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Różaniec to cierpliwa i wytrwała modlitwa. Kiedy powtarzamy „Zdrowaś Maryjo", to
tak, jakbyśmy nieustannie trzymali się ręki Matki Boskiej, a kiedy wymawiamy imię
Jezus — jakbyśmy wciąż pukali do drzwi Jego domu.
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Wytrwałość w modlitwie

Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni
się modlić i nie ustawać: "W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie
bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która
przychodziła do niego z prośbą: »Obroń mnie przed moim
przeciwnikiem«. Przez pewien czas nie chciał; lecz potem rzekł do siebie:
»Chociaż Boga się nie boję ani się z ludźmi nie liczę, to jednak ponieważ
naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez
końca i nie zadręczała mnie«". I Pan dodał: "Słuchajcie, co ten
niesprawiedliwy sędzia mówi. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich
wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich
sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn
Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?".

●●●
Módlcie się i w modlitwie nie ustawajcie! Modlitwa to nie tylko nasza postawa i styl
życia, ale to także gwarancja powodzenia naszego chrześcijańskiego życia i naszej
pracy. Najważniejszym zadaniem chrześcijanina jest modlitwa. Co prawda nie może
ona wyeliminować pracy i naszych zajęć. Ale i one nie mogą zastąpić nam modlitwy.
Św. Benedykt powie: „Módl się i pracuj”. Praca, którą wykonujemy niech będzie
modlitwą – uwielbieniem Boga. Nasz wypoczynek – niech będzie modlitwą –
uwielbieniem Boga. Nasze rozmowy, niech będą modlitwą – uwielbieniem Boga. Jak
powiedział św. Paweł: „Czy jecie, czy pijecie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą” (1 Kor
10,31). Te słowa są konkretyzacją Chrystusowej przypowieści o tym, że zawsze
powinniśmy się modlić i nie ustawać.
Jan Paweł II powiedział, że Kościół sięga tak daleko, jak sięga jego modlitwa. Podobnie
każdy chrześcijanin, a więc każdy z nas osiąga wszystko przy pomocy modlitwy. Niech
modlitwa będzie początkiem i końcem naszego dnia i naszej pracy. „Modlitwa jest
kluczem poranka i zasłoną wieczoru” (Ghandi).

OGŁOSZENIA
1. Zapraszamy na Nabożeństwa Październikowe każdego dnia /oprócz niedziel /
na godz. 16.00.
2. Po Mszach św. i codziennie w godzinach kancelaryjnych, tj. 9.00 – 9.30 przyjmuję
na wypominki za drogich nam zmarłych / druki na wypominki roczne są
w Informatorze/.

●●●
Święty Łukasz, Ewangelista
Z zawodu był lekarzem. Należał do ludzi wykształconych i doskonale obeznanych z
literaturą ówczesną. Świadczy o tym jego piękny język grecki, kronikarska dokładność
informacji i umiejętność zdobywania źródeł.
Łukasz zostawił po sobie dwie bezcenne pamiątki, które zaskarbiły mu wdzięczność całego
chrześcijaństwa. Są nimi Ewangelia i Dzieje Apostolskie. Chociaż sam prawdopodobnie nie
znał Jezusa, to jednak badał świadków i od nich jako z pierwszego źródła czerpał wszystkie
wiadomości. Formę i układ swej Ewangelii upodobnił do tekstu poprzedników, czyli do
Mateusza i Marka. Ubogacił ją jednak w wiele cennych szczegółów, które tamci pominęli
w swoich relacjach. Jako jedyny przekazał scenę zwiastowania i narodzenia Jana
Chrzciciela i Jezusa, nawiedzenie św. Elżbiety, pokłon pasterzy, ofiarowanie Jezusa
i znalezienie Go w świątyni - jest więc autorem tzw. Ewangelii Dzieciństwa Jezusa.
Zawdzięczamy mu niejeden rys jego Matki. On także przekazał pierwsze wystąpienie
Jezusa w Nazarecie i próbę zamachu na jego życie, wskrzeszenie młodzieńca z Nain,
opowiadanie o jawnogrzesznicy w domu Szymona faryzeusza, o posługiwaniu pobożnych
niewiast, zapisał okrzyk niewiasty: "Błogosławione łono, które cię nosiło", gniew
Apostołów na miasto w Samarii, żądających kary, rozesłanie 72 uczniów, oraz
przypowieści: o miłosiernym Samarytaninie, o nieurodzajnym drzewie, o zaproszonych na
gody weselne, o zgubionej owcy i drachmie, o synu marnotrawnym, o przewrotnym
włodarzu, o bogaczu i Łazarzu. Przekazał nam scenę uzdrowienia dziesięciu trędowatych
i nawrócenie Zacheusza.
Bardzo cennym dokumentem są także Dzieje Apostolskie. Jest to bowiem jedyny
dokument o początkach Kościoła, mówiący o tym, co się działo po wniebowstąpieniu
Jezusa. Ponieważ w wielu wypadkach Łukasz sam był uczestnikiem opisywanych
wydarzeń, związanych z podróżami apostolskimi św. Pawła, dlatego przekazał ich przebieg
z niezwykłą sumiennością.
Jest patronem Hiszpanii; introligatorów, lekarzy, malarzy i rzeźbiarzy, notariuszy,
rzeźników, złotników. Według legendy malował portrety Jezusa, apostołów, a zwłaszcza
Maryi, Matki Bożej.

●●●
UŚMIECHNIJ SIĘ

Tata pyta Jasia:
- No i jak bawiłeś się na urodzinach kolegi?
- Nie najlepiej...
- Dlaczego?
- Przecież sam mówiłeś, że mam być grzeczny...

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK 18. 10. 2010
WSPOMNIENIE ŚW. ŁUKASZA EWANGELISTY

16.00 Za +Gabrielę Włodarczyk /greg. 18/.
WTOREK 19. 10. 2010

16.00 Za +Gabrielę Włodarczyk /greg. 19/.
ŚRODA 20. 10. 2010

16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Janiny i Wiesława
z racji 34 rocz. ślubu i całej rodziny.
Za +Irenę i Kazimierza Kocików oraz dziadków Kocików i Rybaków;
+Gabrielę Włodarczyk /greg. 20/;
+Annę Szymańską;
+Zofię Zglińską / int. od siostry i chrześniaka z żoną /;
+Jadwigę Musik w 14 rocz. śmierci.
CZWARTEK 21. 10. 2010

16.00 Za +Tadeusza i Jana Grzelków, Józefa i Stanisławę Kordeckich;
+Gabrielę Włodarczyk /greg. 21/.
PIĄTEK 22. 10. 2010

16.00 Za +Gabrielę Włodarczyk /greg. 22/.
SOBOTA 23. 10. 2010

16.00 Za +Gabrielę Włodarczyk /greg. 23/.
17.00 Ślub – Ilona Goleń i Michał Badowski.
NIEDZIELA 24. 10. 2010

9.00 Za +Mariana Plutę w 20 rocz. śmierci oraz Jerzego i Adama Plutów;
+Gabrielę Włodarczyk /greg. 24/.
12.00 Za Parafian;
O Boże błogosławieństwo i wszelkie łaski dla Genowefy Suskiej z racji 80 rocz.
urodzin /int. od dzieci/.
16.00 Za +Władysława Haraśnego w 13 rocz. śmierci/.

