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Chrystus Król  ten, który wprowadza nowy porz¹dek
A lud sta³ i patrzy³. Lecz cz³onkowie Wysokiej Rady drwi¹co mówili:
Innych wybawia³, niech¿e teraz siebie
wybawi, jeli On jest Mesjaszem,
Wybrañcem Bo¿ym. Szydzili z Niego
i ¿o³nierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówi¹c: Jeli Ty
jeste królem ¿ydowskim, wybaw sam
siebie. By³ tak¿e nad Nim napis w jêzyku greckim, ³aciñskim i hebrajskim:
To jest Król ¿ydowski. Jeden ze z³oczyñców, których [tam] powieszono,
ur¹ga³ Mu: Czy Ty nie jeste Mesjaszem? Wybaw wiêc siebie i nas. Lecz
drugi, karc¹c go, rzek³: Ty nawet Boga
siê nie boisz, chocia¿ tê sam¹ karê ponosisz? My przecie¿  sprawiedliwie,
odbieramy bowiem s³uszn¹ karê za
nasze uczynki, ale On nic z³ego nie
uczyni³. I doda³: Jezu, wspomnij na
mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedzia³:
Zaprawdê, powiadam ci: Dzi ze Mn¹
bêdziesz w raju. (£k 23:3543)
Chrystus Król. Chrystus Król  ten,
który wprowadza nowy porz¹dek. To
mo¿e brzmieæ nawet tak trochê demagogicznie dla naszego ucha, dra¿ni¹co

 nowy porz¹dek. Ka¿da w³adza wprowadza nowy porz¹dek i potem siê okazuje,
¿e wcale nie by³ taki nowy, by³o to tylko
lekkie przesuniêcie, w³aciwie bez ¿adnych zmian, tylko siê troszeczkê zmienia³

klimat, koloryt, a nawet mog³o byæ gorzej w tym nowym porz¹dku. To budzi
niejednokrotnie frustracjê we wszelkich
przejawach ¿ycia spo³ecznego, politycznego. Chrystus naprawdê wprowadza
ca³kowicie nowy porz¹dek, porz¹dek
Swojej mi³oci i to porz¹dek, ³ad, który
najpierw siêga w ludzkie serce. Porz¹dkuje ludzkie serce, porz¹dkuje nasze
d¹¿enia, instynkty, poszukiwania  poszukiwanie prawdy, mi³oci. W nas
jest taka masa instynktów i pragnieñ,
wszystkich tych energii, które niekiedy
s¹ zupe³nie ze sob¹ sprzeczne, gryz¹
siê, zagryzaj¹  st¹d nasze ¿ycie jest takie niekiedy rozszarpane, zaniepokojone, w ogóle w cztery wiaty. Chrystus
ze swoj¹ mi³oci¹ i m¹droci¹ wkracza
do naszego domu. Wkracza jako król
i porz¹dkuje nasze wnêtrze. Wtedy nas
czyni te¿ zdolnymi do wprowadzania
³adu  ³adu pe³nego szacunku dla drugiego cz³owieka, ³adu który przede
wszystkim ma na celu dobro ludzi, a nie
ambicje, które mo¿na mieæ w swojej
g³owie lub które ma w g³owie jakikolwiek
panuj¹cy ludzki, ziemski król.
O. Wojciech Jêdrzejewski OP

Procesja ró¿añcowa na cmentarzu wojennym
Tradycyjnie od postawienia i powiêcenia krzy¿a na Cmentarzu ¯o³nierzy Radzieckich w 1993 roku, w dniu 2 listopada
uczestniczylimy w procesji ró¿añcowej, która zgromadzi³a
wielu wiernych, nie tylko z naszej parafii. Nabo¿eñstwu

przewodniczyli ks. Wojciech Modelski i diakon Mariusz Kozak.
W modlitwie polecalimy Mi³osiernemu Bogu dusze zmar³ych
z naszych rodzin, zmar³ych kap³anów i ofiar wojennych.
Tadeusz Kucharski
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11 listopada  rocznica odzyskania niepodleg³oci
Buduj¹c nasz¹ m³od¹ Wspólnotê, nie
mo¿emy zapominaæ o wydarzeniach
historycznych, które stanowi³y o odzyskaniu niepodleg³oci naszej Ojczyzny.
Sta³o siê ju¿ tradycj¹, ¿e w dniu 11 listopada sprawowana jest w naszym kociele uroczysta Msza w. z udzia³em
pocztów sztandarowych i coraz liczniej
gromadz¹cych siê parafian. Tak by³o
i w tym roku.
Mszê w. w intencji Ojczyzny koncelebrowali ks. proboszcz Edward Bogaczewicz i ks. Micha³ Pieñkowski, który
wyg³osi³ homiliê odnosz¹c¹ siê do
znaczenia pojêæ: Ojczyzna, polskoæ
i patriotyzm. Bardzo buduj¹cym jest

fakt, ¿e pomimo kilku dni wolnych,
w uroczystoci uczestniczy³o bardzo
wielu wiernych. Ks. proboszcz podziêkowa³ rodzicom, m³odzie¿y i dzieciom
za budowanie postawy patriotycznej
w naszej Wspólnocie.
Po Mszy w., w miejscu naszej
parafialnej pamiêci  przy krzy¿u

misyjnym i pomnikach  po odpiewaniu hymnu pañstwowego wys³uchalimy okolicznociowego wyst¹pienia przygotowanego przez pana
Wojciecha Jagie³³ê, które odczyta³
pan Daniel Kubny. Nastêpnie s³owami Piotra Skargi modlilimy siê

o pomylnoæ naszej Ojczyzny. Przedstawiciele Rady Parafialnej i NSZZ
Solidarnoæ z³o¿yli pod pomnikiem
AK wi¹zanki kwiatów i zapalili znicze,
a wartê przy pomniku pe³nili harcerze.
Ca³oæ uroczystoci uwietni³ udzia³
orkiestry dêtej pod kierownictwem
pana Erharda Sklebisa.
Cieszy fakt, ¿e coraz bardziej potrafimy manifestowaæ swój patriotyzm w kociele. Mamy nadziejê, ¿e w nastêpne
wiêto narodowe liczne flagi wywieszone
na naszych budynkach i balkonach bêd¹
wiadczy³y o naszym jeszcze wiêkszym
zaanga¿owaniu w sprawy Ojczyzny.
Wanda i Tadeusz Kucharscy

PIELGRZYMKA DO W£OCH
Na pielgrzymkê do tego piêknego kraju wyruszylimy w sobotê 24 wrzenia
przed witem.
Po ca³odziennej podró¿y przez Czechy, Austriê i pó³nocne W³ochy dotarlimy do Padwy, gdzie spêdzilimy noc.
Nastêpnego dnia wczesnym rankiem
skierowalimy siê na po³udnie W³och i jad¹c autostrad¹ wzd³u¿ wybrze¿a Adriatyku, dotarlimy do Loretto. Po krótkim
zwiedzaniu Sanktuarium Matki Boskiej
Loretañskiej wyruszylimy do punktu docelowego tego dnia pielgrzymki,
jakim by³o Monte Sant Angelo, gdzie
na górze Gargano znajduje siê Bazylika i Sanktuarium w. Micha³a Archanio³a. Dojazd na szczyt tej góry okaza³ siê byæ wyj¹tkowo emocjonuj¹cy,
gdy¿ droga by³a tu bardzo stroma
i pe³na niebezpiecznych zakrêtów.
Po zakwaterowaniu i nocnym odpoczynku wyruszylimy do pobliskiego
San Giovanni Rotondo, gdzie przez
piêædziesi¹t lat Ojciec Pio nosi³ Chrystusowe stygmaty. Zwiedzilimy tam
koció³ Santa Madonna delle Grazie
czarny-br¹zowy str. 2

 w którym Ojciec Pio otrzyma³ dar stygmatów i nowy koció³ pod Jego wezwaniem, o imponuj¹cej bryle architektonicznej i rozmiarach. Póniej wyruszylimy
w kierunku g³ównego celu naszej pielgrzymki, czyli Rzymu, zwiedzaj¹c po drodze Klasztor Benedyktynów i cmentarz
¿o³nierzy polskich na Monte Cassino.
Ulewna burza, towarzysz¹ca nam na trasie bardzo stromego i krêtego zjazdu z tej
góry, wzbudzi³a du¿e emocje. Po kilku

Loretto

godzinach dalszej jazdy dotarlimy do odleg³ej o 70 km od Rzymu miejscowoci
wypoczynkowej Fiuggi, która na cztery
dni sta³a siê naszym domem.
Kolejne trzy dni pielgrzymowalimy
po Rzymie, doje¿d¿aj¹c z Fiuggi autokarem (zwykle w du¿ych korkach na autostradzie) do stacji metra, sk¹d kolejk¹ docieralimy do punktów docelowych
zaplanowanych na dany dzieñ. Pierwszego dnia zwiedzilimy Bazylikê i Plac w.
Piotra oraz grób Jana Paw³a II. Wra¿enia wyniesione z tej najwiêkszej
wi¹tyni wiata chrzecijañskiego s¹,
z uwagi na jej ogrom i bogactwo,
trudne do opisania. Potem udalimy
siê do Bazyliki Santa Maria Maggiore
i Bazyliki w. Jana na Lateranie (katedry Rzymu). Czêæ pielgrzymów
przeby³a na klêczkach drogê po
schodach (przywiezionych z Jerozolimy przez cesarzow¹ Helenê), po
których wstêpowa³ Chrystus. Kolejnego dnia wziêlimy udzia³ w audiencji generalnej na Placu w. Piotra,

å
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PIELGRZYMKA DO W£OCH
która by³a dla nas niezapomnianym
prze¿yciem oraz zwiedzilimy Panteon, Kapitol, Forum Romanum, Koloseum, Plac Wenecki, Fontannê Di
Trevi oraz Plac Hiszpañski. Ostatni
dzieñ pobytu w Rzymie spêdzilimy
zwiedzaj¹c Katakumby oraz Bazylikê w. Paw³a za Murami.

Monte Sant Angelo.

Opuszczaj¹c Wieczne Miasto
skierowalimy siê w kierunku Asy¿u. Zwiedzilimy tam Bazylikê w.
Franciszka, Bazylikê w. Klary oraz
pospacerowalimy ulicami miasta.
Po noclegu w przydro¿nym hotelu,
skierowalimy siê do ostatniego
punktu naszej pielgrzymki, czyli
Wenecji, zatrzymuj¹c siê na chwilê
w Padwie, gdzie odwiedzilimy
Bazylikê w. Antoniego. Osiem godzin spêdzonych w Wenecji wykorzystalimy na przejazd tramwajem
wodnym po Canale Grande do Placu w. Marka, sk¹d wyruszylimy na
zwiedzanie Bazyliki w. Marka, Pa³acu Do¿ów, Mostu Westchnieñ,
Wie¿y Zegarowej i Mostu Rialto.
W ramach wolnego czasu spacerowalimy po w¹skich uliczkach Wenecji.

Po¿egnalimy to piêkne miasto noc¹,
p³yn¹c statkiem w kierunku parkingu, gdzie czeka³ na nas autokar, którym po czternastu godzinach jazdy
dotarlimy do Kêdzierzyna.
W trakcie naszej pielgrzymki
uczestniczylimy we Mszach w.,
odprawianych przez naszych duchowy c h p r z e w o d n ików, czyli ksiê¿y
Jaros³awa Krê¿ela
z naszej parafii i ojca
Tadeusza Kala, proboszcza parafii w.
Eugeniusza de Mazenod na Pogorzelcu,
w Bazylikach znajduj¹cych siê w Monte
Sant Angelo (dwukrotnie, w kaplicy
i grocie), Asy¿u oraz
Wenecji. Warto podkreliæ, ¿e mo¿liwoæ
odprawienia Mszy w. w takich miejscach by³a dla naszych ksiê¿y silnym i widocznym prze¿yciem.
Organizatorem tej wietnie zaplanowanej pielgrzymki, w trakcie której towarzyszy³a nam piêkna s³oneczna pogoda, by³ Pan Marek
Skrzyd³o z biura turystycznego Marek, za pilotem i przewodnikiem
po zwiedzanych obiektach by³ Pan
Stanis³aw Mo³odecki, który ze swego zadania wywi¹za³ siê wspaniale,
zadziwiaj¹c nas talentem organizatorskim, g³êbok¹ wiedz¹ i erudycj¹.
S³owa uznania nale¿¹ siê tak¿e obu
Panom kierowcom naszego autokaru, z którymi sprawnie i co najwa¿niejsze  bezpiecznie przejechalimy
³¹cznie trasê o d³ugoci 4432 km.
Jerzy Wyrwa³

Monte Cassino

Rzym

Rzym

Asy¿.
Padwa

San Giovanni Rotondo
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Dzieñ Papieski
16 padziernika odby³ siê w ca³ej Polsce
kolejny, ju¿ V Dzieñ Papieski, którego
has³em by³y s³owa Jan Pawe³ II  Orêdownik Prawdy.
Dzieñ Papieski obchodzony jest od
2001 roku, w niedzielê poprzedzaj¹c¹
rocznicê wyboru Karola Wojty³y na
papie¿a. Obchody te przebiegaj¹ w czterech wymiarach: intelektualnym, duchowym, artystycznym i charytatywnym.
Odpowiedzi¹ na wezwanie Jana Paw³a II
do solidarnoci z ubogimi, jest organizowana w tym dniu publiczna zbiórka pieniêdzy pod has³em Dzielmy siê mi³oci¹. Corocznie bierze w niej udzia³
oko³o 100 tys. wolontariuszy: ministrantów, harcerzy, m³odzie¿y i doros³ych.

Zebrane w ten sposób rodki przeznaczone s¹ na specjalny fundusz programu stypendialnego Fundacji Dzie³o Nowego
Tysi¹clecia, która dzia³a pod patronatem Konferencji Episkopatu Polski. Obecnie tym programem objêtych jest ok.
1300 stypendystów na terenie naszego
kraju. Stypendia przyznawane s¹ najbardziej uzdolnionej m³odzie¿y, pochodz¹cej z wiosek i ma³ych miast. W ten sposób, ka¿dy mo¿e w³¹czyæ siê w budowê
¯ywego pomnika stawianemu Janowi
Paw³owi II.

W tym dniu (16.10.2005), tak¿e i w naszej parafii odby³a siê zbiórka pieniêdzy
na Fundacjê Dzie³o Nowego Tysi¹clecia.
Po raz pierwszy w naszej wspólnocie kwestê przeprowadzili harcerze z kêdzierzyñskiego Hufca ZHP, a dok³adnie ze Szczepu, którego siedziba mieci siê w Miejskim
Zespole Szkó³ nr 1. Nasi harcerze rozpoczêli zbiórkê ju¿ w sobotni wieczór po
Mszy wiêtej o godzinie 18.00, by zakoñczyæ j¹ w niedzielê wieczorn¹ por¹ oko³o
godziny 20.00. W pe³nym umundurowaniu
z puszk¹ w rêku mo¿na ich by³o spotkaæ
przed i po ka¿dej Mszy wiêtej w niedzielê. Zebrano kwotê 3000 z³.
Widzia³em wielu zdziwionych i zaskoczonych tego dnia, ¿e harcerze kwestuj¹.
Dla mnie, harcerza z 19-letnim sta¿em, to
nic dziwnego. Przecie¿, harcerstwo to nie
tylko przygoda i zabawa, ale przede
wszystkim s³u¿ba. Dobry tego przyk³ad
dali nasi harcerze w V Dniu Papieskim 
16 padziernika 2005.
ks. Micha³ Pieñkowski.

NIEDZIELA MISYJNA
W niedzielê 6. listopada O. Krystian
Pieczka uczestniczy³ w niedzieli misyjnej
w naszej parafii. Podczas Mszy w. g³osi³
kazania na temat misji w dzisiejszym wiecie. O. Krystian zwróci³ uwagê na dwa
wydarzenia z ¿ycia w. Franciszka, które
wyra¿aj¹ dwa kierunki misji wspó³czesnego Kocio³a  spotkanie z trêdowatym
i rozmowa z su³tanem. Jeden to otwarcie
siê na drugiego cz³owieka, drugi  szacunek wobec innych kultur.
Niedziela misyjna w parafii to równie¿
okazja do spotkania z grupami parafialnymi i konkretnymi osobami zaanga¿owanymi w dzie³o misyjne. O. Krystian spotka³
siê tego dnia z Ró¿ami Ró¿añcowymi.

W rozmowie z cz³onkami ¯ywego Ró¿añca przedstawi³ warunki, w jakich pracuj¹
misjonarze z prowincji w. Jadwigi. Zaprezentowa³ kalendarz misyjny na przysz³y rok; parafianie mogli go kupiæ,
wspieraj¹c w ten sposób dzie³o misyjne.
Mieli równie¿ okazjê zobaczyæ zdjêcia
z krajów, w których pracuj¹ misjonarze
franciszkañscy.
W dniu 9 listopada ks. proboszcz
otrzyma³ list, którego treæ przedstawiamy
poni¿ej:

Czcigodny Ksiê¿e Proboszczu
Drodzy Parafianie
Oto najwiêkszy dar mi³osierdzia  prowadziæ ludzi
do Chrystusa, pozwoliæ im poznaæ i zakosztowaæ Jego
mi³oci.
Proszê Was zatem, módlcie siê, aby w Kociele
w Polsce rodzi³y siê coraz liczniejsze powo³ania misyjne.
W duchu mi³osierdzia nieustannie wspierajcie misjonarzy pomoc¹ i modlitw¹.
(Ojciec w. Jan Pawe³ II)
Drodzy dobrodzieje  w nawi¹zaniu do s³ów. Ojca w.
sk³adam serdeczne Bóg zap³aæ za wasz gest mi³osierdzia
w postaci pomocy materialnej z³o¿onej w czasie kolekty na
rzecz naszych misji franciszkañskich. Kolekta wynios³a
4168,71 z³ i 38 centów.
Wszystkich Was polecam patronce naszego Sanktuarium, w. Annie, prosz¹c, by wyprasza³a u Boga  Ojca
Mi³osierdzia wiele si³ i potrzebnych ³ask na to trudne dzi.
Niech Pan Wam b³ogos³awi i ca³ej wspólnocie parafialnej.
Z franciszkañskim Pokój i Dobro
o. Krystian Pieczka
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Pomoc ofiarom trzêsienia ziemi

Z ¯YCIA WSPÓLNOTY
PARAFIALNEJ

Odpowiadaj¹c na apel ks. abpa Alfonsa Nossola o przeprowadzenie w niedzielê 23 padziernika 2005 r. zbiórki na rzecz
ofiar trzêsienia ziemi w Pakistanie, Indiach i Afganistanie, w naszym kociele do wystawionej skarbony zebrano kwotê 1 600 z³.
Nasz udzia³ w zbiórce wed³ug s³ów abpa pomaga nam w naszym zaanga¿owaniu w budowê solidarnego i braterskiego wiata.
Bóg zap³aæ wszystkim ofiarodawcom.

W rubryce tej pragniemy informowaæ czytelników o radosnych
i smutnych wydarzeniach z ¿ycia naszej wspólnoty parafialnej. Chrzty,
luby i inne sakramenty, wa¿niejsze jubileusze i uroczystoci oraz
pogrzeby, to istotne momenty w ¿yciu ka¿dego z nas, to ich suma stanowi o kondycji duchowej parafii.

Tydzieñ
Mi³osierdzia
W ramach obchodów Tygodnia Mi³osierdzia, w pierwsz¹ niedzielê padziernika przeprowadzono kwestê na
do¿ywianie dzieci w naszych szko³ach.
Zebrano kwotê 3800 z³. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie
dziêkujemy. Bóg zap³aæ
Parafialny Zespó³ Caritas

PRZE¯YJMY TO WSPÓLNIE
Listopad
26 18.00
27

11.30
18.30
Grudzieñ
2
18.00
4
5
8
12

14
16
25

Msza w. w intencji Katolickiego Stowarzyszenia
Kolejarzy Polskich.
Msza w. w intencji Honorowych Dawców Krwi.
Msza w. w intencji Wspólnoty Krwi Chrystusa.

Msza w. zbiorowa za zmar³ych, od uczestników
pogrzebu  I pi¹tek mca.
15.00
Msza w. w intencji Ró¿ Ró¿añcowych.
18.00
Msza w. zbiorowa za zmar³ych z wypominków 
I poniedzia³ek mca.
18.00
Msza w. w intencji Franciszkañskiego Zakonu
wieckich.
18.00
Msza w. o Bo¿e b³ogos³awieñstwo w budowie
naszej wi¹tyni i w intencji wspomagaj¹cych to
dzie³o.
Msza w. zbiorowa w ró¿nych intencjach  II poniedzia³ek
miesi¹ca.
18.00
Msz w. w intencji Bractwa Szkaplerza wiêtego.
18.00
Msza w. w intencji Ojca wiêtego, Ojczyzny i Radia Maryja.
Bo¿e Narodzenie
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Sakrament chrztu wiêtego
Ja ciebie chrzczê w Imiê Ojca i Syna i Ducha wiêtego 
tymi s³owami nastêpuj¹ce dzieci zosta³y w³¹czone we
Wspólnotê Kocio³a wiêtego: Katarzyna Kleist, Marcel Karol
£agunowicz, Jakub Mateusz Szewczyk, Piotr Marian Leks, Kamil
Andrzej Jêczmienny, Julia Lena K³onica, Joanna Teresa
Smuszowicz, Nataniel Robert Szczerbaniuk, Pawe³ Micha³ Król,
Nicole Heyda, Pawe³ Barto³d, Patrycja Anna £uszczyñskia,
Bartosz Maciej Niemas, £ukasz Maciej Niemas, Julia El¿bieta
Michalska

Sakrament ma³¿eñstwa
...lubujê ci mi³oæ, wiernoæ i uczciwoæ ma³¿eñsk¹ oraz,
¿e ciê nie opuszczê a¿ do mierci.  tak¹ przysiêgê ma³¿eñsk¹
w obecnoci Chrystusa z³o¿yli sobie:
Przemys³aw Stru i Ma³gorzata Szyndzielorz
Mariusz Krajza i Joanna Knapek
Pawe³ Saniawa i Agata Cybulska
Grzegorz P³aczek i Joanna Zubowska
Wojciech Nossek i Anna Podporska
Robert Domaradzki i Ilona Skupin
Krystian Wodarz i Aneta Karbownik
£ukasz Rybak i Agnieszka Walas
Dariusz Piotrowski i Magdalena Poniak
Rados³aw Ka³amaga i Aneta Kwaniewska
Przemys³aw Dul i Agnieszka John
Jacek Mazurkiewicz i Dorota Lisowska
Sebastian Rogowski i Agnieszka Bujanowska
Lucjan Korecki i Beata Grêzel
Grzegorz Szpyt i Aleksandra Prokopiuk
Tomasz Jêdrzejczyk i Katarzyna Jakubczyk
Jacek Ku¿aj i Joanna Zganiacz

Bóg mi³osierny daje odkupienie
Polecamy mi³osierdziu Bo¿emu tych, którzy zasnêli
w pokoju z Chrystusem w nadziei zmartwychwstania:

Wydawca:

Krystyna Spycha³a l. 68
Aleksander Stasiak l. 61
Teofila Pielecka l. 76
Arkadiusz Dr¹g l. 28
Alina Ko³odziejczyk l. 63

Stanis³aw Liskowicz l. 77
Janina Haftek l. 70
Mariusz Koenig l. 48
Magdalena Mikolasz l. 82
Wojciech Æwik³a l. 58

Niech spoczywaj¹ w pokoju.
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WSPÓLNOTA
W padzierniku zakoñczy³ siê rok powiêcony pog³êbieniu prze¿ywania najwiêkszej tajemnicy naszej wiary, czyli EUCHARYSTII. Rok ten, og³oszony jeszcze
przez Jana Paw³a II zakoñczy³ siê synodem
biskupów w Rzymie. Jak zwykle postêpowe media, orzek³y, miêdzy innymi, ¿e nie
by³ to synod prze³omowy, bo nie zniós³
celibatu ksiê¿y, nie dopuci³ do wiêceñ
homoseksualistów itd., itp. W komentarzach nie zastanowiono siê natomiast, czy
by³ on kolejnym krokiem Kocio³a prowadz¹cym cz³owieka do wiêtoci. Taka postawa jest charakterystyczna dla tych mediów, które realizuj¹ politykê mo¿nych
tego wiata. Dlatego tak wa¿ne jest dla nas,
ludzi wierz¹cych, bymy nie czerpali wartoci z mediów, ale ze skarbca Kocio³a.
Kocio³a, którego g³ow¹ jest Chrystus.
Na Eucharystii gromadzimy siê wokó³
o³tarza jako wspólnota, bo po to zaprasza
nas do siebie Pan Jezus. Zastanawia³em
siê czêsto, czy naprawdê jestemy wtedy
wspólnot¹, czy tylko t³umem. Czy przychodzimy, by modliæ siê wspólnie, czy te¿
ka¿dy przychodzi ze swoimi sprawami
i problemami. Wstajemy, klêkamy, piewamy razem  czy wspólnie? Na czym polega ró¿nica?
W tym miejscu przypomnia³a mi siê
nauka wspania³ego ksiêdza, Huberta

wszyscy; Spowiadam siê Bogu wszechmog¹cemu i wam bracia i siostry... przeto
b³agam, Najwiêtsz¹ Maryjê... i was bracia
i siostry o modlitwê za mnie.... Kiedy
przytomnie a nie machinalnie wymawiam
te s³owa, zwracam siê do was zebranych
wokó³ o³tarza z gor¹c¹ prob¹, bycie zechcieli westchn¹æ do Pana Boga o przebaczenie równie¿ moich win. Nie tak hurtem, ale westchn¹æ za mnie i za ka¿dego,
który was prosi (tak z osobna). Nie jak za
t³um wiernych, lecz jako za wspólnotê.
Tak jak modlicie siê za bliskich, niby razem, ale polecacie ka¿dego z osobna.
A kiedy kap³an przy o³tarzu zbiera razem te nasze indywidualne proby w nastêpuj¹c¹ formu³ê: Niech siê zmi³uje nad
nami Bóg wszechmog¹cy i odpuciwszy
nam grzechy, doprowadzi nas do ¿ycia
wiecznego, a ja odpowiadam: Amen, to
wiadomie kierujê moj¹ myl do Mi³osiernego, z prob¹ o przebaczenie wam bracia, a nie tylko mnie. Nie hurtem, ale ka¿demu z was. Jednoczenie ¿ywiê g³êbok¹
nadziejê, ¿e na moj¹ probê te¿ kto zareaguje i wstawi siê za mn¹ do Pana.
Jestem g³êboko przekonany, a wynika
to równie¿ z mojego dowiadczenia, ¿e
w³anie modlitwa wstawiennicza ma
najwiêksz¹ si³ê przebicia tam na niebieskich wy¿ynach.
Gor¹co polecam siê
waszej modlitwie.
Konserwatysta.

Chudoby (by³ego wikarego od w. Miko³aja). Mówi³ nam kiedy, bymy w czasie
Mszy w. ws³uchiwali siê uwa¿nie w teksty liturgiczne, bo nios¹ one ogromne bogactwo nieprzemijaj¹cych treci. Id¹c za
t¹ wskazówk¹ kiedy spostrzeg³em:
Ju¿ na samym pocz¹tku liturgii, w czasie obrzêdów wstêpnych, po powitaniu,
zebrani odmawiaj¹ akt pokuty. Najstarsza
formu³a tego aktu, któr¹ kiedy odmawiali tylko ministranci Confiteor Deo omnipotenti..., dzisiaj odmawiamy g³ono

Wystawy:

Jan Pawe³ II
w oczach dzieci
Z okazji Dnia Papieskiego
ks. Jaros³aw Krê¿el przygotowa³ wystawê plastyczn¹ prac uczniów z PSP nr
9 w KKolu, któr¹ moglimy ogl¹daæ w dniach 16
do 30 padziernika br.
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Tajemnice
ró¿añca...
...  to tytu³ wystawy
prac uczniów z PSP nr 19
przygotowanej przez
ks. Wojciecha Modelskiego
i pani¹ Justynê Rygo³
w kaplicy Bo¿ego Mi³osierdzia.
Zdjêcia: T. Kucharski
czarny-br¹zowy str. 6
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