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WIADOMOŚCI Z FARY
Rozmowa!

Bóg przebija się przez potoki naszych słów ze stwierdzeniem: „Mów,
kochane dziecko, lubię słuchać twojego głosu… ale daj mi też coś powiedzieć!!”
„Babciu, proszę cię, pomódl się za mnie. Jutro mam egzamin i...” Tak
sformułowana prośba w naszych wyobrażeniach znajduje swą oczywistą odpowiedź: babcia chwyta za różaniec, ewentualnie otwiera książeczkę do nabożeństwa polecając Wszechmocnemu Bogu sprawy drogiej wnusi. Mało komu
przyjdzie do głowy, że owa kobieta mogłaby otworzyć Pismo Święte, aby uskutecznić babciną miłość.
W przyjaźni połączeni
Problem tak naprawdę nie leży jednak w wieku babci, lecz w rozumieniu istoty modlitwy. W miejsce kochającej babci równie dobrze wpisywałby się
rodzic, przyjaciółka, siostra czy kolega. Ciągle i ciągle pokutuje pośród nas myślenie, że modlitwa to „odmawianie”, które w oczach osób niechętnych zyskuje
mocniejszą formę „odklepanie” formułek. Nawet jeżeli wzniesiemy się troszkę
„wyżej” i wyrazimy sprawy naszego serca w modlitwie spontanicznej, to i tak
ciągle jesteśmy na poziomie „mówienia”. Czy Bogu nie podoba się taka modlitwa? Z pewnością się podoba, gdyż wyraża nasze dziecięce powierzenie swoich
spraw dobremu Ojcu. Myślę jednak, że On przebija się przez potoki naszych
słów ze stwierdzeniem: „Mów, kochane dziecko, lubię słuchać twój głos... ale
daj mi też coś powiedzieć!!”
Modlitwa to rozmowa z Bogiem. Rozmowa! Cóż to jednak za rozmowa,
jeżeli czynimy z niej jeden wielki monolog, o którym sam Jezus wyraża krytyczne zdanie: Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez
wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich!
Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba (Mt 6, 7-8). Pozwólcie Mu tylko napełnić was swymi natchnieniami, pozwólcie Mu tylko poprowadzić swoje
dzieło, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna
Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa
(Ef 4, 13). I tak naprawdę o to poznanie właśnie chodzi!
Modlitwa ma nas wprowadzać w relacje takiej otwartości, bliskości, za-

ufania i zawierzenia, która cechowała ojca wiary - Abrahama. To on został nazwany przyjacielem Boga (Jk 2, 23), gdyż zrealizował w swym życiu to, o czym po
wiekach podczas Ostatniej Wieczerzy mówi sam Jezus do apostołów: Wy jesteście
przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam
sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi,
albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego (J 15, 14-15).
Abraham słuchał słowa Bożego i wypełniał je, zmagał się z nim i z zawartych w
nim obietnicach odnajdywał sens całej swej drogi.
Czy przygoda życia Abrahama może się w nas powtórzyć? Słowo Boże
zapewnia nas, że tak! Ta przyjaźń jest zaofiarowana i nam, gdyż w tym żywym i
skutecznym słowie (Hbr 4, 12) Bóg oznajmia mi wszystko, czego potrzebuje, aby
moja droga wiodła do niebieskiego Kanaanu. Takie włączenie każdego człowieka
do dzieła Bożej przyjaźni harmonizuje z tym, o czym mówi Katechizm Kościoła Katolickiego w części poświęconej modlitwie chrześcijańskiej (KKK 25582865):
Bóg pierwszy wzywa człowieka. Jeśli nawet człowiek zapomina o swoim
Stwórcy lub ukrywa się daleko od Jego Oblicza, czy też podąża za swoimi bożkami lub oskarża Boga, że go opuścił, to Bóg żywy i prawdziwy niestrudzenie wzywa każdego człowieka do tajemniczego spotkania z Nim na modlitwie. W modlitwie wierny Bóg zawsze pierwszy wychodzi z miłością do człowieka; zwrócenie
się człowieka do Boga jest zawsze odpowiedzią. W miarę jak Bóg się objawia i
objawia człowieka samemu człowiekowi, modlitwa ukazuje się jako wzajemne
przyzywanie się, jako wydarzenie Przymierza. Wydarzenie to, przez słowa i czyny, angażuje serce. Ujawnia się w całej historii zbawienia (KKK 2567).
Cóż więc znaczy „modlić się”? W dość zwięzły sposób wyraził to 15 sierpnia 2000 r. na placu św. Piotra Jan Paweł II podczas przemówienia do młodzieży całego świata: „Pozwólcie, by Duch Święty was kształtował. Doświadczajcie
modlitwy, pozwalając Duchowi mówić do waszych serc. Modlić się, znaczy dać
trochę swojego czasu Chrystusowi, zawierzyć Mu, pozostawać w milczącym słuchaniu Jego Słowa, pozwalać mu odbić się echem w sercu”.
Podczas drogi
Z całą pewnością taką modlitwą Abrahamowej drogi w Kościele jest od
wieków modlitwa tekstami Pisma Świętego w Liturgii Godzin. Pięć razy dziennie
setki tysięcy chrześcijan duchownych i świeckich odmawia te same lub podobne
teksty.
Świadomość tego włączenia się w modlitwę pielgrzymującego Ludu Bożego może uskrzydlać, zwłaszcza gdy w trakcie tej modlitwy przypomnimy sobie
słowa Jezusa: Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś
prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie
są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich (Mt 18, 19-20).
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W pewnej intencji Bogu wiadomej.

6.30
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+ Cecylia Kamioska.
+ Irena Stawska – 27 r. śm.
SUMA – za Parafian
+ Jadwiga, Leonard i Roman Zabłotni.
+ Marianna i Edmund Smolioscy.
+ Edward Czarnecki – int. z racji imienin.

+ Bogdan Jatczak – 4 r. śm.
Dziękczynna za dar modlitwy różaocowej.
+ Roman i Jan Kaliszer.

+ Stanisława Murawska – 3 r. śm.
+ Jan Szałwioski – int. od sąsiadów z ul. Mazurskiej 27.
Dziękczynna w rocznice ślubu Jerzego i Agnieszki Malickich z
podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą Bożą opiekę.
18.30 + Józef Foth.
18.30 + Czesława Pokojska; zm. z rodziny.
6.30
7.00 O Boże bł. dla Teresy i rodziny z okazji imienin.
7.00 Dziękczynna w 20 rocznice ślubu Jerzego i Barbary z podziękowaniem za
odebrane łaski z prośbą o dalszą Bożą opiekę.
8.00 + Otylia i Roman Koziorzemscy; Kazimierz Koziorzemski i Jan Lubieniecki.
18.30 + Genowefa Badaczewska i Józef Badaczewski; zm. z obojga stron.
6.30 + Wacław; zm. z rodziny.
7.00 Za dusze w czyśdcu cierpiące.
8.00 + Hanna Baranowska – 1 r. śm.
18.30 + Henryk Góbak; rodzice Krajewscy.
18.30 + Jan i Aniela Ronkiewicz; z. z rodziny Krasioskich, Marszałków i Lankiewicz.
6.30 W pewnej intencji Bogu wiadomej.
7.00
8.00 Dziękczynna z 25 lat małżeostwa Bolesława i Genowefy Rolirad z
podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą Bożą opiekę.
18.30 + Henryk Jankowski – 8 r. śm.
18.30 + Henryk Michalski – 8 r. śm.
18.30 + Rut i Bolesław Bachorscy.
6.30 O dar żywej wiary dla Jolanty z rodziną; Marcina i Kingi; Przemysława i
Radosława z rodzinami; Joanny, Magdaleny z rodziną; Tomasza, Anny z
rodziną.
7.00 + rodzice: Józef i Władysława Klonowscy; zm. bracia i zm. z rodziny.
7.00 + Maksymilian Łożyoski – int. z racji urodzin.
8.00 + Faliksa Smoczyoska – 14 r. śm.
18.30 + Genowefa Piwosz.
18.30 + Władysław Futer - 1 r. śm.; syn Henryk i córka Krystyna.

Kościół
szkolny

8.30 + Jadwiga i Franciszek Krengelewscy.
10.00 Dziękczynna z 35 lat małżeostwa Albina i Krystyny z podziękowaniem za
odebrane łaski z prośbą o dalszą Bożą opiekę dla rodziny.
11.30 + Stanisław Milewski – w rocz. śm; zm. rodzice i rodzeostwo.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
XXVII Niedziela Zwykła
6. października 2013
1.
Dziś XXVII Niedziela Zwykła. Rozpoczynamy 69 Tydzień Miłosierdzia.
Dziękujemy za dzisiejsze ofiary składane do puszek dla ofiar wojny w Syrii.
Z ofiar złożonych do skarbonki „Chleb św. Antoniego” zakupimy chleb i po Mszach
św. o godz. 8.00 w ciągu najbliższego tygodnia będzie on rozdzielany pośród potrzebujących.
2.
W liturgii wspominać będziemy: w poniedziałek 7. października NMP Różańcową, w środę 9. Października bł. Wincentego Kadłubka, biskupa.
3.
Trwa październik. Nabożeństwa różańcowe w kościele farnym odbywają się
codziennie o godz. 18.00; dla dzieci od poniedziałku do piątku o godz. 17.00. Serdecznie wszystkich zapraszamy i zachęcamy do modlitwy różańcowej także w rodzinach.
4.
W środę 9. października zapraszamy do Fary na godz. 21.00 na Apel Jasnogórski.
5.
Od poniedziałku biuro parafialne przyjmuje wypominki jednorazowe na listopad oraz roczne „zdrowaśki” za zamarłych. Ta forma starodawnej modlitwy, która
praktykowana jest w naszych kościołach, jest wyrazem miłości i pamięci o tych, którzy odeszli do wieczności.
6.
W przyszłą niedziele przeżywać będziemy XII Dzień Papieski pod hasłem:
„Jan Paweł II - Papież Dialogu”. Tego dnia młodzież będzie kwestować na rzecz funduszu stypendialnego Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.  Jest to także 13. dzień
miesiąca  – ostatnie fatimskie nabożeństwo różańcowe, które odprawimy po Mszy św.
wieczornej. W związku z tym nie będzie nabożeństwa różańcowego o godz. 18.00.
7.
Do nabycia, zarówno u ministrantów jak i w biurze parafialnym, film
z Nawiedzenia Obrazu MB Częstochowskiej w naszej parafii. Cena dwóch płyt wynosi 30 zł.
8.
Nasza parafia organizuje pielgrzymkę do Turcji „Śladami św. Pawła Apostoła” w terminie od 10. do 21. marca 2014 roku. Bliższe informacje na plakacie
i w biurze parafialnym.
9.
Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze
tygodnika „Niedziela” m.in. słynny wywiad z Ojcem św. Franciszkiem oraz artykuł
poświecony Matce Jana Pawła II Emilii Wojtyłowej.
10.
Z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Jadwigę Borowską, l. 82.

