoria Gołębiewska
Mikołaj Bartosz Makucki
Sandra Francuzik
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Edward Przybylski
Genowefa Szeląg
Wojciech Kaszkowiak
Stanisław Urbanowicz
Kazimierz Andrzejczak
Czesławra Bilska
Ludwik Andrzejkowicz
Marta Maria Elegańczyk
Teofil Ku lacha
Edward Skolarczyk
Michał Karcz
Ludwik Łopato
Helena Jakusik
Kazimiera Pająk
Maria Pakuła
Krystyna Łastowska
Tadeusz Tomaszewski
Helena Węcławowicz
Jolanta Rogosz
Rozalia Moniak

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie

A co mówi Ojciec św. Jan

wiennictwo, dziękczynienie.

Paweł II o Różańcu świę-

Chociaż Różaniec nie jest

tym:

wypowiadając po wielokroć te słowa,

mawiając z nim, jednocześnie byli za-

„Różaniec jest
moją codzienną
modlitwa i musze powiedzieć,
żejest modlitwą
cudowną, cudowną w swojej prostocie
i w swojej głębi.... W tej modlitwie powtarzamy wiele
razy te same
słowa, lecz są
to słowa, które
Dziewica Maryja usłyszała od Archanioła i od swej
krewnej św. Elżbiety.
Z tymi słowami łączy się
cały Kościół. Równocześnie
zaś w te same dziesiątki Różańca serce nasze może wprowadzić
wszystkie sprawy, które składają się na
życie człowieka, rodziny, narodu, Kościoła i ludzkości. Sprawy osobiste,
sprawy naszych najbliższych, zwłaszcza tych, którzy są nam najbliżsi,
o których najbardziej się troszczymy,
których dobro leży nam na sercu.
W ten sposób i ta prosta modlitwa
różańcowa pulsuje niejako życiem

przebaczyliśmy naszym winowajcom?

jęci wieloma innymi czynnościami - by-

ludzkim". (29.10.1978 – w pierwszym

Czy te słowa nie są pusto brzmiące?

łoby to brakiem szacunku dla Niego.

przemówieniu p o wyborze na papie-

modlitwa liturgiczną, to
jednak każdy papież
chwali go w sposób
nadzwyczajny
i zatwierdza różnego

rodzaju

stowarzyszenia
różańcowe.
Modlitwa
różańcowa
m o ż e być taranem, który kruszy serca zatward z i a ł y c h grzesznik ó w , jeżeli ofiarowana
w

jest

Bogu

intencji ich na-

wrócenia

-

można

uprosić łaski uzdrowienia
chorych, można oddalić grożące niebezpieczeństwo. Jednak
.rzadko używamy tej „broni" - ile jest
niewykorzystanych i zmarnowanych
szans...
W każdym dziesiątku Różańca

obłudne.

świętego „Zdrowaś Maryjo" poprzedza

Odmawiając każda modlitwę, sta-

„Ojcze nasz", a p o nim następuje krót-

rajmy się myśleć o tym. o czym mówi-

kie uczczenie Trzech Osób Boskich.

my i do kogo kierujemy słowa, ponie-

„Ojcze nasz" i „odpuść nam nasze

waż modląc się w rozproszeniu, w go-

winy, jako i my odpuszczamy naszym

nitwie różnych myśli - obrażamy Boga.

winowajcom..." - czy tak naprawdę

To tak, jak byśmy zaprosili gościa i roz-

ża)

oprac.

Romualda
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Iluminacja szczęścia
1.10. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Urodzona
w Normandii w dzisiejszej Francji. Mając zaledwie 15 lat
wstąpiła do klasztoru karmelitańskiego wr Lisieux. Swe krótkie życie oddawała Bogu na modlitwie i pracy wśród wielu
doświadczeń. Zmarła w roku 1897. Choć nigdy nie opuściła
klasztornych murów, została patronką misji.
3.10. Św. Jana z Dukli. Był gorliwym kapłanem, żarliwym kaznodzieją i wielkim czcicielem Najświętszej Maryi
Panny. Przebywał w klasztorach bernardyńskich w Krośnie,
Lwowie, Poznaniu. Do dnia dzisiejszego pozostała jego pustelnia w Dukli. Zmarł w roku 1484. Jego relikwie od 1945r.
spoczywają w Rzeszowie.
4.10. Św. Franciszka z Asyżu. Urodził się ok. 1181.
W 1208 zafascynowany Ewangelią rozpoczyna życie ubogiego, wędrownego kaznodziei. Wkrótce za jego przykładem poszły setki młodych ludzi, co dało początek wielkiemu zakonowi franciszkańskiemu. Nigdy nie przyjął świeceń
kapłańskich pozostając przy świeceniach diakonatu. Zapoczątkował tradycję Szopki Bożonarodzeniowej. Zmarł w 1226.
9.10. Bł. Wincentego Kadłubka, Biskupa. Mistrz Wincenty, Kronikarz dziejów polski, pochodził z Karwowa pod
Opatowem. Studiowała w Polsce oraz w Paryżu i Bolonii.
W 1203 został biskupem w Krakowie. Uczestniczył w Soborze Lateraneńskim IV. W71217 zrezygnował z rządów diecezją, przywdział habit cysterski i osiadł w Jędrzejowie. Zmarł
w 1223.
14.10. Św. Małgorzaty Marii Alacoque, dziewicy.
W I połowie XIX w. francuskiej zakonnicy w Paryżu objawił
się sam Chrystus, zobowiązując ją do szerzenia kultu Bożego Serca. Za jej przyczyną narodził się ruch gromadzący
osoby świeckie i duchowne, który następnie przerodził się
w Bractwo a potem Arcybractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa.
15.10. Św. Teresy od Jezusa, dziewicy i Doktora Kościoła. W dwudziestym roku życia wstąpiła do klasztoru
karmelitanek w Avila. W swym życiu doświadczyła wielu
mistycznych łask. Bogactw^o jej życia wewnętrznego zostało
opisane w jej licznych książkach. Zmarła w roku 1582.
W roku 1970 Paweł VI ogłosił ją Doktorem Kościoła.
18.10. Św. Łukasza Ewangelisty. Z pochodzenia święty Łukasz - autor trzeciej Ewangelii - był poganinem, z zawodu zaś lekarzem. Został nawrócony przez św. Pawła ok.
roku 40. Potem towarzyszył mu w jego podróżach. Oprócz
Ewangelii napisał też Dzieje Apostolskie.
20.10. Św. Jana Kantego, kapłana. Urodził się w 1390
w Kętach, Studiowrął w Krakowie na Akademii i tu od I429r.
wykładał na wydziale filozoficznym. Odznaczał się niebywałą pracowitością i duchem modlitwy oraz wielkoduszną
dobrocią. Zmarł w 1473. Jest patronem profesorów i studentów. Jego relikwie spoczywają w kościele śW. Anny
w Krakowie.
28.10. Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza.
Święty Szymon ma wr Ewangeliach przydomek „Gorliwy".
Prawdopodobnie pracował nie tylko wśród Żydów; ale także w Babilonii i Persji, Święty Juda posiadał drugie imię Tadeusz. Miał pracować w Mezopotamii i tam ponieśctaierć
męczeńską.

Szczęście polega na znalezieniu Boga
a nić na samym szukaniu Go.
Św. Augustyn
Czy chcemy być szczęśliwi? Myślę, że wszyscy do
których zwrócilibyśmy się z tym pytaniem, odpowiedzieliby nam twierdząco. Chyba niemanaziemiczłowieka, który świadomie i dobrowolnie zrezygnowałby
ze szczęścia w życiu. Każdy z nas posiada zapewne własne, bardzo osobiste wyobrażenie, jak p o w i n n o w y g l ą dać szczęśliwe życie. Jednak dla bardzo wielu ludzi to
wyobrażenie szczęścia jest wspólne. Bardzo lapidarnie
rzecz ujmując można powiedzieć, że szczęśliwy człowiek to ten. kto ma wszystko, czego chce. Czego zatem
powinniśmy chcieć? Sadzę, że człowiek, który postano-wił być szczęśliwy, powinien zdobyć to, co może posiadać, kiedy tylko zechce i jak długo Zechce. Czy powinniśmy zatem rezygnować z pragnienia odwzajemnionej
miłości, wszelkiego życiowego powodzenia czy może
zdrowia? Bynajmniej. Powinno to być coś trwałego, niezależnego od losu, nie podlegającego przypadkom, niczego bowiem, co jest śmiertelne i nietrwałe nie możemy posiadać wtedy, kiedy chcemy i na jak długo chcemy. Widzimy wokół siebie bardzo wielu „szczęśliwców'',
którzy maja pod dostatkiem owych atrybutów ludzkiego szczęścia podlegających zmienności losu, kruchych
i nietrwałych, o który ch utrzymanie muszę z lękiem zabiegać. Ale czy człowiek, który się lęka, może uważać
się za szczęśliwego? Czy nam nie towarzyszy gdzieś
w głębi duszy ta myśl, że możemy utracić to, co kochamy lub to, co posiadamy, czy też to, co darzy nas
w życiu przyjemnością.
Marek Bogrycewicz
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Czy pamiętasz, że zostałeś nauczycielem
na wyraźne życzenie Boga?
Nauczanie to twoje życiowe powołanie, które Bóg w odwiecznym Planie
Opatrzności tobie wyznaczył, abyś
współpracował z Nim w dziele tak doniosłym, jakim jest przekazywanie podopiecznym uczniom i młodzieży głębokich treści ewangelicznych nie tylko słowem, ale własnym świadectwem życia.
Do ciebie stosują się słowa Chrystusa Pana skierowane do Apostołów;
Jak mnie Ojciec posłał, tak i Ja was posyłam". Chrystus posyła indywidualnie,
po imieniu, ciebie, abyś świadczył o nim
wobec tych najmniejszych braci, których
tobie zlecił, a z którymi On się identyfikuje: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych,
Mnieście uczynili" (Mt 25,49).
Cały Kościół powszechny poprzez
Kościoły partykularne przekazuje Ewangelię. Ludzie świeccy przepowiadają
Ewangelię w środowiskach życia i pracy, w rodzinie, w szkole, w życiu publicznym.
W czasie swej podróży apostolskiej
po Irlandii l.X.1979r. Ojciec Święty Jan
Paweł II mówił o wielkim powołaniu
i zaangażowaniu ludzi świeckich w sprawę Bożą. Sam Chrystus — jak zaznacza
— określa godność każdego członka
Kościoła i jego własne miejsce w Kościele oraz posłannictwo. Ojciec Święty
rozwija z kolei myśl o specjalnej godności i misji powierzonej ludziom świeckim w Kościele. Św. Piotr mówi o chrześcijanach: „wy jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem,
świętym narodem, ludem Bogu na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi tego, który was wezwał
z ciemności do przedziwnego swojego
światła" (IF 2,9).
Wszyscy chrześcijanie wszczepieni w Chrystusa przez chrzest oraz w Jego
Kościół są poświęceni Bogu. Zostali
powołani do wyznawania wiary, którą
otrzymali. W sakramencie bierzmowania zostali obdarzeni Duchem Świętym
oraz mocą do świadczenia o Chrystusie
Panu oraz do udziału w Jego misji zbawczej. Każdy chrześcijanin jest zatem arcydziełem łaski Bożej i wezwany do
świętości. Jako członek świętego Ludu
Bożego jesteś wezwany do wypełnienia swojej misji w ewangelizacji świata.
Szczególnym powołaniem ludzi świeckich jest głoszenie Ewangelii całym
swym życiem i wcielanie jej niby zaczyn
w rzeczywistość świata, w którym pracują i żyją.
Wielkie siły rządzące światem, jak

polityka, społeczne środki przekazu, nauka, technika, kultura, wychowanie,
przemysł i praca - to są sektory wchodzące w zakres kompetencji ludzi świeckich i teren ich posłannictwa - podkreśla Ojciec Święty. Jeśli siły te są kierowane przez osoby będące prawdziwymi uczniami Chrystusa, wtedy świat zostaje przemieniony od wewnątrz dzięki

mocy zbawczej Zbawiciela.
Na początku nowego roku szkolnego i akademickiego warto zatem zastanowić się nad tym, jak wielkie jest
moje posłannictwo na odcinku szkolnym, gdzie świadectwem swego życia
mam przybliżać dzieci i młodzież do
Chrystusa Pana, Zbawiciela ludzkości.
Romualda

Nauczycielski rachunek sumienia
1. Czy pamiętasz, że zostałeś nauczycielem na wyraźne życzenie Pana Boga?
2. Czy zdajesz sobie sprawę, że Bóg powierza ci opiekę nad istotami, które szczególnie umiłował?
3. Czy pamiętasz, że niedziela po wypełnieniu obowiązków chrześcijańskich ma
być dla ciebie dniem odprężenia i wypoczynku?
4. Czy nie bierzesz w stosunku do twych sił nadmiernej ilości zajęć, które uniemożliwiają przygotowanie do lekcji, dokształcanie się i utrzymują cię w stanie ciągłego zmęczenia?
5. Czy starannie przygotowujesz się do lekcji?
6. Czy śledzisz rozwój twojej dyscypliny naukowej i dokształcasz się w niej?
7. Czy pracujesz twórczo w jakiejkolwiek dziedzinie?
8. Czy starasz się o powiększenie twojej wiedzy religijnej?
9. Czy dokonujesz codziennego rachunku sumienia?
10. Czy stać cię na wyrzeczenia, choćby drobne, czynione z miłości do Boga?
11. Czy starasz się być życzliwym dla wszystkich uczniów?
12. Czy nie wyróżniasz niektórych uczniów a o niektórych zapominasz?
13. Czy starasz się zwalczać niechęć do ucznia, którego nie lubisz?
14. Czy interesujesz się całym życiem ucznia, a nie tylko jego wykształceniem intelektualnym?
15. Czy zwracasz uwagę na uczniów smutnych i czy próbujesz im pomóc?
16. Czy badasz przyczyny niepowodzenia twoich uczniów?
17. Czy nie dokuczasz uczniom i nie drwisz z nich?
18. Czy stawiasz sprawiedliwe stopnie?
19. Czy zdobywasz się na publiczne przeproszenie ucznia, jeżeli został przez ciebie
pokrzywdzony?
20. Czy reagujesz na wykroczenia uczniów?
21. Czy pamiętasz o pochwaleniu ucznia za dobre czyny?
22. Czy odnosisz się uprzejmie do rodziców twoich uczniów?
23. Czy wbrew zasadom sprawiedliwości ulegasz naleganiom rodziców, popartym
łapówką lub groźbą?
24. Czy starasz się powiadomić rodziców tak o większych sukcesach, jak i zaniedbaniach ich dzieci?
25. Czy jesteś solidarny w słusznych działaniach wobec kolegów i przełożonych?
26. Czy masz odwagę sprzeciwić się przełożonemu, gdy chodzi o sprawiedliwość
i dobro ucznia?
27. Czy pomagasz kolegom i przełożonym w ich obowiązkach szkolnych?
28. Czy w twoim nauczaniu nie zniekształcasz prawdy?
29. Czy podajesz uczniom wiadomości wprawdzie nie objęte programem, ale niezbędne dla nich?
30. Czy starasz się , aby z każdym rokiem coraz lepiej opracowywać materiał przewidziany programem?
31. Czy dostosowujesz program nauczania do możliwości umysłowych twoich
uczniów, aby ich rzeczywiście czegoś nauczyć?
32. Czy pamiętasz, że najważniejsze jest to, co zapiszesz w sercach i umysłach
uczniów, a nie zapis w dzienniku lekcyjnym?
33. Czy nie zadajesz uczniom za dużo prac domowych?
34. Czy starasz się przystępniej tłumaczyć lekcje, niż to podaje podręcznik?
35. Czy pamiętasz, że z uczniami trzeba się także pośmiać i pożartować?
36. Czy spokojnie słuchasz krytycznych wypowiedzi o twoim postępowaniu w szkole?
37. Czy prosisz Boga o pomoc w wypełnianiu obowiązków szkolnych?
(z tygodnika katolickiego„NIEDZIELA”,Częstochowa,6.IX.1981,nr 14 s.6)
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Atmosfera

chrześcijańska

Taka jest jego

Jednym z podstawowych warun-

ku, to przyzwyczaić je do uznawania

był On kiedyś mały, ale już nie jest.

ków wychowania chrześcijańskiego

cnót chrześcijańskich za coś, o czym

Kocha dzieci, ale nie jest wcale tą pre-

jest panująca w domu rodzinnym at-

się mówi, ale czego się nie przestrze-

tensjonalną postacią ze złotymi loka-

mosfera, w której dusze samorzutnie

ga. Chrześcijaństwo pozostaje w ó w -

mi i w różowej koszulce, z cukierko-

rozwijają się i w z n o s z ą . W i ę k s z y

czas tylko subtelnościami m o w y

watych obrazków. Jest i pozostanie

w p ł y w wywiera harmonijny zespół

przestaje być życiem.

-

Panem.
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misja

aby wiedział po co żyje , jaki

powinien nadać swojemu życiu, by
osiągnąć pełnię człowieczeństwa.

D z i e ń Edukacji N a r o d o w e j

-

tał swe powołanie i utożsamił się z od-

Dzień Nauczyciela nasuwa sporo re-

czytaną misją. Ma pewność, że jest na

fleksji. Są one różne. Niektóre budzą

swoim miejscu, że jego zadanie jest

niepokój. Najpierw sięgnijmy myślą ku

społecznie użyteczne i niezbędne do

przeszłości i pytajmy samych siebie:

wykonania, że przy tej okazji skutecz-

pozornie błahych faktów niż odświęt-

Bądźmy realni: nasze dzieci spo-

Trzeba wystrzegać się z jednej

jakich my mieliśmy nauczycieli? Jakie-

nie spełnia siebie, staje się duchowo

ne i uroczyste przemowy. Religia nie

tykać się będą nie tylko z przykłada-

strony traktowania Pana Boga jak ma-

g o zapamiętaliśmy nauczyciela - wy-

dojrzalszy, rośnie. Daje ogromną saty-

jest zewnętrzną ozdobą ani ubraniem,

mi autentycznego i konsekwentnego

łego kolegi, bo prowadzi to szybko do

chowawcę? Łatwiej będziemy mogli

sfakcję, scala od środka, wycisza. Jest

które w każdej chwili można zdjąć lub

chrześcijaństwa. Nie bójmy się mówić

utraty poczucia świętości i szacunku;

odpowiedzieć na pytanie: co znaczy

źródłem niegasnącej radości, mobili-

być nauczycielem - wychowawcą?

zuje do pełnego zaangażowania się.
Wychowanie człowieka to planowane
oddziaływanie, które ma na celu świa-

włożyć, zależnie od okoliczności. Trzeba, by atmosfera domu opierała się na

o tym i przestrzegać ich

przed gor-

z drugiej strony nie należy przedsta-

szeniem się lub zniechęceniem z tego

wiać Boga jako Istoty odległej , niedo-

wierze obejmującej i przetwarzającej

powodu. Nie możemy wyrobić w dzie-

stępnej, nadzorującej ludzkie słabości

Dlaczego potrzebni są nam nauczycie-

wszystko. Atmosfera rodziny będzie

ciach faryzejskiej pogardy dla grzeszni-

i śledzącej wszystkie duże i małe prze-

le? Jakie jest miejsce nauczyciela

chrześcijańska, jeżeli wyrazem religij-

ków. Przeciwnie, niech głęboko pra-

winienia. To byłaby karykatura
- praww

społeczeństwie? Czego się spodzie-

ności staną się nie formułki, nie zruty-

gną, by Bóg oświecił niewidzących

dziwa zdrada Boga. Ileż zła mogą uczy-

nizowane postawy, ale duch, który

i dał siłę słabym. Nienawiść do grze-

nić zdania: „Byłeś nieposłuszny, upa-

wszystko przenika i pozwala przeży-

chu powinna iść w parze z poszano-

dłeś, uderzyłeś się; dobrze ci tak: Pan

wać nadprzyrodzoną rzeczywistość

w a n i e m i miłością

Bóg cię ukarał".

po prostu, z zupełną naturalnością.

grzeszników.

To właśnie stanowi kamień probier-

Nie przedstawiajmy również Boga

wamy od naszych nauczycieli?
Pytania te dotykają bolesnego
i szczególnie trudnego problemu wychowania człowieka w ogóle - nie tyl-

Gdy rodzice żyją według logiki

czy wychowania ewangelicznego. Spo-

jako bogatego kupca, z którym się

ko dzieci i młodzieży. Nas dorosłych

swojej wiary, wszystko staje się jasne

sób, w jaki rodzice uczą dzieci się

zawiera korzystne układy. Nie trzeba

także. Braki wychowawcze dają bo-

i proste; Chrystus jest Boskim Przyja-

modlić, w dużej mierze ukształtuje na

też długo polemizować z błędnym sta-

wiem o sobie znać u tak wielu z nas.

cielem, o którym się mówi jak o kimś

całe życie ich pojęcie modlitwy. Jeżeli

n o w i s k i e m niektórych

obecnym i kochającym; Matka Boska,

pacierz odmawia się bez przekonania

którzy chcą czekać, aż ich dzieci osią-

to Matka Jezusa i nasza Matka, pośre-

i zapału, w sposób nudny, to łatwo

gną pełnoletność, by wówczas mogły

dniczka wszelkich łask; Kościół jest

w umysłach dorastających dzieci po-

swobodnie wybrać sobie religię. Czyż

wielką wspólnotą, której przywódcy

jęcie każdego aktu religijnego połączy

czekamy na pełnoletność, aby nadać

wanie pracy, radość życia. Otwierali

są szanowani, a wszyscy członkowie

się z przymusem i nudą. Ideałem jest,

im nazwisko albo wybrać ojczyznę?

przed młodymi świat wiedzy, warto-

(nawet odlegli) uważani za braci; jej

by pacierz stał się dla dziecka potrze-

Czyż - i to jest chyba najważniejsze -

ści, ideałów, imponowali kulturą. Zni-

historia jest znana; jej liturgia wnosi w

bą i zarazem radością.

osiągając pełnoletność człowiek nie

żali się do roli partnerów.

rodzinę swój rytm radości i nadziei.

W wielu rodzinach chrześcijań-

Prawość, miłość w słowach i czynach,

skich dzieci przed pójściem spać otrzy-

rodziców,

jest już moralnie zdeterminowany
Dlaczegóż pozbawiać dziecko bo-

Jacy byli Oni - nauczyciele w przeszłości? Otwarci. Wyzwalali w
nas inicjatywę, wiarę w siebie, umiło-

Nauczyciel

mują zawsze błogosławieństwo od

gactw, które dać mu może świadoma

rodziców - w postaci małego krzyży-

wiara? Dlaczego pozbawiać Boga mi-

na piedestale, miał

i bez pruderii - zakorzeniają się wre-

ka zaznaczonego na czole. Jest to

łości tego dziecka? Czyż nie chodzi

autorytet.

szcie w obyczajowości, przynosząc

wyrazem duchowej władzy ojca i matki

wszystkim szczęście. Nie można ocze-

rodziny, którzy w stosunku do dzieci

opierając się na łasce, takie przekona-

mnica postawy bez

kiwać by mały człowiek był zdolny

są pierwszymi pełnomocnikami Boga.

nia i taka postawę wiary, jakie w swym

z pełną świadomością i swobodą wy-

Z chwilą, gdy dziecko zrozumiało

reszty oddanej dzie-

planie Bóg w stosunku do niego za-

brać „te" obowiązki, „tę" wiarę i „te"

modlitwę osobistą i zasmakowało

mierzył?

praktyki. Rodzina ma niepozbywalne

w niej, staje się zdolne do nawiązy-

Przedstawiajmy wiarę w prawdzi-

prawo dokonywania wyboru w imie-

wania prawdziwego kontaktu z Bo-

wym świetle – jako życie w gorącej

odpowiedź na pytania:

niu dziecka. W miarę możności po-

giem, do prawdziwej z Nim rozmowy:

przyjaźni z Bogiem, który nas kocha

Co znaczy być nauczy-

winna je uchronić na przyszłość przed

bezpośredniej, wewnętrznej. Wyrabia-

błędnym wyborem. A błędem jest tu-

nie w dziecku zmysłu wiary polega na

w którym każdy ma własną niezastą-

taj zapomnieć o Bogu.

przyzwyczajeniu go, by widziało Boga

pioną część do wykonania; jako for-

i liczyło się z Nim w życiu codzien-

mę służby, w której nikt nas nie może

Lojalność w służbie Boga jest pod-

dzieła,

w kimś. Chodzi o to, aby człowiek
uświadomił sobie:
- jakimi dysponuje możliwościami, aby coraz pełniej poznał siebie,
- jakie jest jego przeznaczenie,

jest i co się dzieje. I to wszystko widzi
nauczyciel, który głęboko zrósł się
z prawdą i dobrem, który dąży do zwycięstwa prawdy nad fałszem, dobra
nad złem, miłości nad nienawiścią.
Nauczyciel, to człowiek pustyni,
widzący ziemię obiecaną i zmierzający do niej wbrew wszystkiemu.
- Na pustyni nie ma wygód.
- Rezygnuje się z tego, co zbędne.
- Nie można się zniechęcić i przestać
iść.
- Nie można odwrócić uwagi od celu,
bo człowieka ogarnia rozpacz i ginie.
Nauczyciel - to przewodnik dobrze znający drogę, jasno widzący cel,
idący do niego konsekwentnie; niezmordowany, bo oczarowany swoją
misja ratownika; mający żelazne zasady; bezwzględny wobec siebie; opanowany, ale nie spięty; wielki, bo zdyscyplinowany, bo nie dopuszczający zła d o

zatroskany o ich
rozwój; naprawdę
wielki, bo ma odwagę postawić wszystko
na jedną szalę, bo wie,
że chodzi o niepowtarzalną i niezbywalną
wartość człowieka.

ciom i młodzieży? Od-

Tak patrzy dobry

gadniemy ją, gdy damy

cielem - wychowawcą?
Co jest treścią misji nauczyciela wychowawcy?
Na pierwszym miej-

nym, korzystając z okoliczności i na-

zastąpić i która wraz z innymi składa

religijnego w młodości. Największa

strojów dziecka. Nie nadużywajmy

się na wspaniałą całość, mającą roz-

scu znaczy to być człowie-

krzywda, jaką można wyrządzić dziec-

określenia „Mały Jezusek". Oczywiście,

błysnąć w wieczności.

kiem, który w pełni odczy-

swego

wnętrza; wielki, bo

Gdzie leży taje-

stawowym warunkiem rozwoju życia

DSz.

wartości

harmonia, celowość wszystkiego, co

i podziwiany, stał

między wszystkimi i wobec wszyst-

i w z y w a do wspaniałego

d o m e urzeczywistnianie

Sens - to wartość. Sens - to ład,

był wielki

kich, czystość bez kompromisów, ale

o to, by temu dziecku pomóc zdobyć,

sens

nauczyciel "mieszkający"
w pobliżu dziecka. Nie programu, nie szkoły, nie ministra czy kuratora, lecz
dziecka, które po wielu latach
tak jak my dziś powie: "Tak, on był
ze mną, on był z nami - bo taka była
jego misja".

Oprac. Romualda
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Koło

Żywego

Kilka słów o Różańcu i Żywym
Różańcu.
l . P r z y p o m n i j m y : Różaniec
w obecnej postaci pochodzi od św.
Dominika z XIII wieku, założyciela zakonu kaznodziejskiego zw. Dominikanami. Upowszechnili te modlitwę jego
duchowi synowie, a także franciszkanie i jezuici. Matka Najświętsza wypowiedziała do św. Dominika następujące słowa: „Różaniec, to nader miła mo-

dlitwa Synowi Memu i Mnie, Przepotężny środek do wykorzenienia herezji, zwalczania grzechów, zaszczepienia cnót, osiągnięcia miłosierdzia Bożego i mojej szczególnejpomocy... wierni znajdą w Różańcu niezliczone łaski, a Mnie - zawsze gotową ku pomocy. Ci, co zbłądzą, poprawią się, pokutnicy zostaną zbawieni. Tak cenny
dar ofiaruję tobie i synom twoim."
Faktycznie Różaniec przyczynił się
do pogłębienia pobożności wiernych
i do ocalenia ich od grożących sekt
i herezji.
W drugiej połowie XVI wieku nad
całą chrześcijańska Europą zawisła
groźba podboju przez Turków. Potężna flota turecka zagrażała Italii. Kościół
wezwał wiernych do postów i żarliwej modlitwy różańcowej w obronie
wiary. Chrześcijanie błagali Matkę Bożą
w domach i kościołach o ocalenie.
Wreszcie doszło do rozstrzygającej bitwy na morzu u wybrzeży greckich
pod Lepanto (obecnie Naupaktos). Był
to pamiętny dzień 7.10.1571r., gdy flota
Świętej Ligi ( g ł ó w n i e hiszpańska
i wenecka) pod wodzą Juana de Austria (Jana Austriackiego) odniosła zwycięstwo nad flotą turecką Alego Paszy.
Papież św. Pius V, dominikanin polecił obchodzić ten dzień jako święto
Matki Bożej Różańcowej. Począwszy
od I402r. wszyscy papieże mówili
o wielkiej mocy Różańca lub pisali
na jego temat w oficjalnych dokumentach.
Ojciec święty Jan Paweł II stwierdził, że Różaniec jest jego ulubioną
modlitwą. Na wielu fotografiach, np.
przedstawiających go podczas spacerów, widać jak się modli na różańcu.
Ci, którzy są bliżej niego, wiedzą,
że modlitwa ta płynie z jego serca, nie-

Różańca
mai nieustannie. Wczoraj tj. 7 października, modlił się na różańcu z biskupami z całego świata (1500) oraz z dziewięćdziesięcioma kardynałami przed
figurą Matki Bożej Fatimskiej, a dziś
(8 października) zawierzył Niepokalanemu Sercu Maryi Kościół i cały świat
na Nowe Tysiąclecie. W każdą pierwszą sobotę miesiąca modli się papież
na różańcu z wiernymi w Radio Watykańskim.

2.Żywy Różaniec.
Przede wszystkim oznacza życie
według Ewangelii, która jest fundamentem i źródłem życia chrześcijańskiego. Modlitwa różańcowa jest modlitwą ewangeliczną, ponieważ zawiera Modlitwę Pańską i Pozdrowienie
Anielskie oraz ewangeliczne tajemnice naszego odkupienia.
Poza tym oznacza życie wiarą,
nadzieją i miłością. Należeć bowiem
do żywego Różańca, znaczy: wierzyć
w istnienie Boga i wierzyć Bogu, który
przemawia, ufać Bogu i i Jego dziełu
zbawienia oraz kochać Boga, a w Bogu
i dla Boga - ludzi.
Oznacza to również jakby „elektrownię duchową", która zasila wiernych mocą Bożą i pobudza ich do czynu apostolskiego, czyli praktycznej
działalności, jak praca wśród chorych
członków Żywego Różańca, zwłaszcza
czynnej miłości bliźniego.
Żywy Różaniec jest też jakby „niezdobyta twierdzą obronną", albowiem
broni jednostkę, rodzinę i społeczeństwo przed śmiercią duchową, mianowicie przed ateizmem, laicyzmem,
obojętnością religijną, zepsuciem obyczajów, zwłaszcza w życiu małżeńskim
i rodzinnym itp.
Żywy Różaniec założony w 1826r.
przez Paulinę Marię Jaricot, zatwierdzony przez papieży i poddany jurysdykcji zakonu dominikańskiego, dzisiaj podlega jurysdykcji biskupów
ordynariuszy (biskupów diecezjalnych,
którzy czuwają nad całokształtem życia religijnego w swoich diecezjach.
Róże składają się z trzech części: radosnej, bolesnej i chwalebnej oraz
z 15 tajemnic wiary, objawionych
w Ewangelii i dotyczących życia, śmier-

ci i chwały Jezusa i Maryi. Żywy Różaniec jest modlitwą trynitarną i skierowaną ku Trójcy Świętej, jako zaangażowanej w całokształt dzieła odkupienia i zbawienia człowieka. Dlatego
każda tajemnica kończy się doksolo-

gią: „Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi
ŚwiętemuJest też modlitwą chrystocentryczną - ukierunkowaną na Chrystusa, oraz eklezjalną - modlitwa całego Kościoła: papieży, biskupów, kapłanów, zakonników i wiernych świeckich, modlitwą maryjną - o Maryi, do
Maryi i z Maryją; jest „darem Maryi".

3.Członkowie Koła Żywego
Różańca (KŻR).
Ciągle aktualną formą apostolstwa
różańcowego są tzw. „Róże różańcowe". Jedną Różę stanowi 15 osób. Każda z osób rozważa jedną tajemnicę
różańcową. KŻR to nie „kółko wzajemnej adoracji", lecz piękny bukiet
żywych kwiatów - serc, oddanych
Bogu przez posłuszeństwo Najposłuszniejszej - Maryi. To koło wzajemnej
pomocy duchowej i materialnej, ułatwiającej rozkwit życia duchowego, ale
też dającej poczucie braterskiej więzi
przy rozwiązywaniu najtrudniejszych
problemów. To ognisko, promieniujące swoim blaskiem i ciepłem na zewnątrz, w kierunku pogrążonych we
łzach, w mrokach i cieniu śmierci.
To szkoła życia pod kierunkiem Nauczycielki z nieba oraz Jej współpracowników Aniołów i Świętych. To grupa
ludzi, na którą może liczyć parafia,
a nawet cały Kościół - ten pielgrzymujący na ziemi, ale i ten pielgrzymujący w czyśćcu. To wreszcie ludzie siostry i bracia naszej wspólnoty parafialnej, którym sama Królowa Różańca Świętego udziela z prawicy bożej
specjalnych łask i przywilejów, i to nie
tylko w ziemskim życiu, ale i w wieczności.
7 października 2000r. Można powiedzieć, że wczoraj wszyscy ci, którzy
umiłowali modlitwę różańcową, mieli
swoje święto. Wpatrujemy się bowiem
w Maryję, Królową Różańca Świętego.
Jest prawdą, że w większości Róże
różańcowe składają się głównie z kobiet, i to starszych. Nie jest to powód
do chluby, gdyż wygląda na to, że to
kobiety więcej się modlą, a mężczyźni zaniedbują spotkanie z Bogiem,
Maryją i świętymi. Niezależnie od tego,
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jak jest naprawdę, ogarniamy naszą
modlitwą różańcowąnie. tylko wszystkie członkinie Żywego Różańca ale
i wszystkich mężczyzn, którzy codziennie biorą do ręki różaniec i łącząc się;
ze swoją Różą, odmawiają „Zdrowaś
Maryjo..." Niepotrzebnie wytworzył się
obraz Kościoła kobiecego. Faktycznie
tak jest! To większość kobiet przychodzi na Mszę Św., na wszystkie nabożeństwa, na rekolekcje. Na pewno
wypływa to z różnicy, jaka jest między kobietą i mężczyzną. Ale nie oznacza to, że mężczyźni modlą się gorzej,
mniej, niechętnie. Nie jest naszą intencją , żeby ich bronić, Każdy dorosły
będzie odpowiadał sam za siebie - tak
mężczyzna, jak i kobieta.
Prośmy więc, by coraz więcej
kobiet i mężczyzn przyjmowało na siebie słodki ciężar odpowiedzialności za
Kościół powszechny, za parafię, za
chorych, cierpiących. Prośmy w naszej
modlitwie za tych mężczyzn, którzy
należą do III Róży. Ich przykład stanowi niejednokrotnie podstawę do
tego, aby inni mężczyźni naszej parafii podjęli ten rodzaj modlitwy wspólnotowej . Wymuszona modlitwa jest
żadną modlitwa i nie przynosi łask.
Prośmy o wolność wyboru dla tych
mężczyzn, którzy ofiarowali czy też
chcą ofiarować swój czas na Różaniec,
chcąc należeć do Żywego Różańca.
Zgłoś się, póki masz jeszcze czas...

Różaniec
Różaniec z gwiazd, ze słów, z kwadransów.
Z róż pamięci, z westchnień, z zachwy-

tów
Ze spojrzęń w oczy Maryi.
Ze słodyczy rozmawiania z Nią o Jezusie,
W tajemnicach rozważanych w skupieniu,
W roztargnieniu na spacerze,
Gciy przyroda też chwali stwórcę,
A nawet w autobusie, gdy czasu brak.
Bo bywa i tak.
Różaniec z paciorków dni i lat.
Choć Świat wiruje jak szalony, ja różaniec trzymam w dłoni jak ratowniczą
linę.
Ufając, że on pomoże, pomoże.

Janusz A. Kobierski
Niech Maryja, Matka Pięknej Miłości i Miłosierdzia, Królowa Różańca
Świętego sprawi w Roku Jubileuszowym, aby w parafiach naszego miasta
zakwitły wspaniałe ogrody różane ogrody Żywego Różańca dzieci, młodzieży, matek i ojców.
Opiekun ks. Józef Źrebiec MS

Jak

Maryja...
stry, że na modlitwie, na kolanach mają prosić dla siebie
o serca dobre, pokorne, gotowe do służby. Dlatego Zgromadzenie łączy modlitwę, codzienne w p a t r y w a n i e się
w Jezusa z pracą. Siostry służą w Rzymie, Brazylii, na
Wschodzie i w Polsce. Zajmują
się osobami starszymi w Domach O p i e k i Społecznej,
w szpitalach, katechizują dzieci i młodzież, prowadzą rekolekcje, posługują dzieciom
w Domach Dziecka. Idą tak,
jak Maryja - gdy biegła do Elżbiety - niosą Jezusa tam, gdzie
tak bardzo Go potrzeba.

Spadł jesienny liść... Robi się szaro i dżdżysto. Palce przesuwają koraliki różańca, a myśl biegnie ku Tej,
która powiedziała Bogu „Tak".
Maryja - Ją tak bardzo ukochał
prosty lud, przed Nią zginają się kolana tych, którzy uchodzą za wielkich
tego świata.
Jak bardzo zawierzył Matce Chrystusowej arcybiskup Zygmunt Szczęsny Feliński, gdy 27.XH. 1857r. zakładał Zgromadzenie Franciszkanek Rodziny Maryi. Chciał, aby to była Jej
właśnie Rodzina - ciepła, serdeczna,
Otwarta na człowieka, który potrzebuje serca. Arcybiskup Feliński uczył Sio-

Formacja sióstr rozpoczyna się
rocznym postulatem. Jest to czas zapoznawania się ze Zgromadzeniem
i jego posługą. Potem następują 2 lata
nowicjatu - czas ciszy, modlitwy, czerpania sił u stóp tabernakulum. I wreszcie pierwsze śluby - radosne składanie Bogu siebie, na razie na jeden
rok. Po pięciu latach siostry oddają
Bogu swoje życie na zawsze. Jak Maryja - przy Zwiastowaniu.
Gdybym mówił językami ludzi
i aniołów, a miłości bym nie miał, byłbym niczym.
(Rz 13,l-2b)

s. Beata
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Słowo duszpasterza

POŚWIĘCAM SIĘ DOBROWOLNIE
DOMIE
BOGU
Kiedy jesteśmy dziećmi, marzymy
„Dogoniłeś mnie Jeźdźcze Niebieski
o tym, kim będziemy gdy dorośniemy.
Stratowałeś, stanąłeś na mnie
Pojawiają się tu najprzeróżniejsze, najLegłem zbity, łaską podcięty
bardziej wymyślone marzenia. Z biegiem
Jak dym, gdy wicher go nagnie".czasu poddawane są one weryfikacji.
To właśnie Łaska Boża zwaliła kieZmieniają się nasze zainteresowania,
dyś Szawła z konia i przemieniła go
poznajemy inne ciekawe propozycje
z gorliwego prześladowcy chrześcijan
na życie. Jednak przychodzi taki czas,
w jeszcze gorliwszego Apostoła Narokiedy trzeba bardziej poważnie podejść
dów. Może ona jest i dla ciebie? Może
do tych marzeń. Dla człowieka wiary,
też dzisiaj walczysz, uciekasz, kombiten wybór przyszłości przebiega jakby
nujesz? Jesteś wolny masz do tego pradwutorowo. Z jednej strony jest to,
wo, ale proszę cię o jedno, nie bądź
co on sobie wymarzył czy zaplanował,
ślepy i głuchy w tej walce, abyś nie straa z drugiej wiara w to, że Pan Bóg ma
cił, nie zgubił tego, co najpiękniejsze
dla niego wspaniały plan i wie, co jest
w twoim życiu. Tego właśnie, co Bóg ci
dla niego najlepsze. Jeśli
chcemy dobrze przeżyć własne życie, zrealizować się
w nim, osiągnąć szczęście to
powinniśmy uczynić wszystko, aby odkryć ten Boży
plan. Nie jest to jednoznaczne z odrzuceniem własnych
pragnień. Bóg buduje na
ludzkiej naturze, (którą zresztą sam stworzył i przygotował), a nie wbrew jej. Dlatego też to, jakimi nas stworzył, jakimi obdarzył talentami, ma znaczenie dla naszej
przyszłości. Trzeba być
otwartym, trzeba słuchać,
trzeba prosić, trzeba się po
prostu modlić, a Bóg pomoże w odnalezieniu tej właściwej drogi. Jednakże może się
okazać, że Pan przygotował
dla nas coś zupełnie odmiennego od naszych wizji. Wtedy znacznie
przygotował. Nie lekceważ jego znaków.
trudniej zaakceptować wolę Bożą. Znam
Pewnie się zastanawiacie, co mnie
to dobrze z własnego doświadczenia.
natchnęło akurat teraz do takiego tekstu.
Ale dzisiaj wiem jedno, że przez cały
Otóż na początku września przeżywaliten czas, kiedy chciałem układać sobie
śmy w naszej Prowincji Misjonarzy Matżycie według własnych planów, to choć
ki Bożej z La Salette ważne wydarzenia
robiłem co chciałem, nigdy nie miałem
w Dębowcu i Krakowie. Wrzesień to taki
prawdziwego pokoju w sercu. Dopiero
szczególny miesiąc dla naszego Zgrowtedy, gdy stwierdziłem, że „walka" czy
madzenia. To przede wszystkim kolejraczej przekomarzanie się z Panem Bona rocznica i uroczystość Matki Bożej
giem nie ma sensu, gdy podjąłem tę właSaletyńskiej, ale też czas, w którym skłaściwą decyzję (a raczej poddałem się
damy lub ponawiamy nasze śluby zai przyjąłem wolę Boga) odzyskałem utra-konne. I właśnie 08.09.2000r. sześciu
młodych chłopaków po dwóch latach
cony pokój serca i chwyciłem przysłostudiów i roku nowicjatu złożyło swoje
wiowy „wiatr w żagle". Kiedyś poeta
pierwsze śluby zakonne. Kilkunastu naJerzy Liebert napisał dosyć mocne słostępnych je ponowiło na kolejny rok.
wa, ale bardzo mi bliskie i oddające to,
Dla pięciu kleryków z ostatniego roku
co mnie i wielu innych spotkało:
studiów, był to dzień bardzo ważnej de-

Kochane
dzieci!
Październik... Kolorowe liście opadają z drzew,
trzymamy w garści parasol, robi się coraz chłodniej.
A przecież jest to piękny miesiąc - miesiąc Różańca
świętego.
Zapraszamy Was na tę piękną modlitwę codziennie oprócz sobót i niedziel o godz. 16.30.

cyzji życiowej. Stanęli przed Bogiem,
Kościołem i Wspólnotą Braci Saletynów
i oddali się Bogu na zawsze poprzez
śluby wieczyste: Poświęcam się dobro-

wolnie i całkowicie Bogu na zawsze,
przez śluby Czystości,
Ubóstwa i Posłuszeństwa,
zgodnie z Konstytucjami Misjonarzy Matki Bożej z La
Salette. To trudna decyzja
(znam to dobrze), bo nasuwają się pytania: czy dam
radę, czy to na pewno to, czy
podołam, czy wytrwam? Jeżeli Bóg powołuje to nie zostawia nas samym sobie.
Daje siły i środki, aby to powołanie wypełnić. Tych samych pięciu następnego
dnia przyjęło z rąk ks. biskupa święcenia diakonatu.
To wielki dzień, bo od tej
chwili mogą zbliżyć się jeszcze bardziej do ołtarza, głosić Słowo Boże, chrzcić, rozdawać Komunię Św., zanosić Ją chorym, asystować
przy zawieraniu małżeństw.
Bóg przyjmuje ich w poczet swoich braci
kapłanów, aby mieli w Nim udział. Przy
ślubach wieczystych usłyszeli z ust ks.
Prowincjała: Jeżeli wytrwasz w tym świętym powołaniu, przyrzekam ci życie
wieczne. Skarb nieoceniony, największa, niezasłużona nagroda.
Może Pan Bóg powołuje ciebie do
innych ważnych rzeczy? Ale zastanów
się dziś i Ty - drogi Bracie i droga Siostro, czy przypadkiem w twoim sercu
nie pojawia się podobny głos? Czy może
ty też toczysz swoistą „walkę i kłótnię"
z Panem Bogiem o swoją przyszłość? Nie
zabijaj, nie zagłuszaj tego głosu, nie uciekaj. To się naprawdę nie opłaca!

Ks. Krzysztof Żygadło MS

Drogi Przyjacielu,
oto Twoja droga przez cały październik. Odpowiednim kolorem zaznaczaj dni, kiedy modliłeś się na różańcu:
- na czerwono - Różaniec odmówiony w kościele
-na zielono - Różaniec odmówiony w domu
-na niebiesko - zapomniałem o Różańcu.

PAŹDZIERNIKOWY REBUS

Kącik liturgiczny
Odpust - to darowanie przez Kościół w imieniu Pana
Boga kary doczesnej za grzechy.
Czy wiesz, że...
Miesiąc październik został poświęcony modlitwie
różańcowej po zwycięstwie odniesionym nad Turkami 7.X.1571r.

Uwaga! Konkurs!
Litery z ponumerowanych pól utworzą hasło.
Rozwiązanie, tylko na oryginalnych kuponach, przynieście na godz. 11.00
w niedzielę 22.X. br.
Nagrody za prawidłowe odpowiedzi.
Poziomo:
1. Podręcznik d o religii,
3. Uczniowie Jezusa
6. Mesjasz, Jedyny Syn Boga.
7. Żal za grzechy.
Krzyżówkę przygotowały:
Kasia Domagała i Monika Kozakowska
z kl. I Gimnazjum Nr 2 w Trzciance
Pionowo:
2. Pismo Święte inaczej.
4. Wyznanie grzechów w konfesjonale.
5. Brat Kaina.
8. Są cztery: Mt, Mk, Łk, J.
9. Są d w i e łaski - uczynkowa i ...

Uwaga!
Konkurs rysunkowy!

Kupując „cegiełkę"
- rodzinną pamiątkę Roku Jubileuszowego
- budujesz pomnik Ojca Świętego

Zapraszamy Was do
namalowania lub narysowania pracy pt. „ C m e n tarz j e s i e n i ą " lub „ M ó j
święty patron". Rysunki
podpiszcie i składajcie na
adres: s.Beata, ul. Żeromskiego 39 (dom sióstr) do
29 października br.
Najlepsze prace zostaną n a g r o d z o n e i w y drukowane w gazetce parafialnej.

Przy złożeniu ofiary w Księgarni Parafialnej na budowę pomnika
otrzymasz:
1. Pamiątkową „cegiełkę":
• 50 zł
- talerz z porcelany
• 100 zł - obrazek trójwymiarowy
• 200 zł - figurka z alabastru (kopia pomnika)
• 300 zł - popiersie gipsowe (wykonane przez twórcę pomnika)
• 500 zł - figura gipsowa (kopia pomnika wykonana przez twórcę
pomnika)
2. Imienne pisemne podziękowanie Komitetu Budowy Pomnika.
3. Pokwitowanie ofiarowanej kwoty (do odliczenia darowizny
od podatku).
Ofiary na budowę pomnika można także przekazywać:
• do skarbonki w kościele
• w Kancelarii Parafialnej
• na konto parafii:
Bank PeKaO S.A. I O/Trzcianka 11001294-22015-2101-111-0
z dopiskiem „POMNIK".

