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Nie jest dobrze ze światem,
w którym wszystko jest na
chwilę, na niby, na próbę,
dopóki nam się nie znudzi.
Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam; powiedział
Bóg i dał Adamowi pomoc w
osobie Ewy. Ewa to odpowiedź na samotność mężczyzny, to matka jego dzieci.
Razem budują nowy, wspólny świat. Człowiek przestaje
być samotny dopiero wtedy,
gdy odnajduje w sobie wiarę
w niezawodną Obecność. W
małżeństwie jest ona zobowiązaniem nie na chwilę, nie
na niby, nie na próbę, ale na
zawsze, nawet wtedy, gdy
się znudzi.
O. Tomasz Zamorski OP,

Rdz 2, 18-24; Ps 128; Hbr 2, 9-11; Mk 10, 2-16
Faryzeusze przystąpili do Jezusa, a chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go,
czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając, zapytał ich: "Co wam przykazał Mojżesz?" Oni rzekli: "Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić". Wówczas Jezus rzekł do nich: "Przez wzgląd na zatwardziałość serc
waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg
stworzył ich, jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i
matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie
są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek
nie rozdziela". W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im:
"Kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia względem niej cudzołóstwo.
I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo".
Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus, widząc to, oburzył
się i rzekł do nich: "Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie
przeszkadzajcie im; do
takich bowiem należy
Oremus
królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam:
Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie
wejdzie do niego". I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce
i błogosławił je. – Oto słowo Pańskie.

BÓG ZŁĄCZYŁ
Jedna z najboleśniejszych ran
współczesnego człowieka to niezwykle częste rozdarcie serc, które
Bóg złączył. Rana rozwodów.
Krwawiąca, paraliżująca ruchy
jednej i drugiej strony, a przede
wszystkim raniąca serca dzieci. W
spotkaniu serc męża i żony Bóg
uczynił gniazdo bezpieczeństwa

dla ich dzieci. One tu się poczynają, tu wzrastają, tu wychowują, aż
do pełnej samodzielności.
Dwa serca połączone miłością są
w stanie zbudować dla siebie i
swoich dzieci dom szczęścia.
Wszystko inne jest jeno dodatkiem. Najważniejsze jest, by odpowiedzialne skrzydła miłości ob-

jęły serca tworzące dom. Jeśli się
to stanie, jest w nim przytulnie,
bezpiecznie, dobrze, bo ich pieśnią
jest harmonia kochających serc.
Tak zaprogramował człowieka
Bóg.
Niedojrzałość ludzka przejawia
się między innymi w braku odpowiedzialności za decyzję budowy

domu szczęścia. Słabe poznanie
partnera i nieumiejętność życia
prawdziwą miłością prowadzi do
dramatu. Zamiast domu szczęścia
powstaje sala wzajemnego torturowania. Finał jest znany. Zmęczeni, uciekają od siebie z głębokim poczuciem klęski.
Zdumiewa fakt, że ludzie niedojrzali ciągle mają do Boga pretensje
o to, że decyzja zawarcia małżeństwa wiąże ludzi w sposób nieodwracalny aż do śmierci. Ciągle też
szukają jakichś sposobów, by
usprawiedliwić rozpad małżeństwa
i możliwość zmiany partnera. Tak
było w Starym Testamencie. Mojżesz zgodził się na takie żądanie
ludzi i w trudnych wypadkach pozwolił stosować list rozwodowy.
Chrystus znosi to Mojżeszowe złagodzenie. Wzywa do uszanowania
decyzji Boga. I mimo tak jasnego
postawienia sprawy przez Zbawiciela, wśród chrześcijan coraz częściej pojawiają się żądania, by je
zlekceważyć i usprawiedliwić rozpad małżeństwa. Ludzie, którzy
popełnili błąd niewłaściwego doboru partnera, chcą udowodnić, że
są mądrzejsi od Boga i lepiej znają
drogę do szczęścia, niż On. Jezus
jednak dobrze wie, że ze zranionego serca nie da się budować nowego, szczęśliwego domu. „Co więc
Bóg złączył, tego człowiek niech
nie rozdziela!” /Mk 10, 9/.
Z punktu widzenia religijnego
warto wśród wielu przyczyn wzrastającej liczby rozpadających się
małżeństw dostrzec dwie. Pierwsza
to brak odpowiedniego przygotowania do małżeństwa. Niewielu
młodych ludzi dorasta do podjęcia
obowiązków dobrej matki i odpowiedzialnego ojca. Ich niedojrzała

decyzja zyskuje wymiar prawny, a
w Kościele sakramentalny, i przez
to jej konsekwencje są już całożyciowe. Zbyt późno odkrywają swą
pomyłkę, a jej naprawa przerasta
ich możliwości. Skoro bowiem nie
byli odpowiednio przygotowani do
budowy domu szczęścia, tym bardziej nie są przygotowani do jego
ratowania, gdy się rozpada. Nie
należy się też dziwić, że w chwili
próby nie umieją sprostać zadaniu
i ratują się ucieczką. Ucieczka ta
jednak jest ich klęską. Trzeba odkryć ten mechanizm, ponieważ
skuteczna praca nad zahamowaniem wzrostu ilości rozwodów
wiedzie przez udoskonalenie wychowania młodych, w rodzinie i
Kościele, do pełni odpowiedzialności za budowę rodzinnego domu.
Druga przyczyna jest jeszcze
poważniejsza. Nowożeńcy stając
przy ołtarzu dają Bogu słowo, że
nie opuszczą współmałżonka aż do
śmierci. Gdyby potraktowali Boga,
jako konkretną osobę i wiedzieli
Komu dają słowo, to oddaliby życie, ale danego Mu słowa by nie
złamali. Niesłowność wobec Boga
jest zawsze brakiem szacunku dla
Niego. Niesłowny człowiek nie
traktuje na serio ani współmałżonka, ani Kościoła, ani Boga. Dotykamy tu słabości wiary. Wierność
miłości małżeńskiej można budować w sposób pewny jedynie w
oparciu o Boga. „Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela!”. Kto wie, kim jest Bóg,
nie będzie Go poprawiał, lecz
uczyni wszystko, by współpracować z Nim w łączeniu serc i budowie domu szczęścia.
Ks. Edward Staniek

RÓŻE RÓŻAŃCOWE – ZAPROSZENIE!
Róże różańcowe rodziców istnieją w naszej parafii od 2014 r. i są
ruchem o charakterze modlitewno-formacyjnym. Wspólnotowa
modlitwa różańcowa istnieje w
Kościele od czasów papieża Grzegorza XVI, który zatwierdził ją 29.

stycznia 1832 r.
„Żywy Różaniec” zapoczątkowała
młoda francuska Paulina Jaricot
(1799-1862). Polegało to na uformowaniu 15-osobowej grupy, w
której każdy uczestnik modlił się
jedną tajemnicą dziennie. W taki

KATECHIZM
KOŚCIOŁA
KATOLICKIEGO
1061 Wyznanie wiary (Credo),
tak samo jak ostatnia księga Pisma świętego, jest zakończone
hebrajskim słowem Amen. Spotyka się je często na końcu
modlitw Nowego Testamentu.
Także Kościół kończy swoje
modlitwy słowem Amen.
1062 W języku hebrajskim
Amen pochodzi od tego samego rdzenia, co słowo "wierzyć".
Wyraża ono trwałość, niezawodność, wierność. Rozumiemy więc, dlaczego Amen można
powiedzieć o wierności Boga w
stosunku do nas i o naszym zaufaniu do Niego.
1063 U proroka Izajasza znajdujemy wyrażenie "Bóg prawdy" (dosłownie: "Bóg Amen"),
czyli Bóg wierny swoim obietnicom: "Kto w kraju zechce cię
pobłogosławić, wypowie swe
błogosławieństwo przez Boga
prawdy" (Iz 65,16). Nasz Pan
często używa słowa Amen, niekiedy powtarza je dwukrotnie
by podkreślić wiarygodność
swojego nauczania i swój autorytet oparty na prawdzie Bożej.
1064 Końcowe "Amen" w Credo
podejmuje więc i potwierdza
jego pierwsze słowa: Wierzę.
Wierzyć znaczy odpowiadać
Amen na słowa, obietnice,
przykazania Boże; znaczy powierzyć się całkowicie Temu,
który jest Amen nieskończonej
miłości i doskonałej wierności.
Codzienne życie chrześcijańskie będzie wówczas odpowiedzią Amen na słowa: Wierzę
Wyznania
wiary
naszego
chrztu: Niech twoje "Wyznanie
wiary" będzie dla ciebie jakby
zwierciadłem. Przeglądaj się w
nim, by zobaczyć, czy wierzysz
w to wszystko, co wypowiadasz. I każdego dnia raduj się
twoją wiarą.

sposób grupa odmawiała cały różaniec (15 tajemnic). Celem modlitwy było wspieranie misji Kościoła.
Różaniec Rodziców powstał podczas rekolekcji wspólnoty Marana
Tha – 8 września 2001 r. Polega on
na modlitwie wspólnotowej w 20sto osobowych grupach rodziców,
zwanych różami. Rodzic podejmuje modlitwę w intencji swoich pociech oraz dzieci wszystkich
członków danej róży. Każda osoba
odmawia codziennie jedną dziesiątkę różańca z przypisaną mu na
dany miesiąc tajemnicą. Codziennie odmawiany jest cały różaniec
w intencji dzieci.
Róże różańcowe rodziców w naszej parafii w szczególny sposób
otaczają modlitwą dzieci oraz
chrześniaków w posłuszeństwie
Dziewicy Maryi, która uczy nas jak

być “matką troskliwą” i mówi nam, żebyśmy
odmawiali
różaniec!
Być płatkiem róży
różańcowej
rodziców pomaga w dochowaniu wierności
Bogu w życiu codziennym oraz w
modlitwie o błogosławieństwo i zbawienie dzieci.
Obecnie w naszej parafii jest 7
róż rodziców, których opiekunem
jest ks. Moisés. Koordynatorem
róż jest p. Barbara Kopiczyńska.
Każda Róża ma swojego patrona:
św. Monikę, św. Jana Pawła II,
św. Ritę, św. Józefa, św. Faustynę,
św. Katarzynę ze Sieny, św. Franciszka i Hiacyntę.
Spotykamy się w pierwszą niedzielę miesiąca na mszy św. o

11.30, która jest odprawiana w intencji rodzin z róż różańcowych zaraz po mszy św. mamy spotkania
formacyjne w kaplicy bocznej –
Matki Bożej.
Serdecznie zapraszamy każdego,
kto chce włączyć się w modlitwę
za dzieci.
Kontakt do p. Barbary:
b.kop@op.pl,
tel. 508 455 726.

APEL PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
Zachęcam do odpowiedzi na apel
Ojca Świętego Franciszka, który
prosi, abyśmy w październiku odmawiali różaniec w intencji Kościoła, a po różańcu dodawali modlitwę „Pod Twoją obronę”, oraz
„Modlitwę do św. Michała Archanioła”. Zgodnie z wolą Papieża
Franciszka módlmy się, aby Matka
Boża i św. Michał Archanioł chronili Kościół w Polsce i na świecie.
Ojciec Święty postanowił zachęcić
wszystkich wiernych na całym

świecie do odmawiania przez cały
październik codziennie Różańca
Świętego. Chodzi o zjednoczenie
się w komunii i pokucie, jako Lud
Boży, prosząc Matkę Bożą i Świętego Michała Archanioła, aby
chronili Kościół od diabła, który
zawsze stara się oddzielić nas od
Boga i dzielić między nami. Obowiązujący w Polsce tekst modlitwy
do św. Michała Archanioła brzmi
on następująco:

Święty Michale Archaniele,
wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom
złego ducha bądź naszą obroną.
Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu
niebieskich zastępów, szatana
i inne duchy złe, które na zgubę
dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła.
Amen.

MAŁŻEŃSTWO I RODZINA
Co Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela. (Mk 10)
Nakaz Chrystusa jest jasny. Nikt, z niesieniem krzyża.
żeńską, tak jak się to robić powinno,
żaden autorytet duchowny czy świecJan Paweł II pytał polskich małżon- to znaczy zaczynając od budowania
ki, nie może uchylić Bożego nakazu ków: „Co stało się z przykazaniem: jedności ducha? Czy małżonkowie
zachowania wierności i nierozerwal- ‘Nie cudzołóż’ w naszym polskim ży- pracują nad pogłębieniem swojej małności małżeństwa. Kto uczy inaczej, ciu? Czy małżonkom naprawdę zależy żeńskiej jedności – pomimo całego
walczy z Bogiem i Jego wolą. W dzi- na tym, ażeby ich dzieci rodziły się z trudu, a także obiektywnych trudnosiejszych czasach atak na wiarę to w czystych rodziców? Czy nosimy w ści, jakie niesie z sobą życie, pomimo
dużej mierze atak na rodzinę, na nie- sobie poczucie, że ciało ludzkie jest różnych ułomności, jakimi oboje są
rozerwalność małżeństwa. Tymcza- wezwane do zmartwychwstania i że obciążeni? Czy pamiętają o tym, że w
sem ta prawda nie jest do dyskusji, winniśmy troszczyć się o zachowanie momencie ich ślubu przed ołtarzem
roztrząsania, ale do zachowywania, jego godności? (…) Czy narzeczeni sam Chrystus zobowiązał się być z
nawet jeśli jej zachowanie wiąże się
budują swoją przyszłą jedność mał- nimi zawsze, być ich światłem i mo-

cą? Czy małżonkom naprawdę zależy
na tym, aby ta Boska obecność Chrystusa napełniała ich życie małżeńskie
i rodzinne? Pytania te stawiam przed
Bogiem, stawiam je wszystkim rodzinom katolickim, wszystkim małżonkom, wszystkim rodzicom w całej
Polsce!”.
Te pytania pozostają wciąż aktualne.

Święty Papież widział narastający
kryzys małżeństwa i rodziny, dlatego
modlił się za polskie rodziny i stawiał
pytania, które i my, dzisiaj, w czasach
rozprężenia, podawania w wątpliwość
wartości nierozerwalności małżeństwa, winniśmy stawiać Bogu: „Dobry Pasterzu! Co mamy czynić, aby
ten proces narastający poprzez całe la-

ta zatrzymał się i odwrócił? Co mamy
czynić, aby słowo Bożego przykazania i głos chrześcijańskiego sumienia
nie był dalej zagłuszany, wyrywany,
wydziobywany przez drapieżne ptaki?
Co mamy czynić, aby ten głos trafiał
na glebę podatną?”.

ROSARIUM VIRGINIS MARIAE – Św. Jan Paweł II
Pewne okoliczności historyczne
sprawiają, że przypomnienie o modlitwie różańcowej nabiera szczególnej
aktualności. Pierwszą z nich jest pilna
potrzeba wołania do Boga o dar pokoju. Różaniec nieraz wskazywali moi
Poprzednicy i ja sam, jako modlitwę o
pokój. Na początku tysiąclecia, które
rozpoczęło się przejmującymi grozą
scenami zamachu z 11 września
i w którym pojawiają się codziennie w
tylu częściach świata nowe obrazy
krwi i przemocy, ponowne odkrycie
różańca oznacza zagłębienie się w
kontemplowanie tajemnicy Tego, który «jest naszym pokojem», gdyż «obie
części ludzkości uczynił jednością, bo

zburzył rozdzielający je mur - wrogość» (Ef 2, 14). Odmawiając różaniec, nie można nie czuć się wyraźnie
zobowiązanym do służby sprawie pokoju, ze szczególnym odniesieniem
do ziemi Jezusa, nadal tak doświadczanej, a tak bardzo drogiej sercu
chrześcijan.
Równie pilna potrzeba wysiłków i
modlitwy wyłania się w innym punkcie krytycznym naszych czasów, jakim jest rodzina, komórka społeczeństwa coraz bardziej zagrożona na
płaszczyźnie ideologicznej i praktycznej siłami godzącymi w jej jedność, które budzą obawy o przyszłość
tej podstawowej i niezbywalnej insty-

(fragment)

tucji, a wraz z nią o losy całego społeczeństwa. Powrót do różańca w rodzinach chrześcijańskich ma być, w ramach szerzej zakrojonego duszpasterstwa rodzin, skuteczną pomocą, by
zapobiec zgubnym następstwom tego
kryzysu znamiennego dla naszej epoki.
Wiele oznak wskazuje, jak bardzo
Najświętsza Maryja Panna, której
umierający Odkupiciel powierzył w
osobie umiłowanego ucznia wszystkie
dzieci Kościoła - «Niewiasto, oto syn
Twój!» (J 19, 26) - chce również dzisiaj, właśnie przez tę modlitwę, dać
wyraz swej macierzyńskiej trosce.
(cdn)

OGŁOSZENIA
1. Dziękujemy za ofiary przeznaczone na remont kościoła. Bóg zapłać!
2. W październiku zapraszamy na nabożeństwa różańcowe codziennie o godz. 17:50. Zachęcamy wszystkich do włączenia się w odmawianie różańca.
3. Serdecznie zapraszamy Róże Różańcowe na Mszę św. w intencji rodzin – o godz. 11:30 oraz na spotkanie po Mszy w kaplicy MB. Dzisiaj, przez całą niedzielę, Róże Różańcowe w naszej parafii zapraszają
każdego, kto chce się włączyć do tej modlitwy.
4. Spotkanie Koła Żywego Różańca – dzisiaj o godz. 17.00 w Kaplicy MB.
5. Zbliża się listopad, szczególny czas modlitwy za naszych bliskich zmarłych. Zapraszamy do składania wypominek w kancelarii lub zakrystii. Za zmarłych modlimy się przed każdą wieczorną Mszą świętą w listopadzie oraz przez cały rok odprawiamy Mszę św., w poniedziałki o godz. 18.30.
6. Rozpoczęliśmy Kurs dla Narzeczonych. Spotkania odbywają się w poniedziałki o godz. 20.00 w kaplicy
MB. Jest jeszcze możliwość dołączenia się.
7. Zapraszamy na pokaz filmu pt. „Cud na Nowolipkach” w naszym kościele, w niedzielę 14 X, o godz. 17:00.
8. 14 października przypada XVIII Dzień Papieski pod hasłem: Promieniowanie ojcowstwa. Tego dnia odbędzie się zbiórka do puszek na Dzieło Nowego Tysiąclecia.
9. Także 14 października, o godz. 15:00, w kościele seminaryjnym przy ul. Krakowskie Przedmieście 52/54,
rozpoczyna się jubileuszowy, 50. kurs przygotowujący do pełnienia posługi lektora w parafii. W kursie mogą
uczestniczyć uczniowie gimnazjum i licealiści. Na pierwsze spotkanie należy przynieść pismo od proboszcza
parafii, kierujące do udziału w kursie.
10. Bezpłatne porady prawne – we wtorki od godz. 17.50 w kancelarii parafialnej.
11. Schola dziecięca zaprasza kandydatów chętnych do śpiewania – w piątki o godz. 18.00 w dolnej plebanii.
12. Dostępna jest księga intencji mszalnych na 2019 rok. Intencje można składać w kancelarii oraz zakrystii.
13. W tym tygodniu obchodzimy – w sobotę – wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego, kapłana.
Prosimy o ofiary na pokrycie kosztów druku gazetki parafialnej. Serdeczne Bóg zapłać!
www.swaugustyn.pl
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