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Jezu Chryste, Królu Wszech�wiata, Panie
nasz i Bo¿e, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, nasz
Zbawicielu! Ty, który mówi³e�, ¿e Królestwo Two-
je nie jest z tego �wiata, który wzywa³e� nas do
szukania Królestwa Bo¿ego i nauczy³e� nas
prosiæ w modlitwie do Ojca: �przyjd� Królestwo
Twoje�, wejrzyj na nas stoj¹cych przed Twoim
Majestatem. Wywy¿szamy Ciê, oddajemy Ci
cze�æ i uwielbienie. Pokornie poddajemy siê Twe-
mu Panowaniu i Twemu Prawu. �wiadomi na-
szych win i zniewag zadanych Twemu Sercu prze-
praszamy za wszelkie nasze grzechy i zaniedba-
ne dobro. Wyra¿amy nasz¹ skruchê i prosimy
o zmi³owanie. Przyrzekamy zabiegaæ o pomno¿e-
nie Twojej Chwa³y, dziêkowaæ za nieskoñczone
Mi³osierdzie, które okazujesz z pokolenia na po-
kolenie, wierno�ci¹ i pos³uszeñstwem odpowia-
daæ na Twoj¹ Mi³o�æ. Boski Królu naszych serc,
niech Twój �wiêty Duch wspiera nas w realizacji
tych zobowi¹zañ, chroni od z³a i dokonuje nasze-
go u�wiêcenia. Niech pomaga nam porz¹dkowaæ
ca³e nasze ¿ycie i pos³annictwo Ko�cio³a. Króluj
nam, Chryste! Króluj w naszej Ojczy�nie, króluj
w ka¿dym narodzie, na wiêksz¹ chwa³ê Przenaj-
�wiêtszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby
nasze rodziny, wioski, miasta i �wiat ca³y objê³o
Twe Królestwo: królestwo prawdy i ¿ycia, króle-
stwo �wiêto�ci i ³aski, królestwo sprawiedliwo-
�ci, mi³o�ci i pokoju, teraz i na wieki wieków.
Amen

MODLITWA DO JEZUSA CHRYSTUSA, NASZEGO KRÓLA I PANA

Królestwo Bo¿e nie ma granic,
jest wszêdzie tam, gdzie ludzie siê kochaj¹.
Królestwo Bo¿e jest pomiêdzy nami,
to my jeste�my, Panie, znakiem Twym
My jeste�my na ziemi znakiem Twym,
aby ludzie widzieli dobre czyny w nas
i chwalili Ojca, który w niebie jest.

Królestwo Bo¿e nie ma granic,
jest wszêdzie tam, gdzie panuje �wiat³o.
Królestwo Bo¿e jest pomiêdzy nami,
to my jeste�my, Panie, �wiat³em Twym.
My jeste�my na ziemi �wiat³em Twym,
aby ludzie widzieli dobre czyny w nas
i chwalili Ojca, który w niebie jest.
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SZE�Æ PRAWD WIARY
ROZWA¯ANIA DLA KA¯DEGO (5)

Bóg jest m¹dro�ci¹
Istnieje zasadnicza ró¿nica

miêdzy wiedz¹ a m¹dro�ci¹. M¹-
dro�æ jest umiejêtno�ci¹  zastoso-
wania wiedzy w praktyce. S¹ ludzie,
którzy dysponuj¹ ogromn¹ wiedz¹,
a w ¿yciu s¹ ca³kowicie bezradni,
brak im w³a�nie m¹dro�ci  potrzeb-
nej do wykorzystania wiedzy. Kiedy
obserwujemy �wiat, w którym Bóg
nas umie�ci³, dochodzimy do wnio-
sku, ¿e on jest m¹dro�ci¹, która
przyjê³a formê materii. Im g³êbiej
wchodzimy w tajemnice �wiata, tym
bardziej jeste�my oczarowani jego
przedziwn¹ logik¹, która � poczyna-
j¹c od praw atomu i genetyki, a koñ-
cz¹c  na wielkich prawach kosmosu
- rz¹dzi �wiatem. Spójrzmy na przyk³ad
na �wiat przyrody. Od lat prowadzone
s¹ na wielk¹ skalê kosztowne badania
nad tak zwan¹ dziur¹ ozonow¹. Okazu-
je siê, ¿e ¿ycie na ziemi ma cieplarnia-
ne warunki. Stwórca rozpostar³ nad
nasz¹ atmosfer¹ ochronny p³aszcz, co�
w rodzaju dachu, rozci¹gaj¹cego siê nad
cieplarni¹. Ten p³aszcz zbudowany jest
z kilku warstw ró¿nych gazów. Ogromn¹
rolê odgrywa w nim warstwa ozonu oraz
tlenek wêgla. Rola warstwy ozonu pole-
ga na tym, ze zatrzymuje ona szkodli-
we promieniowanie. W ostatnich dzie-
si¹tkach lat odkryto, ¿e ozonu ubywa,
¿e powstaje w �dachu" �wiata dziura i
przez ni¹ dostaj¹ siê na ziemiê bardzo
szkodliwe promienie, skutkiem czego
wzrasta miêdzy innymi ilo�æ zachoro-
wañ na raka skóry. Czym niszczymy ten
�dach" naszej cieplarni? Zanieczyszcze-
niem powietrza, ponadd�wiêkowymi sa-
molotami i rakietami kosmicznymi. Mo¿e
siê okazaæ, ¿e tak podziurawimy �dach"
naszej ziemi, i¿ w pewnym momencie
ju¿ nie potrafimy go za³ataæ. Sami wiêc
na siebie sprowadzamy zag³adê. To tyl-
ko jeden maleñki szczegó³ naszej ziem-
skiej rzeczywisto�ci, który mówi o tym,
jak celowo i m¹drze skonstruowany jest
�wiat .Kto kiedy�, przypu�ci³by, ¿e rzad-
ko wystêpuj¹cy na ziemi ozon odegra
tak donios³¹ rolê w naszym ¿yciu?

Od d³u¿szego czasu s¹ te¿ pro-
wadzone badania nad plag¹ szarañczy.
Okazuje siê, ¿e ten szkodnik, który
dzia³a w grupach i który potrafi w ci¹gu
kilku godzin zniszczyæ ca³e kilometry
kwadratowe lasu czy te¿ plantacji, wy-
posa¿ony jest w jaki� aparat, który de-
cyduje o tym, ¿e owad ten jest najlep-
szym lotnikiem, jakiego znamy na zie-
mi. Posiada co� w rodzaju automatycz-
nego pilota. Sztuka lotu szarañczy po-
lega na tym, ¿e owady te lataj¹ w zwar-
tej masie. Ich skrzyd³a siê ruszaj¹, a
mimo to, ¿e owady lec¹ tu¿  ko³o sie-
bie, jeden drugiego nigdy nie tr¹ci.
¯aden samolot zbudowany przez ludzi
nie posiada takiego wyposa¿enia. Sza-
rañcza reaguje na �wiat³o, na ka¿dy
podmuch wiatru, na ka¿de zbli¿enie siê
s¹siada tak, by lot by³ bezpieczny. Mi-
liony tych owadów pêdz¹  w zwartej
masie i nigdy nie dochodzi w�ród nich
do ¿adnego wypadku. Powstaje pyta-
nie - jaki konstruktor wyposa¿y³  te owa-
dy w tak precyzyjny przyrz¹d pomiaro-
wy? Albo inny przyk³ad. Czasem k¹saj¹
nas komary, sami do�wiadczamy ich
bolesnego uk³ucia. Okazuje siê, ¿e pew-
ne ich gatunki potrafi¹ przebiæ nawet
skórê wo³u. Technika medycyny nato-
miast do tej pory nie potrafi³a skonstru-
owaæ tak cienkiej i tak precyzyjnej ig³y
jak ig³a komara. Kto j¹ zaprogramowa³,

kto skonstruowa³? Kiedy� w ramach
wielkich reform wybudowano w Egipcie
lotnisko w tym miejscu, gdzie gnie�dzi-
³y siê ptaki. Po kilku latach okaza³o siê,
¿e z tego lotniska nie mo¿na ju¿ korzy-
staæ, bo w ziemi by³o tyle gryzoni, ¿e
pasy startowe uleg³y ca³kowitemu znisz-
czeniu, bowiem ptaki, które siê tam
gnie�dzi³y, utrzymywa³y równowagê w
�rodowisku i nie dopuszcza³y do roz-

plenienia siê gryzoni.
Gdy ptaki wypêdzono,
nast¹pi³o w przyrodzie
zachwianie równowa-
gi. Ingerencja cz³owie-
ka okaza³a siê b³ê-
dem.

Kiedy mówimy
o m¹dro�ci Boga,
trzeba przede wszyst-
kim dostrzec w³a�nie
tê niezwyk³¹ logikê,
która istnieje w stwo-
rzonym przez Niego
�wiecie. Ka¿dy, kto
uwa¿nie obserwuje
�wiat i jego prawa,
mo¿e poznaæ tajemni-
cê m¹dro�ci  Stwórcy.

Jakie s¹ konsekwencje odkrycia
m¹dro�ci Boga? Pierwsz¹ z nich jest
zaufanie. Stopieñ zaufania jest zale¿ny
od stopnia m¹dro�ci  tego, komu ufa-
my. M¹dry jest ten, kto w ka¿dej, na-
wet najtrudniejszej sytuacji,  umie zna-
le�æ  rozwi¹zanie. Dla Boga za� nie ma
nic niemo¿liwego. On znajdzie wyj�cie
z ka¿dej sytuacji. Ufam wiêc Bogu, bo
On jest m¹dro�ci¹. Moja m¹dro�æ  po-
lega na zawierzeniu Jego odwiecznej
m¹dro�ci. M¹dry bowiem jest ten, kto
ufa m¹drzejszemu od siebie.

Druga konsekwencja. W m¹dro�ci
Bo¿ej mo¿na uczestniczyæ. Istniej¹
bowiem dwa dary Ducha �wiêtego, prze-
znaczone dla cz³owieka: dar rozumu i
dar m¹dro�ci. Pierwszy pozwala cz³o-
wiekowi wchodziæ  w tajemnice ¿ycia i
w tajemnice �wiata. Ten, kto posiada dar
rozumu, zaczyna rozumieæ otaczaj¹c¹
go rzeczywisto�æ  i potrafi zrozumieæ
w³asne ¿ycie. Dar m¹dro�ci natomiast
umo¿liwia w³¹czenie siê w m¹dre i ce-
lowe dzia³anie Boga. Pozwala wspó³pra-
cowaæ z Bogiem. Cz³owiekiem m¹drym
jest ten, który, uczestnicz¹c w m¹dro-
�ci samego Boga, w ka¿dej sytuacji
potrafi znale�æ w³a�ciwe wyj�cie z im-
pasu. Bóg jako odwieczna m¹dro�æ
potrafi wykorzystaæ wszystko dla jesz-
cze wiêkszego dobra.

JEST JEDEN BÓG

ks. Edward Staniek



Sedno modlitwy
Córka pewnego cz³owieka poprosi³a ksiêdza ze swojej

parafii, ¿eby przyszed³ pomodliæ siê z jej ojcem. Kiedy ksi¹dz
przyszed³ do domu, zobaczy³, ¿e chory cz³owiek le¿y w ³ó¿ku
wsparty na dwóch poduszkach, a przy ³ó¿ku stoi puste krze-
s³o. Ksi¹dz pomy�la³, ¿e uprzedzono go o wizycie. � Rozu-
miem, ¿e oczekiwa³ pan moich odwiedzin? � spyta³. � Nie.
Kim pan jest? � odpowiedzia³ chory. � Jestem nowym wika-
rym � odpar³ ksi¹dz. � Kiedy zobaczy³em puste krzes³o, po-
my�la³em, ¿e pan wie, ¿e przyjdê.

- Ach tak, to krzes³o � odezwa³ siê chory. � Czy mo¿e
ksi¹dz zamkn¹æ drzwi? Zdziwiony ksi¹dz zrobi³, o co go pro-
szono. � Nigdy tego nikomu nie mówi³em, nawet córce � po-
wiedzia³ chory � ale przez ca³e ¿ycie nie umia³em siê modliæ.
S³ysza³em, jak w czasie niedzielnej mszy ksi¹dz mówi o
modlitwie, ale zawsze puszcza³em to mimo uszu. Ju¿ nawet
nie próbowa³em siê modliæ. A¿ przyjaciel powiedzia³ mi: �Joe,
modlitwa to po prostu rozmowa z Jezusem. Proponujê ci,
¿eby� usiad³ i postawi³ przed sob¹ puste krzes³o, a potem
wyobrazi³ sobie, ¿e siedzi na nim Jezus. Nie ma w tym nic
dziwnego, bo przecie¿ Jezus obieca³, ¿e zawsze bêdzie z
nami. Potem mów do Niego i s³uchaj Go, tak jak to robisz
teraz ze mn¹�. Wiêc widzi ksi¹dz � ci¹gn¹³ dalej chory �
spróbowa³em tak zrobiæ i tak mi siê to spodoba³o, ¿e teraz
robiê to codziennie. Muszê jednak uwa¿aæ. Gdyby moja cór-
ka zobaczy³a, ¿e rozmawiam z pustym krzes³em, albo sama
by siê za³ama³, albo wys³a³aby mnie do wariatkowa.

Ksi¹dz by³ g³êboko poruszony opowie�ci¹ i zachêca³
staruszka, by nadal odprawia³ swój codzienny modlitewny
rytua³. Pomodli³ siê wspólnie z nim, udzieli³ mu sakramentu
chorych i wróci³ na plebaniê. Dwa dni pó�niej, wieczorem,
zadzwoni³a córka, by poinformowaæ, ¿e jej ojciec umar³ po
po³udniu. � Czy robi³ wra¿enie, jakby umar³ w pokoju? � za-
pyta³ ksi¹dz. � Tak, proszê ksiêdza � odpowiedzia³a córka. �
Kiedy ko³o drugiej wychodzi³am, przywo³a³ mnie do siebie,
opowiedzia³ jeden z tych swoich przedpotopowych dowcipów
i uca³owa³ mnie w policzek. W godzinê pó�niej, gdy wróci³am
ze sklepu, ju¿ nie ¿y³. Ale by³o co� dziwnego. A nawet wiêcej
ni¿ dziwnego � wprost niesamowitego. Wygl¹da na to, ¿e tu¿
przed �mierci¹ tatu� musia³ upa�æ, bo zasta³em go z g³ow¹
na krze�le stoj¹cym przy ³ó¿ku.

Brian CavanaughCebula
¯y³a kiedy� bardzo bogata kobieta, która by³a bardzo

sk¹pa. Po swojej �mierci zosta³a wtr¹cona przez diab³a w
morze piekielnego ognia. Jej anio³ stró¿ pocz¹³ usi³nie siê
zastanawiaæ, czy w jej ¿yciu nie by³o jakiego� momentu, który
móg³by j¹ odkupiæ. Wreszcie przypomnia³ sobie pewne daw-
ne zdarzenie i nie omieszka³ powiedzieæ o tym Bogu: «Pew-
nego dnia ta kobieta podarowa³a jednemu ¿ebrakowi cebulê
ze swojego ogrodu».

Opowiadania o ¿yciu i �mierci

Legenda o piekle i niebie
�Gdzie jest piek³o, a gdzie jest niebo?� � zapyta³ m³o-

dzieniec starego sêdziwego mnicha. Zakonnik pog³adzi³ d³ug¹
siw¹ brodê i zacz¹³ opowiadaæ: Wyobra� sobie ogromy pa-
³ac, w którym znajduje siê t³um ludzi ró¿nego wieku i stanu.
Wszyscy wygl¹daj¹ na �miertelnie zag³odzonych, z podkr¹-
¿onymi oczami, z zapadniêtymi policzkami chocia¿ ka¿dy z
nich trzyma w rêkach ³y¿ki tak d³ugie jak oni sami, a woko³o
stoj¹ ogrome kot³y ze smakowit¹ i gor¹c¹ zup¹. Jednak niko-
mu nie udaje siê zaspokoiæ g³odu, chocia¿ bardzo tego pragn¹.
Pokarm mo¿na dostarczyæ do ust tylko przy pomocy tych
d³ugich i ciê¿kich ³y¿ek, co okazuje siê w praktyce niemo¿li-
we z powodu ich d³ugo�ci i ciê¿aru. Wielu z nich k³óci siê
miêdzy sob¹. Z nienawi�ci¹ i piekielnymi krzykami ok³adaj¹
siê wzajemnie ³y¿kami. To jest piek³o � stwierdzi³ mnich.

Natomiast, aby� zrozumia³, jak jest w niebie, wyobra�
sobie taki sam wspania³y pa³ac w którym jest te¿ t³um ludzi,
ale pe³nych szczê�cia. Tutaj równie¿ stoj¹ kot³y ze smako-
wit¹ zup¹ i ka¿da z osób trzyma tak¹ sam¹ gigantyczn¹ ³y¿kê
jak te, które znajdowa³y siê w piekle. Ludzie siedz¹ naprze-
ciw siebie parami. Jeden nabiera zupê i karmi swojego bli�-
niego. Je�li ³y¿ka jest dla niego zbyt ciê¿ka, pomagaj¹ mu
dwie inne osoby tak, aby móg³ spokojnie zje�æ tyle, ile po-
trzebje. Skoro tylko jedna osoba zaspokoi g³ód, karmi¹ na-
stêpn¹. To jest niebo � powiedzia³ u�miechaj¹c siê mnich.

Bóg u�miechn¹³ siê do anio³a: «Dobrze. Ta cebula bê-
dzie j¹ mog³a zbawiæ. Pochyl siê nad morzem piekielnego
ognia, wyci¹gaj¹c do niej cebulê tak, aby siê mog³a jej ucze-
piæ, i wyci¹gnij j¹ stamt¹d. Je�li jej siê uda mocno z³apaæ tej
jedynej rzeczy, przez któr¹ okaza³a dobro, wci¹gniesz j¹ do
samego raju».

     Anio³ pochyli³ siêjakfylko móg³ nad morzem ognia i
krzykn¹³ do kobiety: «£ap siê czym prêdzej cebuli!».

Kiedy to natychmiast uczyni³a, jeden z przebywaj¹cych
razem z ni¹ potêpieñców uczepi³ siê r¹bka jej spódnicy i wzbi³
siê wraz z ni¹ w górê: jeszcze inny grzesznik z³apa³ siê sto-
py pierwszego i równie¿ polecia³ razem. W ten sposób stwo-
rzy³ siê d³ugi ogonek lec¹cych w niebo osób, które uczepi³y
siê kobiety trzymaj¹cej siê kurczowo cebuli ci¹gnionej przez
anio³a.

Diab³y by³y niepocieszone, ¿e przez ma³¹ cebulkê ca³e
piek³o stawa³o siê puste. Kiedy d³ugi, ludzki warkocz dotar³
ju¿ do niebiañskich wrót, kobieta spostrzeg³a jak wie³e grzesz-
ników uczepi³o siê jej spódnicy i krzyknê³a: «Cebula jest moja!
Tylko moja! Zje¿d¿ajcie st¹d...». Dok³adnie w tym momencie
cebula siê rozpad³a i kobieta razem z pozosta³ymi osobami
znalaz³a siê znowu w morzu ognia. A niepocieszony anio³
pozosta³ sam przed rajskimi wrotami.

Fiodor Dostojewski

Bruno Ferrero
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PONIEDZIA£EK  21.11.16
  8.00   W intencji duszpasterzy

spotkanych na drodze ¿ycia
18.00 + Adam, Krystyna Trzos

WTOREK  22.11.2016
  8.00 + Anna, Kazimierz Sobieraj
18.00 1) + Marian Gruca � greg.

2) + Genowefa i Jan Tworzyd³o
w 3 rocz. �m.

�RODA 23.11.2016
  8.00 + Marian Gruca � greg.
18.00 Nowenna do MB Nieust. Pomocy

CZWARTEK 24.11.2016
  8.00 + Rodzice Weronika i Józef,

dziadkowie Maria i Jan
18.00 1) + Marian Gruca � greg.

2) + Stanis³aw Maciata
PI¥TEK 25.11.2016

  8.00 + Helena, Kazimierz, Adam
Rogowscy

15.00   Msza �w. w Godzinie Mi³osierdzia
18.00  + Eleonora, Antoni Kmita

w 20 rocz. �m.
SOBOTA 26.11.2016

 8.00 + Malwina Dygut od Rodziny
Radia Maryja

18.00  + Antonii Rakoczy w 29 rocz. �m.
NIEDZIELA 27.11.2016

  8.00 + Malwina Dygut
  9.30 1) +  W 8 rocz. �m., Marian £abêd�

2) + Kazimiera, Zdzis³aw Windak
11.00 + Józef, Karol Kuku³a
12.00  W intencji Jasia, Oli, Marcina

o zdrowie, Bo¿e B³og. i wszelkie
³aski

13.00 + Stefania Stefan w 30 rocz. �m.
i Boles³aw Stefan w 20 rocz. �m.

18.00 1) + Marian Gruca � greg.
2) + Kazimierz Nowak � aktor
teatru ADALEKS

INTENCJE MSZY �W.
21.11.2016 - 27.11.2016

IX Rok Wielkiej Nowenny Fatimskiej
DROGA PRZEZ SERCE.

PRZYMIERZE SERC JEZUSA,
MARYI, NASZYCH.

Wspólnota Trudnych
Ma³¿eñstw

SYCHAR
�Co Bóg z³¹czy³, cz³owiek niech nie

rozdziela� (Mt 19-16)
Celem dzia³alno�ci Wspólnoty Trud-

nych Ma³¿eñstw w SYCHAR jest d¹¿enie
jej cz³onków do uzdrowienia sakramental-
nego ma³¿eñstwa, które przezywa kryzys.
Wspó³pracuj¹c aktywnie z Jezusem Chry-
stusem- Bogiem, w ka¿dej sytuacji, na-
wet po ludzku patrz¹c beznadziejnej, mo¿-
liwe jest odrodzenie ma³¿eñstwa. Dla Boga

bowiem nie ma rzeczy niemo¿liwych. Prawda o mocy sakramentu oznacza, ze
nawet je�li ma³¿onkowie nie potrafi¹ ze sob¹ byæ i odchodz¹ w stan separacji,
czyli oddzielnego mieszkania, to ich ma³¿eñstwo � Sakramentalne Przymierze
ma³¿onków z Bogiem � trwa nadal. Nadal s¹ mê¿em i ¿on¹ i jako tacy stan¹ przed
Bogiem. Sakrament ma³¿eñstwa jest darem Boga, który daje ma³zonkom si³ê od-
twarzania wspólnoty ma³¿eñskiej w³a�ciwie w ka¿dej sytuacji.

Zapraszamy na strony internetowe
Wspólnoty SYCHAR WWW.sychar.org
Forum   Pomocy WWW.kryzys.org
Ruchu Wiernych Serc WWW.rws.sychar.org
Programu �Wreszcie ¿yæ� WWW.12krokow.sychar.org
KA¯DE TRUDNE MA£ZEÑSTWO  JEST DO URATOWANIA!

Przez ca³y listopad
o godz. 7.00 odprawiana

jest msza �w. gregoriañska
zbiorowa za zmar³ych
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