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   Zdanie zapisane na wityni
w Wadowicach, widoczne z domu
rodzinnego Karola Wojtyły, wielokrotnie
w tym roku pokazywano w zwizku
z przejciem Jana Pawła II do Domu Ojca.
Przypominano równie chyba najsłynniejsze
słowa poety ks. Jana Twardowskiego
„Spieszmy si kocha ludzi, tak szybko
odchodz”. Weszły ju one do naszej
kultury. Przypominaj przemijalno ycia, a
z drugiej strony pokazuj najwaniejsz
warto ycia, jak jest miło. Dlatego
pojawiaj si w rozwaaniach, nekrologach
czy na tabliczkach przybitych do krzya.

 Ksidz Jan napisał te dalsze słowa,
moe mniej znane, ale piknie uzupełnia-
jce wyej wspomniane. Pisze on: „ tych co
kochamy, kochamy za mało i za póno”.
Faktycznie, w pogoni za chlebem
powszednim czasami brakuje nam czasu na
miło Boga (Msza w., modlitwa)
i bliniego (dobre uczynki). Wci zdaje si,
e to uczynimy póniej, bo wtedy bdzie

Nale całkowicie do
wszystkich. Kady moe
powiedzie: Ojciec Pio

naley do mnie. Kocham
moich synów duchowych
na równi z moj dusz….
Mog zapomnie samego
siebie, ale nie moje dzieci

duchowe.

wicej czasu. A to póniej moe ju nie
nastpi. Nekrolog pojawiajcy si
w miejscach publicznych moe postawi
wszystko jako mniej wane ni miło
czynna, na któr w tym momencie ju jest
za póno. Zostaje tylko modlitwa.
W tegoroczne listopadowe wieczory
rozmylajmy nad słowami poety, módlmy
si za zmarłych, ale znajdmy te czas dla
innych ludzi, szczególnie potrzebujcych
yczliwej dłoni. Moe to by pomoc
materialna, ale te czas powicony innym.
Miar miło jest bowiem czas powicony
drugiej osobie. Hasło tegorocznego roku
duszpasterskiego wzywa do wzajemnej
solidarnoci ludzkiej.

20 listopada przypada pierwsza rocznica
mierci ks. Proboszcza Seniora Mieczysława
Rumiskiego. Nie zapominajmy tego dnia o
modlitwie w Jego intencji. On na pewno, jak
obiecywał przed mierci, modli si za cał
nasz parafi i parafian, których tak ukochał.

                  L.K.

KALENDARIUM
1 listopada – Uroczysto
Wszystkich witych
2 listopada – wspomnienie
wszystkich wiernych
zmarłych – Dzie Zaduszny
4 listopada – w. Karola
Boromeusza Biskupa –
wspomnienie
9 listopada – Rocznica
Powicenia Bazyliki
Lateraskiej – wito
10 listopada – w. Leona
Wielkiego Papiea –
wspomnienie
11 listopada – w. Marcina z
Tours Biskupa –
wspomnienie
12 listopada – w. Jozafata
Biskupa i mczennika –
wspomnienie
17 listopada – w. Elbiety
Wgierskiej Zakonnicy –
wspomnienie
18 listopada – Bł. Karoliny
Kózkówny Dziewicy i
mczennicy – wspomnienie
19 listopada – Bł. Salomei
Dziewicy – wspomnienie
20 listopada – Jezusa
Chrystusa, Króla
Wszechwiata – uroczysto
22 listopada – w. Cecylii
Dziewicy i mczennicy –
wspomnienie
24 listopada – w.
Mczenników Andrzeja
Dung-Lac Kapłana i
towarzyszy – wspomnienie
27 listopada – I Niedziela
Adwentu
30 listopada – w. Andrzeja



PAR. RZYM.-KAT. PW. W. TRÓJCY W PRZYTOCZNEJ – 2 –

z

13 padziernika 2005 roku odbyło si nadanie szkole sztandaru i tablicy
pamitkowej, któr wyrzebił pan Jerzy Kope z Przytocznej. Uroczysto
rozpoczła msza wita celebrowana przez ks. Biskupa Adama Dyczkowskiego.
Nastpnie w hali sportowej odbyła si cz oficjalna. Wziło w niej udział wielu
dostojnych goci, którzy zostali przywitani przez nasz  pani dyrektor Mirosław
Furmanek słowami:
„ Jan Paweł II kochał i rozumiał ludzi, w kadym człowieku widział brata.
Z młodzie miał wspaniały kontakt, Wy jestecie znakiem nadziei – mówił. A ta
uroczysto jest potwierdzeniem słów Ojca witego, Przecie nie wszystek
umr.”
.

Młode talenty poetyckie
Karol Wojtyła – papie,
Nie sposób jego czyny przela na papier
Był niezwykłym człowiekiem,
poet, artysta, kim jeszcze?
Był tym, kto powicił ycie wierze.
I serce złoył Bogu i ludziom w ofierze.
……………………………

Jan Paweł II
Jego miło była wielkim płomieniem.
Jego słowa były dla nas krzemieniem,
którego iskry dochodziły w głb naszych serc,
rozpalajc w nich ogie z czerwonych płatków ró.
I cho miał na barkach cały wiat,
nie zapomniał o nas, młodych Polakach.

Dorota Grochowska IIIa

Pani dyrektor odczytała równie list Arcybiskupa Stanisława Dziwisza, który przesłał słowa błogosławiestwa w
pracy wychowawczej i yczył radoci z pozytywnych wyników. Miłym akcentem były yczenia nadesłane z
Watykanu. Ojciec wity Benedykt XVI wyraził wdziczno za yczliwe słowa i uprasza dla uczniów, nauczycieli
naszego Gimnazjum łaski i dary Boej dobroci.
Cz artystyczna składała si z fragmentów utworów Jana Pawła II, jego wypowiedzi, sceny balkonowej z
„Romea i Julii” oraz ulubionych przez Papiea pieni i piosenek . Udział wzili uczniowie Gimnazjum i
absolwenci, Dominika Bilon i Wojciech Kozber.
Niespodziank był poczstunek kremówkami wadowickimi przygotowanymi w piekarni pana Stanisława
Mikanowicza.
Uroczysto zakoczyła si posadzeniem przed budynkiem szkoły drzewka. Dokonali tego  ks. Biskup, pani
dyrektor Mirosława Furmanek, pan Wójt Gminy Przytoczna Tadeusz Jasionek oraz pan Stanisław Turecki
kierownik Oddziału Zamiejscowego w Midzyrzeczu KO w Gorzowie Wlkp..

                                            H. uk, E. Pityszek

Ks. Bp. Adam Dyczykowski  odprawia msz w. w intencji
Gimnazjum

Zaproszeni
gocie i
delegacje szkół
w czasie
uroczystoci na
hali sportowej
w Gimnazjum
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modlitwy, cierpienia, mistyki - przez co staje si on ofiar miłoci
w pracy dla zbawienia wszystkich.
 Zmarł w opinii witoci 23 wrzenia 1968 roku 2 maja 1999 roku Jan
Paweł II ogłosił go błogosławionym, a 16 czerwca 2002 r. w Rzymie odbyła
si jego kanonizacja
O. Pio przez swoje dary wybija si ponad ludzi, natomiast przez swoje
człowieczestwo i słabo jest bardzo blisko kadego człowieka.

we Włoszech i innych krajach.
W tym samym czasie urzeczywistnił
swoje odwieczne pragnienie niesienia
pomocy cierpicym, budujc z pomoc
wiernych szpital, który nazwał Domem
Ulgi w Cierpieniu. Z czasem stał si on
prawdziwie „szpitalem - miastem",
majcym decydujcy wpływ na rozwój
całej okolicy, niegdy opustoszałej.
 Spotkania z Ojcem Pio były dla ludzi
wielkim przeyciem. Wiele osób niewierzcych i prowadzcych ycie
niemoralne nawróciło si. O. Pio pocieszył i pocignł do Pana niezliczone
dusze, pojednał z Bogiem ludzi nie tylko dalekich od wiary i ycia
chrzecijaskiego, ale niekiedy wrogich religii. Jego konfesjonał był
trybunałem miłosierdzia i stanowczoci; take ci, którzy zostali odesłani bez
rozgrzeszenia, w przewaajcej mierze nosili w sobie niepokój, aby wróci
i odzyska pokój i zrozumienie, i w ten sposób rozpoczynał si dla nich
nowy okres ycia duchowego.

W czasie naszych rekolekcji adwentowych
nie tylko poznamy osob w. o. Pio ale nasza
parafia otrzyma jego relikwie, by jego
obecno wród nas wypraszała u Boga
umocnienie w  przemianie naszego ycia.
 Ju teraz w listopadzie przygotujmy si
do tych szczególnych rekolekcji, które
odbd si na pocztku grudnia, bymy
wzorem o. Pio mogli wzrasta ku witoci
wity Ojcze Pio, upro nam, Twoim
czcicielom,  zdrowie duszy i ciała oraz
błogosławiestwo Jezusa, naszego
Odkupiciela i Pana, Który swoje wite
rany, pozwolił ci nosi na twoim ciele.

Przez jego wstawiennictwo wiele osób
otrzymało nadzwyczajne łaski.
 Kiedy bardzo ogólnie mówi si
o o. Pio trzeba przyjrze si jego
głbokiemu zjednoczeniu z Jezusem
Eucharystycznym w czasie celebracji
Mszy witej.
 Msza wita była centrum jego
ycia. dlatego nic dziwnego, e nie tylko
skupiła ona uwag wiata, ale wrcz
wpłynła na rozkład jazdy autobusów
i godziny funkcjonowania hoteli To
włanie w sprawowaniu Eucharystii
znajduj punkt stycznoci róne
wymiary jego ycia - człowieczestwa,

Zaczł si miesic listopad. Miesic pełen
nostalgii, przypominajcy o kocu naszego ycia
ale te i wzywajcym do podjcia wezwania
Chrystusowego by i droga ku witoci.
Chrystus stawia przed nami wito jako
zadanie. Zadanie trudne, ale moliwe do
zrealizowania gdy zaprosimy Jezusa do naszego
ycia. W tym dobiegajcym swoich dni roku
bdziemy mieli okazj do spotkania si
z człowiekiem który ju t wito osignł, ale
osignł z niemałym trudem. Przeywajc
rekolekcje adwentowe bdziemy mogli odkry
ycie o. Pio – stygmatyka XX w.

O. Pio ył w latach 1887-1968. Był
kapłanem Zakonu Braci Mniejszych
Kapucynów.

Urodził si 25 maja 1887 roku
w Pietrelcinie, w prowincji Benevento,
w południowych Włoszech. Na chrzcie w.
nadano mu imi Franciszek. Rodzice, Grazio
Forgione i Maria Giuseppa De Nunzio, posiadali
mały skrawek ziemi.

W rodzinie i w miejscowej parafii
Franciszek otrzymał wychowanie nadzwyczaj
religijne. Majc dziesi lat, wyraził yczenie
wstpienia do zakonu. Aby umoliwi mu
realizacj jego powołania i prywatne studia,
ojciec wyjechał na zarobek do Ameryki.

6 stycznia 1903 roku Franciszek rozpoczł
nowicjat u kapucynów w Morcone. Przybrał
wtedy imi brata Pio.

Szecioletnie studia odbył w rónych
klasztorach. W tym czasie wielokrotnie
powracał do domu rodzinnego ze wzgldu na zły
stan zdrowia. W kocu, 10 sierpnia 1910, roku
otrzymał wicenia kapłaskie w katedrze
w Benvento.

Po  wielu  rónych przeyciach, które
głównie wizały si z jego słabym zdrowiem,
w   roku   1916 został   wysłany   do    San
Giovanni Rotondo, miejscowoci w prowincji
Foggia, na przyldku Gargano, w regionie Puglia.

20 wrzenia 1918 roku otrzymał łask
stygmatów, które ukazały si na dłoniach, na
stopach i w boku. To niezwykłe wydarzenie
zaczło przyciga tłumy ludzi ze wszystkich
zaktków Włoch i z zagranicy.
Stolica Apostolska przeprowadziła wiele
przesłucha, aby sprawdzi autentyczno
fenomenu i wiarygodno jego osoby,
zarzdzajc take w pewnych okresach
ograniczenia w pełnieniu posługi kapłaskiej.

Niezwykły spowiednik i wychowawca dusz
modlił si wiele i zachcał do modlitwy. Dziki
jego kierownictwu duchowemu powstały Grupy
Modlitewne, które rozpowszechniały si

(O. PIO Z PIETRELCINA)
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 „Grupy Modlitwy" s owocem kapłaskiej
działalnoci w. Ojca Pio. Wiernym, którzy bardzo
licznie przychodzili do niego ze swoimi troskami
i kłopotami wity wci radził, by si modlili.
Modlitwa była jakby złot nici jego nauczania, ale take
mdroci jego osobistego ycia zakonnego
i kapłaskiego.

Pierwsze grupy modlitwy powstały w 1947 r. jako
odpowied na wezwanie Papiea Piusa XII, by modlitw
zwycia zło na wiecie. O. Pio zaapelował do swoich
duchowych synów i córek, którzy prosili go o kierow-
nictwo duchowe: „Módlcie si ze swymi najbliszymi
kadego wieczoru. Spotykajcie si w kociele na Mszy
w. Rozwaajcie Pismo w. yjc nim. Przystpujcie do
Komunii w. i adorujcie Chrystusa w Najwitszym
Sakramencie, bo „modlitwa jest najlepsz broni, jak
posiadamy, jest kluczem, który otwiera Boe Serce."

Swoje Grupy Modlitwy kształtował wity na
wzór trzech pierwszych grup modlitwy w historii
chrzecijastwa, kiedy pierwsz stanowili Jezus
i Apostołowie, drug matka Boa i Apostołowie
zebrani w Wieczerniku, a trzeci- Apostołowie
i pierwsze wspólnoty w Jerozolimie.

Grupy Modlitwy, jak zawiera Statut, winny si
wyrónia wiernoci dla Kocioła i jego pasterzy,
a wic Ojca w., Biskupów i kapłanów, troszczc si
o pełn formacj ycia chrzecijaskiego, dba
o rozwój ycia modlitwy, praktykowa wielkoduszn
miło wzgldem chorych i cierpicych - zgodnie ze
wskazaniem O. Pio.

Członkami Grupy Modlitwy mog by zarówno
wieccy, jak kapłani oraz osoby zakonne. Wszystkie
Grupy Modlitwy nale dc Midzynarodowego
Stowarzyszenia Grup Modlitwy, które ma swoje centrum
w  San Giovanni Rotundo przy Fundacji  „Dom Ulgi
w Cierpieniu" - dzieło O. Pio z Pietrelciny.

Przez fakt aprobaty kocielnej, Grupy Modlitwy Ojca
Pio s włczone w struktur hierarchiczn Kocioła
i jako takie maj wspiera Kociół, czyli Mistyczne Ciało

Chrystusa przez modlitw z Kociołem, za Kociół
i w Kociele, z czynnym uczestnictwem i yciu
liturgiczny: i sakramentalnym, przezywanym jako szczyt
wewntrznej jednoci Bogiem. Maj one take by
znakiem wynagrodzenia Chrystusowi przez udział
w cierpieniach i czynn miło, niosc ulg cierpicym
potrzebujcym, jako praktyczne urzeczywistnienie
miłoci ku Bogu.

Dlatego wierni, którzy tworz Grupy, jak mówił
Ojciec Pio powinni: „przede wszystkim si modli
i zachca przyjaciół znajomych do modlitwy."
Dzisiejsze społeczestwo nie modli si dlatego idzie
w rozsypk... ogie ogarnia wiat!" Tak mówił O. Pio
przy formowaniu si Grup Modlitwy, i patrzc obecnie
na codzienn rzeczywisto 55 lat po ustanowieniu
pierwszych Grup, moemy bez obawy powiedzie, e
take dzisiaj Pio jeszcze raz by powiedział: „ogie
ogarnia wiat!"

Egoizm, pycha i nienawi s przyczyn
katastrofy: dostrzega to, gdy patrzymy wewntrz
i naokoło siebie. Kiedy z głbokim oburzeniem
i smutkiem musimy stwierdzi, e dotknlimy dna, e
jestemy wiadkami jak kolejne skandale i mroce
w yłach sceny mierci pokazuj nam, i przepa zła
nigdy si nie koczy.

Na kilka miesicy przed mierci zapytano Ojca
Pio, co chciał osign, tworzc Grupy Modlitwy.
Odpowiedział wówczas: „Chciałem skierowa dusze
do Boga... skłoni je do modlitwy... do wspólnej
modlitwy ... modlenia si razem z Jezusem." I dlatego
dzieło w. Ojca Pio z Pietrelciny, jest aktualne i dzi.

Wierni, którzy tworz Grupy Modlitwy Ojca Pio,
s nie tylko wspólnot midzy sob i wspólnot
z Jezusem, ale stanowi take wspólnot synów
i córek, dzieci duchowych w. Ojca Pio. Tak bowiem
powiedział na kilka dni przed mierci Ojciec Pio
swoim współbraciom:

„Nale całkowicie do wszystkich. Kady moe
powiedzie: Ojciec Pio naley do mnie. Kocham
moich synów duchowych na równi z moj dusz.
Odrodziłem ich dla Jezusa w bólu i miłoci, Mog
zapomnie samego siebie, ale nie moje dzieci
duchowe. Jestem pewien, e kiedy Pan mnie zawoła
do Siebie, to Mu powiem: Panie, ja zaczekam u
niebieskich drzwi, wejd, gdy zobacz, e weszło do
nieba ostatnie z moich duchowych dzieci."

Wielka to i wspaniała obietnica, e kto stanie si
członkiem wspólnoty ze witym Ojcem Pio i razem
z Nim modli si bdzie i wierny bdzie jego
zaleceniom i załoeniom Grupy Modlitwy, ten te
moe liczy na szczególn opiek witego.

W naszej parafii równie powstaje taka Grupa
Modlitwy o. Pio. Zapraszamy do włczenia si do
wspólnoty duchowych dzieci o. Pio. Wszelki
informacje na ten temat u Ksidza Proboszcza.

       (oprac. na podst. strony internetowej o o. Pio)

GRUPY MODLITWY
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W przegldzie udział wziło ogółem 24 uczestników. W kategorii przedszkolaków laureatem została Dominika
Kucharyk, a wyrónienia otrzymali Julia Gierczyska i Kamil Kulisz. W kategorii klas I-III SP zwyciyła Karolina
Walkowiak, a wyrónienia otrzymali: Katarzyna Woniak, Paulina Graczyk i siostry Ola i Dominika Kram. W kategorii
klas IV-VI i gimnazjum laureatem została Martyna Burchardt, a wyrónienia otrzymali: Karolina Kupczyk, Joanna Hała
i Kamil Szlachetko. Nagrod publicznoci otrzymała aneta Modras.

   Listopad to sam rodek jesieni, podczas której
w przyrodzie nastpuj due przemiany majce na celu
przystosowanie wszystkich organizmów do przetrwania
najbardziej surowej pory roku – zimy.
   Wiemy wszyscy, e Jezus wiele razy posługiwał si
w Swoich przypowieciach, obrazujcych nam Królestwo
Niebieskie czy wzajemne relacje midzy Bogiem
a człowiekiem, zjawiskami w przyrodzie.
   W jesieni zachodzi mnóstwo zmian, które równie mog
posłuy nam do zrozumienia misji Jezusa i kim On dla nas
jest.
   W naszych szerokociach geograficznych charakterystycz-
nym znakiem jesieni jest zmiana koloru lici i zrzucania ich
przez drzewa i krzewy liciaste. Pomin tu wszystkie procesy
fizjologiczne, które do tego prowadz, a skupi si na tym, co
dzieje si, gdy ju opadn. Taki spadajcy i obumierajcy li
nasunł mi myl, e istnieje podobiestwo midzy nim
a yciem Jezusa i tym, co nam Jezus ofiarował. Licie dla
kadej roliny s jednym z najwaniejszych organów,
poniewa to w nich odbywa si produkcja składników
odywczych, które s niezbdne nie tylko dla ycia danej
roliny, ale i całej przyrody oywionej. Dziki liciom drzewo
moe y rozwija si i rosn. Jezus, tak jak li, poprzez
swoj działalno tu na ziemi ywił ludzi nie tylko miłoci,
ale równie konkretnym posiłkiem a przykładów z Nowego
Testamentu na poparcie tego faktu znamy wiele, z których
najbardziej znane to rozmnoenie chleba i ryb, przemiana
wody w wino czy łuskanie kłosów w szabat. Nad Jeziorem
Galilejskim Jezus wrcz mówi do uczniów „al Mi tego
tłumu! Ju trzy dni trwaj przy mnie, a nie maj co je. Nie
chc ich puci zgłodniałych, eby kto nie zasłabł w drodze.”
(Mt 15,32) Idc dalej drog tych porówna widzimy, e
w pewnym momencie drzewa odrzucaj licie, które,
z ludzkiego punktu widzenia s im ju niepotrzebne Jest to
jednak bardzo błdne mylenie, gdy licie lece na glebie
do szybko ulegaj rozkładowi na proste zwizki mineralne,
które rozpuszczone w wodzie gleby pobierane s przez
korzenie i li w zmienionej postaci z powrotem trafia do
organizmu drzewa budujc je.

JESIE – CZAS OPADANIA LICI CZASEM SZUKANIA OBRAZU BOGA.
Upraszczajc moemy powiedzie, e obumarłe licie s
„pokarmem” dla drzewa i innych rolin. I jake tu nie
dostrzec podobiestw do Chrystusa, które wrcz same si
narzucaj. Człowiek stworzony przez Boga te w pewnym
momencie odrzuca Syna Boego – Jezusa uwaajc, e jest
mu ju niepotrzebny i w swojej naiwnoci myli, e
umiercił GO. Có bardziej mylnego. Wiemy doskonale, e
Jezus co prawda został złoony do grobu, jednak z cał
pewnoci zmartwychwstał w całym Swoim bóstwie oraz
materialnoci i wstpił do nieba a do czasu sdu
ostatecznego, Chrystus wiedzc, e to nastpi nie zostawił
człowieka samego. Podobnie jak obumarły li, który zasila
nadal drzewo składnikami by mogło dalej y, tak Jezus
zostawił nam Siebie pod postaci chleba i wina, czyli jest
dla nas pokarmem i to pokarmem na ycie wieczne. „Kto
spoywa moje ciało i pij moj Krew, ma ycie wieczne,
a Ja go wskrzesz w dniu ostatecznym. Ciało moje jest
prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym
napojem.” (J 6,54 – 55) Licie wisz na drzewie i s
ródłem ycia dla niego – Bóg ródło ycia take wisiał na
krzyu dajc odkupienie. Licie opadaj i dalej „karmi”
drzewo – Jezus równie został zdjty z drzewa krzya
i złoony do grobu i take nadal nas karmi. Jak widzimy
cała przyroda jest jednym wielkim znakiem – obrazem
ukazujcym histori stworzenia i zbawienia ludzkoci.
Musimy tylko umie a przede wszystkim chcie zauway
i odczyta ten przekaz. Inaczej mówic Bóg przez przyrod
mówi do nas – popatrzcie i uwierzcie. Jezus mówi wyranie
do nas „Oto bowiem królestwo Boe poród was jest.” (Łk
17,21) Jest to rzeczywisto, która ju działa. Zachcam
Was drodzy, czytelnicy idc na jesienny spacer miejmy
oczy szeroko otwarte i szukajmy Boga i Jego działania
w wszystkim co widzimy. Uczmy take nasze dzieci
dostrzega dzieła Boga w kadej rolinie, zwierzciu, czy
najdrobniejszym kamyczku bo On to wszystko stworzył
z myl o nas. Jeeli tego uczymy młode pokolenia to nie
bdzie problemu z ochron przyrody.

                   A.G.
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Sakramentu Chrztu witego udzielono dzieciom:
1. Karolina Kudliska c. Wojciecha i Marty

Zwizek małeski zawarli:
1. Dagmara Racewicz i Grzegorz Drzewiski
2. Joanna Fujak i Mariusz Kolano

Poegnalimy:
1. p. Antonina Wójtowicz zm. 12.10. pogrzeb odbył si 15.10.2005 r

 Redakcja Gazetki: Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Grupa
Modlitewno - Ewangelizacyjna w. Łukasza. Adres: Parafia rzym.-kat. pw. witej Trójcy, ul. Jeziorna 8, 66-340 Przytoczna,  telefon.: 7493492 – ks. proboszcz, 7493041 –
ks. wikary. Kancelaria parafialna czynna we wtorek i czwartek w godz. 1600 - 1700  oraz  w sobot w godz. 1100 - 1200. Nauka przed chrztem  dla rodziców i
chrzestnych w kad trzeci niedziel miesica po Mszy witej o godzinie 1200.

Nazwy wydarze, np.: zwiastowanie (ale Zwiasto-
wanie jako nazwa wita oczywicie wielk liter), sd
ostateczny, ostatnia wieczerza piszemy mał liter, istnieje
jednak moliwo uycia wielkiej litery ze wzgldów
religijnych (dla podkrelenia szczególnej wanoci), np.:
wcielenie lub Wcielenie, odkupienie lub Odkupienie.

        Nazwy rzeczy, np. krzy, róaniec zapisujemy mał
liter, moliwe jest take uycie duej litery, zwłaszcza w
stosunku do wyraenia Krzy wity. Wieczernik traktu-
jemy jako nazw własn miejsca i piszemy du liter.
Równie wyraenie Gwiazda Betlejemska uwaa si za
nazw własn (take dla odrónienia od gwiazda
betlejemska w znaczeniu 'rolina, zwana te poinsencj'.
Nazwy miejsca: Ziemia wita, Ziemia Obiecana piszemy
duymi literami (ale: ziemia obiecana w znaczeniu
przenonym).

oprac. na podst. uchwały Komisji Jzyka Religijnego

1. Listopad to miesic modlitwy za zmarłych. Od 2 do 16
listopada codziennie pół godziny przed Msz w.
odbywa si bdzie naboestwo wypominkowe.

2. 20 listopada przypada Uroczysto Jezusa Chrystusa
Króla Wszechwiata – ostatnia niedziela roku
liturgicznego.

3. W niedziel Jezusa Chrystusa Króla Wszechwiata
przeywamy wito patronalne Wyszego Seminarium
Duchownego w Paradyu. Modli si bdziemy w
intencji seminarium duchownego.

4. W niedziel 27 listopada rozpoczynamy okres adwentu.
Przypominamy, e zabawy andrzejkowe wypada
zakoczy o godz. 2400 w sobot.

 (c.d.)
Msza w..

To celebracja Eucharystii. Obejmuje ona: głoszenie
słowa Boego, dzikczynienie składane Bogu Ojcu za
wszystkie Jego dobrodziejstwa, a zwłaszcza za to, e
darował nam Syna, konsekracj chleba i wina,
uczestniczenie w uczcie liturgicznej przez przyjmowanie
Ciała i Krwi Paskiej.
 Ofiara.

Pierwsz ofiar złoyli Kain i Abel. Była to ofiara
dzikczynna. Dopiero potem ofiary nabrały przebłagalnego
charakteru. Chrystus ofiarował sam siebie w najwyszej
ofierze. Kada Eucharystia jest przypomnieniem i
urzeczywistnieniem tego, co wydarzyło si na Golgocie.
 Owoce Eucharystii.

Owocami Eucharysti s: miło – czyste serce,
zdolno do złoenia siebie w ofierze; rado – ch do
ycia, nadzieja; pokój – zgoda na własne ycie, uczciwo
wobec siebie, ufno Bogu, brak lku; cierpliwo –
wytrwało w przeciwnociach, zdolno przebaczania
sobie i innym; uprzejmo – pozytywne nastawienie do
drugiego człowieka; dobro – gotowo słuenia innym,
prawo; wierno – konsekwencja, odpowiedzialno;
łagodno – delikatno w kontaktach midzyludzkich,
niestosowanie przemocy, wybaczanie błdów; opanowanie
– zdolno kontrolowania swoich reakcji.
 Owoce Komunii w..

Pogłbienie relacji z Chrystusem, zgładzenie grzechów
powszednich, ochrona przed popełnianiem grzechów
cikich, umocnienie jednoci Kocioła z nim, zadatek
przyszłej chwały w niebie.

       /Dobre Nowiny – padziernik 2004

Nauczanie
Benedykta XVI

Na tajemnicy eucharystycznej, celebrowanej i adorowanej,
opiera si celibat, jaki kapłani otrzymali jako cenny dar i
znak niepodzielnej miłoci do Boga i bliniego. Równie
dla wieckich duchowo eucharystyczna powinna by
wewntrznym motorem wszelkiej działalnoci i nie do
pomylenia  jest jakakolwiek dychotomia midzy wiar a
yciem w ich misji chrzecijaskiej oywiania wiata.
Teraz, gdy koczy si rok Eucharystii, jake nie dzikowa
Bogu za tak wiele darów udzielonych Kociołowi w tym
wiecie? I jak nie podj wezwania umiłowanego Papiea
Jana Pawła II do „powrotu do Chrystusa”? Tak jak
uczniowie z Emaus, którzy rozpaleni w sercu słowem
Zmartwychwstałego i owieceni Jego yw obecnoci,
któr rozpoznali po łamaniu chleba, bez wahania powrócili
do Jerozolimy i stali si głosicielami zmartwychwstania
Chrystusa, równie my wyruszamy na nasz drog,
oywieni gorcym pragnieniem dawania wiadectwa
tajemnicy tej miłoci, która daje nadziej wiatu.

Watykan 23padziernika 2005r.


