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WIADOMOŚCI
Z
FARY
«Powołani, aby (...) ukazywali blask Słowa prawdy»

Obchody Światowego Dnia Misyjnego mają w tym roku bardzo szczególne
znaczenie. Upamiętnienie 50. rocznicy rozpoczęcia Soboru Watykańskiego ii, otwarcie Roku Wiary i Synod Biskupów poświęcony nowej ewangelizacji potwierdzają
wolę Kościoła angażowania się z większą odwagą i zapałem w missio ad gentes, aby
Ewangelia dotarła aż na krańce ziemi.
Ekumeniczny Sobór Watykański ii, w którym uczestniczyli biskupi katoliccy
pochodzący ze wszystkich zakątków ziemi, był jasnym znakiem uniwersalności Kościoła, zgromadził bowiem po raz pierwszy tak wielu ojców soborowych przybyłych
z Azji, Afryki, Ameryki Łacińskiej i Oceanii. Byli to biskupi misjonarze i biskupi
rdzenni, pasterze wspólnot istniejących wśród ludności niechrześcijańskiej, którzy na
obradach Soboru ukazywali obraz Kościoła obecnego na wszystkich kontynentach i
którzy stawali się wyrazicielami złożonych rzeczywistości ówczesnego tak zwanego
«Trzeciego Świata». Bogaci w doświadczenia zdobywane w swej pracy pasterzy Kościołów młodych i tworzących się, ożywiani zapałem do szerzenia królestwa Bożego,
przyczynili się oni w istotny sposób do potwierdzenia potrzeby i pilności ewangelizacji ad gentes, a zatem do postawienia w centrum eklezjologii natury misyjnej Kościoła.
Wiara i głoszenie
Troska o głoszenie Chrystusa skłania nas także do obserwowania historii,
aby dostrzec w niej problemy, pragnienia i nadzieje ludzkości, którą Chrystus musi
uzdrowić, oczyścić i napełnić swoją obecnością. Jego orędzie jest bowiem wciąż aktualne, przenika w samo serce historii i może dać odpowiedź na najgłębsze niepokoje
każdego człowieka. Dlatego Kościół — wszystkie jego części — musi być świadomy tego, że «ze względu na bezkresne horyzonty misji Kościoła i złożony charakter
obecnej sytuacji potrzebne są nowe formy skutecznego przekazywania słowa Bożego» (Benedykt XVI, Posynodalna adhort. Verbum Domini, 97). Wymaga to przede
wszystkim odnowionego przyjęcia z wiarą, osobiście i jako wspólnota, Ewangelii
Jezusa Chrystusa «w okresie głębokiej przemiany, jaki ludzkość przeżywa obecnie» .
Jedną z przeszkód w ożywieniu zapału ewangelizacyjnego jest bowiem kryzys wiary, nie tylko w świecie zachodnim, ale u znacznej części ludzkości, która jednak odczuwa głód i pragnienie Boga, i winna być zachęcana i prowadzona do chleba

życia i żywej wody, jak Samarytanka, która udaje się do studni Jakuba i rozmawia
z Chrystusem. Jak opowiada ewangelista Jan, historia tej kobiety jest szczególnie
wymowna (por. J 4, 1-30): spotyka Jezusa, który prosi ją, by dała Mu się napić, ale
potem mówi jej o nowej wodzie, która może na zawsze ugasić pragnienie. Kobieta
początkowo nie pojmuje, zatrzymuje się na poziomie materialnym, ale stopniowo
Pan kieruje ją na drogę wiary, która doprowadza do rozpoznania Go jako Mesjasza. Odnośnie do tego św. Augustyn stwierdza: «Po przyjęciu w sercu Chrystusa
Pana cóż innego mogłaby uczynić [ta kobieta], jak porzucić dzban i pospieszyć, by
głosić dobrą nowinę?». Spotkanie z Chrystusem jako żywą Osobą, która zaspokaja
pragnienie serca, musi rodzić pragnienie, by dzielić się z innymi radością tej obecności i zapoznawać z nią, tak aby wszyscy mogli jej doświadczyć. Trzeba odnowić
entuzjazm dla przekazywania wiary, aby rozwijać nową ewangelizację wspólnot i
krajów, mających długą tradycję chrześcijańską, które tracą odniesienie do Boga,
ażeby na nowo odkryły radość wiary. Troska o głoszenie Ewangelii nie powinna
nigdy pozostawać na marginesie działalności Kościoła i życia chrześcijanina, ale
winna wyraźnie je znamionować, wraz ze świadomością, że jest się adresatem, a
zarazem misjonarzem Ewangelii. Głównym elementem głoszenia jest zawsze to
samo: kerygma Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał dla zbawienia świata,
kerygma bezwarunkowej i całkowitej miłości Boga do każdego mężczyzny i każdej
kobiety, której najwyższym wyrazem było posłanie odwiecznego i jednorodzonego
Syna, Pana Jezusa, który raczył wziąć na siebie ubóstwo naszej ludzkiej natury,
umiłować ją i odkupić od grzechu i śmierci przez złożenie siebie w ofierze na krzyżu.
Wiara w Boga w tym planie miłości, urzeczywistnionym w Chrystusie, jest
przede wszystkim darem i tajemnicą, które należy przyjąć w sercu i w życiu i za
które trzeba zawsze dziękować Panu. Ale wiara jest darem, który został nam dany,
abyśmy się nim dzielili; jest podarowanym talentem, który ma owocować; jest
światłem, które nie powinno nigdy pozostawać w ukryciu, ale winno oświetlać cały
dom. Jest najważniejszym darem, jaki został nam uczyniony w naszym życiu, i nie
możemy zatrzymywać go dla samych siebie.
Głoszenie przeradza się w miłość
«Biada mi (...), gdybym nie głosił Ewangelii!» — mówił apostoł Paweł (1
Kor 9, 16). Te słowa brzmią z mocą dla każdego chrześcijanina i dla każdej wspólnoty chrześcijańskiej na wszystkich kontynentach. Również dla Kościołów na terenach misyjnych, Kościołów w większości młodych, często niedawno założonych,
misyjność stała się naturalnym wymiarem, choć same potrzebują jeszcze misjonarzy. Bardzo wielu kapłanów, zakonników i zakonnic ze wszystkich części świata,
wielu świeckich, a nawet całe rodziny opuszczają rodzime kraje, własne wspólnoty
lokalne i udają się do innych Kościołów, aby dawać świadectwo i głosić imię Chrystusa, w którym ludzkość znajduje zbawienie. Jest to wyraz głębokiej jedności,

dzielenia się i miłości między Kościołami, aby każdy człowiek mógł usłyszeć bądź
ponownie usłyszeć orędzie, które uzdrawia, i przystąpić do sakramentów, będących
źródłem prawdziwego życia.
Wraz z tym wielkim znakiem wiary, która przemienia się w miłość, wspominam — i dziękuję im — Papieskie Dzieła Misyjne, które są narzędziem współpracy
w powszechnej misji Kościoła w świecie. Dzięki ich działalności głoszenie Ewangelii staje się także spieszeniem z pomocą bliźniemu, sprawiedliwością względem
najuboższych, możliwością oświaty w najbardziej zapadłych wioskach, opieką medyczną w odległych miejscach, uwolnieniem od nędzy, przywracaniem do życia
społecznego tych, którzy są zepchnięci na margines społeczeństwa, wspieraniem
rozwoju narodów, przezwyciężaniem podziałów etnicznych, poszanowaniem życia
w każdej jego fazie.
    BENEDICTUS PP. XVI
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
XXIX Niedziela Zwykła
21. października 2012
1.
Dziś rozpoczniemy Światowy Tydzień Misyjny pod hasłem: „Głosić wiarę
z radością”. Pamiętajmy w naszych modlitwach o misjonarzach głoszących Dobrą
Nowinę o Panu Jezusie na wszystkich kontynentach. W przyszłą niedzielę kolekta
przeznaczona zostanie na potrzeby Misji.
2.
W liturgii wspominać będziemy w poniedziałek 22. października bł. Jana
Pawła II. Po Mszach św. będzie można oddać cześć relikwiom naszego Błogosławionego Papieża.
3.
Zbliża się Uroczystość Wszystkich Świętych. Msza św. na cmentarzu parafialnym zostanie odprawiona 1. listopada o godz. 14.00, po czym wyruszy procesja
żałobna. Prosimy o uporządkowanie grobów, zaś wszelkiego rodzaju śmieci prosimy wrzucać do śmietników.
4.
W ubiegłą niedzielę zebraliśmy na rzecz Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” 2620 zł. Wszystkim ofiarodawcom jak i kwestującej młodzieży składamy
serdeczne „Bóg zapłać”.
5.
W piątek 26. października o godz. 18.00 w Płowężu zostanie odprawione
nabożeństwo o uzdrowienie duchowe.
6.
W sobotę 27. października mija 46. rocznica śmierci ks. Karola Glamowskiego, byłego proboszcza naszej parafii. Pamiętajmy o Nim w naszych modlitwach.
7.
Dziękujemy za dzisiejsze ofiary kolekty gospodarczej.  
8.
Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnika „Niedziela” m.in.: interesujący wywiad z G. Weiglem, autorem
biografii Jana Pawła II oraz artykuły związane z Rokiem Wiary.
9.
Z naszej wspólnoty parafialnej odeszli śp.: Władysław Futer, l. 88, Henryk
Rychławski, l.82, Bogdana Przybyła, l. 86. „Wieczny odpoczynek…
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Intencje Mszalne 22.10 – 28.10.2012 r.

+ Kazimierz Lewandowski – 19 r. śm; zmarli rodzice.
Dziękczynna z okazji 75 urodzin.
+ Józef i Marianna Borowscy; zmarli z rodziny.
REZERWACJA
+ Rut, Bolesław Bachowscy.
Dziękczynna w rocz. ślubu Andrzeja i Joanny Ciarkowskich.
+ mąż Edmund Kłosowski; zmarli rodzice.
+ Bogdan Stożyński – popogrzebowa.
+ Henryk Rychławski – popogrzebowa.
+ z rodziny Krajewskich: Jan, Franciszek, Rozalia, Helena, Marta.
+ Zygmunt i Maria Kukawka; Andrzej Tadajewski.
Za Ojczyznę o Boże błog. i Intronizację i łaskę Intronizacji NSPJ
+ Henryk Kordek – 1 r. śm.
+ Hanna Baranowska – int. od rodziny i przyjaciół.
O Boże błog. dla Jadwigi z okazji imienin i jej rodziny.
O zdrowie i Boże błog. dla Marii, Szymona i ich dzieci.
+ syn Henryk – 9 r. śm i mąż Henryk Płoszyńscy.
+ Stanisław i Joanna Owczarek
+ Barbara Licht – 13 r. śm.
W int. uczestników pielgrzymek organizowanych przez grupę czcicieli Miłosierdzia
Bożego, prosząc o potrzebne łaski dla nich i ich rodzin.
O szczęśliwa operację i powrót do zdrowia dla Kasi – int. od członków Miłosierdzia
Bożego.
+ Stanisław – 18 r. śm i Mieczysława, Jerzy i Mirosław Żochowscy.
+ Grzegorz i Marianna Kucharczyk; Roman Drozdowski.
+ rodzice: Jan i Maria Szczepańscy; brat Roman.
+ Zbigniew Zienkiewicz; Władysława i Józef Nowińscy.
+ Jan Kucharczyk – 17 r. śm i Jadwiga Kucharczyk.
+ Bogdana Przybyła – popogrzebowa.
+ Władysław Futer – popogrzebowa.
+ Konrad, Stanisława Borowscy; Wanda Gockowska.
+ Tadeusz Szymski z okazji imienin
+ Maria Kędzia – 11 r. śm i Mieczysław.
+ Jan Włodarz – z racji urodzin
+ Marta Wiśniewska – 1 r. śm.
+ Zygmunt Kuroś – 2 r. śm.
+ Bogumiła Potępa w roczn. śm.
+ Henryk Laskowski; Józef i Anna Kwas; zmarli teściowie.
+ Aleksander i Anna Żbikowscy; Gabriel Baśkiewicz.
Dziękczynna za przeżyte lata z prośbą o dalsze zdrowie i Boże błog.
+ Tadeusz Nadolny w dniu imienin; syn Marian; zm. rodzice.
SUMA – ZA PARAFIAN
Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Wojciecha i Alicji
Pancierzyńskich z okazji 40 rocz. ślubu.
+ Antonina i Jan Łupina
+ rodzice: Jan i Julianna Turowscy.
Za żywych i zmarłych członków Żywego Różańca
+ Zofia Maciejko – 28 r. śm.
+ Tomasz – 2 r. śm. i Krzysztof Hoga.
+ Przemysław Boniecki – z racji imienin; Wacław i Cecylia Bonieccy.

