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Czytania z niedzieli

- 2 Krl 5, 14-17;
- Ps 98, 1. 2-3ab. 3cd-4;
- 2 Tm 2, 8-13;
- 1 Tes 5, 18;
- Łk 17, 11-19.

W dzisiejszym wydaniu:
- Spotkanie kółka różańcowego
- Jan Paweł II o różańcu
- Wirtualny przedsionek zła - gry komputerowe cz. 2

Komentarz do Ewangelii

" Czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych?"
Często w życiu spotykamy się z dwiema
głównymi postawami: wdzięczności oraz
egoistycznej chęci wykorzystania innych. Dzisiejsza
Ewangelia mówi, iż spośród dziesięciu uleczonych
trędowatych tylko jeden powraca, aby okazać
Jezusowi swoją wdzięczność. Warto podkreślić fakt,
że był to cudzoziemiec, a więc poganin,
niewierzący, a co za tym idzie ktoś najbardziej
pogardzany w koncepcji religii żydowskiej. Ale
właśnie jego postawa jest pochwalona przez Jezusa.
Jeśli tylko bylibyśmy zdolni okazać naszą
wdzięczność, czuć ją i móc ją wyrażać, bylibyśmy
na pewno o wiele bardziej szczęśliwi
i uszczęśliwilibyśmy też innych, gdyż umielibyśmy
docenić to, co posiada jakąś wartość, i odrzucić to,
co bezużyteczne. Wdzięczność jest gestem pokory.
Czy podziękowaliśmy matce za miesiące
ciąży, strach porodu, tysiące godzin troski o nas?
Czy podziękowaliśmy ojcu za trud pracy
i zapewnienie środków do życia całej rodziny? Czy
podziękowaliśmy za ich wspólne wysiłki wokół
naszego wychowania i wykształcenia? Czy

dziękujemy rodzeństwu? Czy jesteśmy wdzięczni
nauczycielom, wychowawcom, katechetom za ich
trud i bezinteresowność, za zdarte gardło i potargane
nerwy? Czy jesteśmy wdzięczni żonie za czystą
koszulę i przygotowanie obiadu? Mężowi za
naprawienie żelazka, kranu, przyniesione
pieniądze...? Czy jesteśmy wdzięczni Bogu za życie,
za zdrowie, za oczy, za bijące serce, zdrowe ręce, za
wiarę...? Czy jesteśmy wdzięczni? ...
Przychodzę, Jezu, aby powiedzieć Ci: dziękuję.
Dziękuję za Ciebie samego, za Twoje życie, za Twoją
naukę i świadectwo miłości, które tyle dobra sprawia
we mnie. Aby moja słabość nigdy nie odłączyła mnie
od Twojej miłości. Dziękuję Ci za moje życie, które
tylko w Tobie ma sens, za trud, który przez pryzmat
Twojego krzyża radością życia się staje, dziękuję za
tych, których stawiasz na drodze mojego życia, za
kryzysy, które bywają życiodajne. Za każdy cud,
łaskę, dar Twej miłości, za to wszystko co od Ciebie
mam, a tak często tego nie dostrzegam - dziękuję!

"Jeśli m y o dm awiam y wiern o ści, On wiary do ch o wuje, . . . " (2 Tm 2, 1 3 )
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S potkanie kółka różańcowego rozwijali twórcze myślenie oraz Dzieci pięknie zainscenizowały
wyobraźnię. Mając do dyspozycji wydarzenie jakie miało miejsce
dzieci i młodzieży
W pierwszą sobotę
miesiąca października o godzinie
9:00 dzieci z kółka różańcowego
naszej parafii zebrały się
w kościele, by wspólnie wziąć
udział w Eucharystii, której
przewodniczył ksiądz proboszcz
Stanisław Gołyźniak. Po Mszy św.
odmówiony został różaniec,
rozważania poprowadził Pan
Stanisław Myśliński. Po Mszy św.
oraz porannych rozważaniach
różańcowych dzieci i młodzież
zebrali się jak co tydzień w jadalni
Domu
Młodzieżowego
na
" Matematycznych Rozrywkach".
Uczniowie podzieleni na grupy
rywalizowali i zarazem doskonalili
umiejętności
matematyczne,
powtarzali wiedzę, utrwalali
rachunek pamięciowy, ćwiczyli
algorytmy działań na liczbach
naturalnych i wymiernych,

Jan Paweł II o różańcu
"Różaniec jest to modlitwa,

którą bardzo ukochałem (… ).
Przedziwna w swej istocie i głębi
(… ). Oto bowiem na kanwie słów
Pozdrowienia Anielskiego przesuwają się przed oczyma naszej duszy
główne momenty z życia Jezusa
Chrystusa (… ) jakbyśmy obcowali
z Panem Jezusem przez serce Jego
Matki. Równocześnie zaś w te same
dziesiątki różańca, serce nasze
może
wprowadzić
wszystkie
sprawy, które składają się na życie
człowieka, rodziny, narodu, Kościoła, ludzkości (… ). W tajemnicach radosnych widzimy (… )
radość rodziny, macierzyństwa,
przyjaźni, wzajemnej pomocy.

gry, zabawy i łamigłówki
wyzwalali w sobie aktywność
matematyczną oraz aktywność
poza matematyczną - współzawodnictwo, ucząc się przy okazji
pracy w grupie. Podejmowali nie
lada wysiłek intelektualny, by
wykorzystując swą wiedzę
matematyczną i spryt pokonać
przeciwnika i zostać liderem.
Po godzinnej rozrywce Pan
Stanisław Myśliński zabrał
wszystkie obecne dzieci z kółka
różańcowego oraz zuchów na
Serednie,
gdzie
czekało
profesjonalnie
przygotowane
ognisko. Dzieci świetnie się
bawiły, spędziły razem czas,
zintegrowały się i przy okazji
odśpiewały tradycyjne " Sto lat"
Miłoszowi Smoleńskiemu, który
obchodził w ów sobotę urodziny.
Znalazły także czas, by rozważać
tajemnicę światła: wesele w Kanie.

w

W tajemnicach bolesnych rozważamy w Chrystusie (i razem z Jego
Matką) wszystkie cierpienia człowieka. W tajemnicach chwalebnych odżywają nadzieje życia
wiecznego. W Chrystusie zmartwychwstałym cały świat zmartwychwstaje".

Ewangelią. Kiedyś powszechny był
zwyczaj codziennego odmawiania
Różańca w rodzinie. Jak dobroczynne owoce przyniosłaby ta
praktyka także dzisiaj! Maryjny
Różaniec oddala niebezpieczeństwa rozpadu rodziny, jest niezawodną więzią jedności i pokoju".

(Rzym 7 XI 1983)

"Powtarzając dobrze znane
i drogie sercu modlitwy: Ojcze
nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała
Ojcu człowiek skupia się na
rozważaniu tajemnic zbawienia
i przedstawia Bogu za wstawiennictwem Maryi, potrzeby własne
i
całej
ludzkości,
prosząc
Chrystusa o siły, by mógł bardziej
konsekwentnie i wielkodusznie żyć

Kanie Galilejskiej.
Nasze "różańcowe" dzieci
cudnie spędziły sobotę łącząc
przyjemne z pożytecznym.
Zachęcamy
i
serdecznie
zapraszamy wszystkie inne, chętne
dzieci do uczestnictwa w kółku
różańcowym, by wspólnie
rozważać tajemnice ukryte
w różańcu i nieść odkryte prawdy
w życie, dzieląc się tym z innymi!
Bernadetta Szkarłat

(Castel Gandolfo 1 X 1995)
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OGŁOSZEIA DUSZPASTERSKIE
XXVIII IEDZIELA ZWYKŁA
1. Obchodzimy dziś Dzień Papieski, poświęcony popularyzacji nauczania Papieża Jana
Pawła II oraz uczeniu się jego wrażliwości na człowieka, „podstawowej drogi
Kościoła”. Obchody tego dnia zrodziły się z potrzeby wdzięczności Bogu za wielki
pontyfikat Jana Pawła II. Dzisiejsza Ewangelia ukazała nam wdzięczność jako ważną,
chrześcijańską postawę, stąd włączmy się w nie całym sercem.
2. W czwartek, 14 października, obchodzony jest w Polsce Dzień Edukacji Narodowej.
Tego dnia otaczamy szczególną wdzięcznością ludzi, na których barkach leży edukacja
i wychowanie młodego pokolenia. Pamiętajmy o nich także w naszej modlitwie.
3. Trwają nabożeństwa październikowe, podczas których wspólnie rozważamy
tajemnice różańca.
4. Za sprzątanie kościoła składam serdeczne „ Bóg zapłać Paniom: Domańskiej
Bożenie i Gazda Czesławie. Na przyszły tydzień zapraszamy Panie: Gałek
Małgorzatę i Piotrowską Marię.
5. Urząd Gminy w Czarnej informuje, że w dniu 23.10.2010r. odbędzie się Dzień Seniora
dla emerytów i rencistów z terenu gminy Czarna, którzy ukończyli 55 rok życia.
Wszystkich chętnych seniorów prosimy o zgłaszanie sie do dnia 19.10.2010r.
w sekretariacie Urzędu Gminy w Czarnej lub pod nr. tel.: 013 461 90 09.
W tym tygodniu przypadają następujące wspomnienia:
• w środę, 13 października – błogosławionego Honorata Koźmińskiego, wielkiego
zakonodawcy. W czasach, kiedy zaborcy zlikwidowali dawne zakony i zabronili
zakładania nowych, utworzył 26 zgromadzeń bezhabitowych;
• w czwartek, 14 października – świętej Małgorzaty Marii Alacoque, francuskiej
mistyczki, której wizje przyczyniły się do ustanowienia tak bliskiego nam kultu Serca
Pana Jezusa;
• w piątek, 15 października – świętej Teresy z Avila, wielkiej reformatorki Karmelu
i autorki dzieł mistycznych;
• w sobotę, 16 października – świętej Jadwigi Śląskiej. Jadwiga była szczególnie wrażliwa
na los ludzi ubogich i chorych. Dla nich fundowała wiele szpitali. Po śmierci męża
osiadła w klasztorze w Trzebnicy.

W najbliższym tygodniu imieniny obchodzi:
Sebastian Koncewicz

Solenizanta zapraszamy na mszę św. w piątek o godz. 17:00
Gazetkę redaguje zespół:
ks. Stanisław Gołyźniak, Karolina i Witold Smoleńscy
Oprawa graficzna: Bernadetta Szkarłat

