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Jan Paweł II, z Listu do Rodzin
WWyycchhoowwaanniiee

Na czym polega wychowanie? Wydaje się, że aby trafnie na to pytanie odpowiedzieć, nie można
pominąć dwóch fundamentalnych prawd: po pierwsze, że człowiek jest powołany do życia w prawdzie
i miłości; po drugie, że każdy urzeczywistnia siebie przez bezinteresowny dar z siebie samego. Odnosi się
to zarówno do tych, którzy wychowują, jak i do tych, którzy są wychowywani. Wychowawca jest osobą,
która „rodzi” w znaczeniu duchowym. Wychowanie w tym ujęciu może być równocześnie uważane za
prawdziwe apostolstwo. Jest wspólnym uczestnictwem w prawdzie i miłości, w tym ostatecznym celu,
który stanowi powołanie człowieka ze strony Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Benedykt XVI
WWyycchhoowwaanniiee jj eesstt aakktteemm mmiiłłoośśccii

Ma się wrażenie, że praca wychowawcza staje się coraz trudniejsza, ponieważ w kulturze, która
zbyt często czyni z relatywizmu swoje credo, zaczyna brakować światła prawdy, owszem, uważa się za
rzecz niebezpieczną mówienie o prawdzie, wpajając w ten sposób powątpiewanie w podstawowe wartości
życia osobistego i wspólnotowego. Wychowanie jest aktem miłości i praktyką „miłości intelektualnej”,
która wymaga odpowiedzialności, oddania, konsekwencji w życiu.

Bp. Marek Solarczyk
MMłłooddoośśćć jj eesstt ppiięękknnaa,, aallee bbyywwaa nniieebbeezzppiieecczznnaa

Kontakt z młodymi polega przede wszystkim na tym, że trzeba się od nich uczyć albo ich uczyć.
Przebywanie z nimi sprawia, że i u mnie procesy starzenia nie zachodzą tak szybko Doświadczenie
nauczyło mnie, że młodzież funkcjonuje podobnie i to nie zmienia się od wielu lat. Jeśli ktoś mnie pyta:
jaka jest dziś młodzież to odpowiadam, że jeśli chodzi o „Władysława IV” to dokładnie taka sama jak była
18 lat temu, choć zmieniły się warunki wokół, życie ich rodzin, zmieniają się wpływy medialne, społeczne
i kulturowe. Młody człowiek to wciąż jest ktoś, kto ma marzenia, kto chce iść do przodu, bywa dosadny
w ocenach, świat widzi w barwach czarne-białe. W swoich poszukiwaniach jeszcze brakuje mu
dojrzałości, mądrości, wsłuchiwania się, oczekiwania, weryfikowania różnych ofert i to bywa
niebezpieczne, bo może zostać przez kogoś świadomie lub nieświadomie wykorzystane. Młodzi potrafią
utrudnić sobie życie, a niektóre konsekwencje trzeba nieść do końca życia.



1. Kto z nas jest większy, kto ważniejszy? A co powiedział Chrystus: „Jeśli kto chce być
pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich”. To jedna z tych
ważnych odpowiedzi, którą daje się życiem, codziennymi wyborami.

2.W sobotę w naszej parafii zakończyły się rekolekcje kapłańskie dla księży Salezjanów.
Rekolekcje odprawiało 15 księży z różnych placówek salezjańskich w Polsce.

3. Za sprzątanie kościoła składam serdeczne Bóg zapłać Paniom: Domańskiej Bożenę
i Gałek Małgorzacie. Na przyszły tydzień zapraszam Panie: Torbińską Stanisławę i
Piotrowicz Marie.

WTYM TYGOD�IU PATRO�UJĄ �AM:

• we wtorek, 25 września – błogosławiony Władysław z Gielniowa, zakonnik bernardyński,
odznaczający się szczególnym nabożeństwem do Męki Pańskiej , autor pieśni religijnych;

• w czwartek, 27 września – święty Wincenty á Paulo, prezbiter, „duszpasterz galerników”,
założyciel Zgromadzenia Księży Misjonarzy – lazarystów i Sióstr Miłosierdzia – szarytek;

• w piątek, 28 września – święty Wacław, patron Czech, książę czeski, który w X wieku
zginął za wiarę w Chrystusa z rąk swego brata, poganina;

• w sobotę, 29 września – święci Archaniołowie: Michał, Gabriel i Rafał.

Intencje mszalne:
- od 23.09 do 03.1 0 za śp. Katarzynę Granat.

OGŁOSZE�IA DUSZPASTERSKIE
XXV �IEDZIELA ZWYKŁA

W najbliższym tygodniu imieniny obchodzą:
Tekla Pawełkiewicz, Bogusław Borzęcki, Bogusław Piotrowicz, Michał Krakowski,

Michał Tarnawski, Michał Rzeszowski, Rafał Korżyk.
Solenizantów zapraszamy na Mszę św. w piątek o godz. 1 8:00.
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