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domi. Bywa też, że krzywdzimy
innych automatycznie, powielając
schematy postępowania. Czasem
wyrządzamy zło, którego sami nie
chcielibyśmy doświadczyć, obierając drogę zemsty. Powiedzenie
„przepraszam” kosztuje nieraz
dużo wysiłku, który można porównać do przechodzenia przez
niskie drzwi: by je pokonać, trzeba się nachylić. Czy zdarzyło ci się
ostatnio wyrządzić komuś krzywdę? Jak wyglądało pojednanie?

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Mateusza
Mt 18,21–35
Wyobraź sobie, że wędrujesz
z apostołami. Piotr, od rana poirytowany zachowaniem jednego
z uczniów, prosi Jezusa o radę.

iotr podszedł do Jezusa i zapyP
tał: „Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini wzglę-

dem mnie? Czy aż siedem razy?”
Jezus mu odrzekł: „Nie mówię
ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego
podobne jest królestwo niebieskie
do króla, który chciał się rozliczyć
ze swymi sługami. Gdy zaczął się
rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien dziesięć
tysięcy talentów. Ponieważ nie miał
z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby dług w ten
sposób odzyskać. Wtedy sługa padł
mu do stóp i prosił go: «Panie, okaż
mi cierpliwość, a wszystko ci oddam». Pan ulitował się nad owym
sługą, uwolnił go i dług mu darował.
Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał
jednego ze współsług, który mu był

winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: «Oddaj, coś winien!» Jego współsługa padł przed
nim i prosił go: «Okaż mi cierpliwość, a oddam tobie». On jednak
nie chciał, lecz poszedł i wtrącił
go do więzienia, dopóki nie odda
długu. Współsłudzy jego, widząc,
co się działo, bardzo się zasmucili.
Poszli i opowiedzieli swemu panu
wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego,
wezwawszy go, rzekł mu: «Sługo
niegodziwy! Darowałem ci cały ten
dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż
więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak
ja ulitowałem się nad tobą?» I uniósłszy się gniewem, pan jego kazał
wydać go katom, dopóki mu nie
odda całego długu. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli
każdy z was nie przebaczy z serca
swemu bratu”.
Ranimy innych ludzi i sami
jesteśmy ranieni. Bywa, że ranimy, choć nie mamy tego na celu,
ranimy, choć nie jesteśmy świa-

Popatrz na króla z przypowieści i zobacz, że pierwszą rzeczą,
której on chce, jest przebaczenie. Przebaczenie z założenia ma
zmienić serce tego, któremu darowano. Doświadczając przebaczenia, również chcę przebaczać.
Potrzebujemy więc umiejętności
przepraszania, wybaczania i przyjmowania przebaczenia, jaką nabywamy podczas konfliktów i w konfesjonale. Czy umiem przebaczać
sobie własne potknięcia? Czy nie
strofuję ludzi, gdy popełniają błędy?
Przepraszanie, proszenie o wybaczenie i przebaczanie pomagają nam być pokornymi, widzieć
prawdę o sobie bez zafałszowań.
Pomogą nam patrzeć na innych
wzrokiem pełnym łagodności.
Przydadzą się podczas sądu ostatecznego, abyśmy w obliczu stawienia czoła winom całego życia
własnoręcznie się nie potępili.
Przypomnij sobie jedną sytuację,
kiedy ktoś darował ci winę i pogodził się z tobą. Jakie uczucia ci
towarzyszyły? Nazwij je.
Boże, daj mi serce przebaczające i pełne łagodności względem
innych.
Chwała Ojcu…
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Dzisiaj rozpoczynają się „Kwartalne Dni Modlitw
Za Dzieci, Młodzież i Wychowawców”. W tym
czasie, w kalendarzu liturgicznym pod datą
18 września, przypada święto świętego Stanisława
Kostki, patrona polskiej młodzieży. Mimo upływu stuleci jest on nadal czytelnym wzorem życia dla młodego pokolenia. Podczas Eucharystii,
każdego dnia nadchodzącego tygodnia, przez
wstawiennictwo św. Stanisława Kostki, będziemy
prosili Boga o świętość dla naszych dzieci i młodzieży, bo to od nich zależy przyszłość naszego
narodu i Kościoła.
2. W poniedziałek, 14 września, przypada święto
Podwyższenia Krzyża Świętego. Krzyż jest naszym chrześcijańskim godłem – znakiem Męki
i Śmierci naszego Odkupiciela. Potem jednak,
także przez Krzyż, nastąpiło Zmartwychwstanie
i Wniebowstąpienie. Jest zatem Krzyż również
znakiem naszej nadziei. Pamiętajmy, że Chrystusowym Krzyżem staje się ołtarz w naszej
świątyni i we wszystkich kościołach na całym
świecie. Na nim, podczas Eucharystii, Chrystus
ponawia swoją paschalną ofiarę „za życie świata”.
Nasza Ojczyzna i jej dzieje znaczone są krzyżami. W Polsce, jak nigdzie w Europie, szczególnie
w krajach Europy zachodniej, w każdym zakątku, od Giewontu po Bałtyk, napotkamy krzyże.
Zachowujmy je w szacunku i dbałości nie tylko
przy okazji święta Podwyższenia Krzyża, ale
także każdego dnia. Dziękujemy tym wszystkim,
którzy we wczorajsze sobotnie popołudnie, wzięli
udział Drodze Krzyżowej ulicami naszej parafii,
dając tym samym publiczne świadectwo swojej
wiary i przywiązania do Krzyża.

3. Jutro, w święto Podwyższenia Krzyża Świętego, będziemy przeżywać nasz odpust parafialny. Msze św. o godz. 7.00, 9.00, 16.00, 17.30, 19.00.
W sposób szczególny zapraszamy na Mszę św.
o godz. 19.00, którą odprawi ks. biskup Tadeusz
Bronakowski. Zapraszamy wszystkich Parafian
do wspólnej modlitwy i świadectwa naszej wiary.
4. We wtorek, 15 września, w kalendarzu liturgicznym przypada wspomnienie Matki Bożej Bolesnej. Przez to wspomnienie możemy uświadomić
sobie cierpienia, jakie były udziałem Maryi, która
– jak nikt inny – była zjednoczona z Chrystusem
również w Jego Męce, Cierpieniu i Śmierci.
5. W czwartek, 17 września, w 81. rocznicę napaści
Związku Radzieckiego na Polskę (1939r.) w swoich modlitwach pamiętajmy o wszystkich, którzy
polegli na Wschodzie w obronie niepodległości
naszej Ojczyzny.
6. W najbliższą sobotę, 19 września, ministranci
naszej parafii organizują turniej piłkarzyków
ręcznych dla dzieci ze szkół podstawowych. Serdecznie zapraszamy do Centrum Katolickiego
wszystkich młodych miłośników dobrej zabawy.
Początek o godzinie 10.00. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody oraz słodkości dla wszystkich uczestników.
7. W Liturgii tego tygodnia wspominamy:
• W środę: wspomnienie świętych Korneliusza
(papieża) i Cypriana (biskupa);
• W piątek: święto św. Stanisława Kostki (zakonnika);

EWANGELIA DLA DZIECI
„Masz przebaczyć bratu swemu
jeśli zgrzeszy, razy siedem
i nie tylko - Jezus mówi lecz nawet i siedemdziesiąt siedem”.
Bo Królestwo Ojca w Niebie
jest jak król, co poddanego
za oszustwo do więzienia
wrzucić chciał z rodziną jego.
Lecz zmienił decyzję swoją,
bo ten go o litość prosił
i wypuścił niegodziwca,
gdy on płaczem się zanosił.
A gdy oszust uwolniony
spotkał dłużnika ‘swojego’,
zażądał kategorycznie
spłaty długu należnego.

Na nic prośby nieszczęśnika,
by go zwolnić z zadłużenia.
Wierzyciel skrupułów nie miał
i wtrącił go do więzienia.
Gdy o zajściu się dowiedział
król, który się ulitował,
niewdzięcznemu słudze swemu
drugi raz już nie darował.
Na karę wydał go srogą,
niewdzięcznego sługę swego,
bo choć ten doznał litości
wcześniej,
nie umiał docenić tego.
Sam nie okazał litości,
gdy go inny prosił o to,
więc gdy my nie przebaczamy,

prośby nasze „pójdą w błoto”.
Ojciec też nam nie przebaczy,
jeśli my nie odpuszczamy
przewin tym naszym
współbraciom,
dla których kary żądamy.
MZ

Czym tak naprawdę jest odpust?

Wierni przeważnie nie wiedzą, na czym polega tzw. „dzieło odpustowe”.
Opracowano w oparciu o artykuł zamieszczony przez ojca Franciszkanina Serafina na stronie internetowej parafii
św. Franciszka z Asyżu w Chorzowie Klimzowiec.

Trwają właśnie uroczystości odpustowe
w naszej parafii, z ich kulminacją w poniedziałkowe (14 września) święto Podwyższenia Krzyża Świętego. U niektórych osób rodzi się jednak pytanie:
czym, tak naprawdę, jest odpust parafialny czy też
odpust w ogóle?
Z okazji parafialnego święta patronalnego można w kościele parafialnym zyskać tzw. odpust zupełny. Czym jest taki odpust? Wierni przeważnie
nie do końca wiedzą na czym polega tzw. „dzieło
odpustowe”.
Zarówno Katechizm Kościoła Katolickiego
i Kodeks Prawa Kanonicznego, określając istotę
odpustu, odwołują się do Konstytucji apostolskiej
papieża Pawła VI o odpustach „Indulgentiarum
doctrina”. Czytamy w niej m.in.: „Odpust jest to
darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy,
zgładzone już co do winy. Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio usposobiony i pod pewnymi, określonymi warunkami, za pośrednictwem Kościoła,
który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela zadośćuczynienie ze skarbca
Chrystusa i świętych”.
W tej definicji zawiera się cała istotna nauka katolicka o odpustach i zarazem podstawowe założenia teologiczne praktyki odpustowej.
Kto może zyskać odpust i jakie są warunki?
Z treści kan. 994 Kodeksu Prawa Kanonicznego
z 1983r. wynika że:
•

każdy wierny może uzyskać odpust;

•

dany odpust może być ofiarowany dla siebie samego lub sposób wstawiennictwa za zmarłych.

Uzyskanie odpustu zależy jednak od wypełnienia określonych warunków, albowiem nie wystarczy, aby wierny w dniu święta patronalnego parafii
nawiedził kościół, odmówił wskazaną modlitwę
i w ten sposób bez większego wysiłku i zaangażowania, uzyskał „automatycznie” odpust. Skuteczność odpustów zależy od wewnętrznej dyspozycji
przyjmującego i wymaga wewnętrznej przemiany
oczyszczającej. Darowanie kar doczesnych tak, jak
w ogóle odpuszczenie grzechów nie może się dokonać bez zerwania z grzechem, bez pokutnego usposobienia. Przy uzyskaniu odpustów zupełnych muszą być spełnione następujące warunki:
•

spowiedź sakramentalna

•

Komunia eucharystyczna

•

modlitwa według intencji Ojca Świętego

•

wyzbycie się jakiegokolwiek przywiązania do
grzechu, nawet lekkiego
Czym jest odpust cząstkowy?

Oprócz odpustu zupełnego istnieją w praktyce Kościoła, również odpusty cząstkowe. Kan. 993,
KPK 1983 podaje nam, iż „odpust jest cząstkowy
albo zupełny, zależnie od tego, czy uwalnia od kary
doczesnej za grzechy w części lub w całości”. Penitencjaria Apostolska podkreśla możliwość zyskania
odpustu cząstkowego poprzez trzy ogólne formy.
Odpustu cząstkowego może więc uzyskać wierny:
•

który w wykonywaniu swoich obowiązków
i znoszeniu przeciwności życiowych, skierowuje
swoją myśl z pokorną ufnością do Boga, dołączając - choćby tylko wewnętrznie - jakieś pobożne wezwanie.

•

który kierując się duchem wiary zaofiaruje sam
siebie albo przeznaczy swoje dobra w duchu miłosierdzia, na służbę braciom znajdujących się
w potrzebie.

•

który w duchu pokuty powstrzyma się dobrowolnie od rzeczy godziwej i miłej dla niego.

Penitencjaria Apostolska sporządziła ponadto
wykaz szczegółowych nadań odpustów związanych
z poszczególnymi modlitwami lub pobożnymi czynami.
Zastanówmy się nad tym jak przeżywamy odpust w parafii. A może jest to odpust - bez odpustu?
Odpust jest wspaniałym darem od samego Boga.
Możliwość zyskiwania odpustów, czy to dla siebie,
czy też dla zmarłych, którzy w czyśćcu dopełniają
zadośćuczynienia za popełnione przez siebie grzechy, by dojść do doskonałej miłości, jest wartością
niezwykłą. Odpust jest częściowym lub całkowitym uleczeniem ran będących skutkiem grzechu; to
oczyszczenie ludzkiego „ja” z tego wszystkiego, co
nie pozwala człowiekowi na pełną wspólnotę z Bogiem. Dlatego korzystajmy jak najczęściej z tego
Bożego miłosierdzia, bo przecież każdy z nas jest
odpowiedzialny przed Bogiem o zbawienie własne
i bliskich.
„...przez posługę swojego Kościoła Bóg okazuje swoje
miłosierdzie światu, udzielając mu cennego daru,
który od bardzo dawna nosi miano odpustu”
Jan Paweł II Incarnationis mysterium nr 9

Grupa Teatralna
„Bez Nazwy” powraca!

Po kilkumiesięcznej przerwie, spowodowanej
epidemią, swoje próby wznowiła Grupa Teatralna
„Bez Nazwy”. W każdą niedzielę, podczas Mszy św.
dla dzieci o godz. 16.00 wystawiany jest mini-spektakl przedstawiający aktualną Ewangelię. Ostatnio
para bohaterów – Tosia i Antek, z pomocą Pana Jezusa pokazali, że najlepszym lekarstwem na złe zachowanie kolegi jest przyjazna z nim rozmowa. „Ta
forma „kazania” cieszy się niezwykle ciepłym przyjęciem wśród dzieci obecnych w kościele – mówi Alicja
Żelazna, instruktor grupy. – W ciągu tygodnia przygotowujemy dialogi, dokonujemy nagrań, aby w niedzielę cieszyć swoją obecnością najmniejszych naszych
parafian. W planach mamy także przygotowanie
większych, poważniejszych przedstawień – snuje plany związane z młodymi aktorami instruktorka. – Bardzo, bardzo gorąco zapraszamy wszystkie dzieci, które
odkryły w sobie choćby cień aktorskiej pasji, do dołączenia się do naszego zespołu. Zachęcamy rodziców,
aby namawiały swoje dzieci do uczestnictwa w takiej
aktorskiej przygodzie. Członkowie grupy teatralnej,
którzy występują na scenach, nigdy potem nie mają
tremy podczas publicznych wystąpień, mówią z doskonałą dykcją, dzięki teatralnemu przygotowaniu,
potrafią pięknie budować zdania, co w dzisiejszych
czasach nie jest takie oczywiste. A przede wszystkim –
spędzają wolny czas z rówieśnikami, a nie przed ekranami telefonów czy komputerów – mówi Alicja Żelazna”. A zatem dziewczęta i chłopcy – odwagi! Grupa
Teatralna „Bez Nazwy” czeka na Was.!

OŚRODEK SZKOLENIA
I WYCHOWANIA W WASILKOWIE

Zaprasza młodzież w wieku 15-18 lat, która chce
zdobyć zawód:
•
kucharza,
•
montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarza,
•
fryzjera czy krawca.
Jeśli masz trudności w nauce lub jesteś w trudnej sytuacji szkolnej, materialnej lub rodzinnej albo
chcesz zmienić środowisko, to nie zwlekaj, daj sobie
szansę.
NASZ OŚRODEK NIEODPŁATNIE
ZAPEWNIA:
•
•
•
•
•
•
•

zakwaterowanie w internacie z całodziennym wyżywieniem,
praktyki zawodowe na profesjonalnie wyposażonych warsztatach do nauki zawodu,
wsparcie psychologa, doradców zawodowych, pośredników pracy i pedagogów,
umożliwia udział w zagranicznych stażach
zawodowych i obozach w kraju i za granicą,
doskonale wyposażoną salę gimnastyczną,
pracownię komputerową, świetlicę, siłownię,
udział w szerokim wachlarzu imprez kulturalno – sportowych,
rozwój młodzieży przez udział w różnych
kołach zainteresowań.

Więcej informacji:
www.podlaska.ohp
 OSiWWasilkow
tel. 85 718 54 20, 85 719 48 50

ROZWÓD RODZICÓW GORSZY NIŻ ŚMIERĆ

ARTYKUŁ UKAZAŁ SIĘ W 72. NUMERZE MAGAZYNU „POLONIA CHRISTIANA”.

Czy rozwód zawsze jest złem? Czy nie lepiej się
rozwieść niż do końca życia trwać w nieszczęśliwym małżeństwie „dla dobra dzieci”, które potem
wypomną rodzicom, że zamiast się rozstać, męczyli się ze sobą? Czy można „dobrze” się rozwieść –
tak, aby otoczyć dziecko, mimo rozstania, pełnią
miłości mamy i taty?
W roku 2000 ukazała się książka Judith S. Wallerstein zatytułowana The Unexpected Legacy of
Divorce, the 25 year landmark study (Nieoczekiwane dziedzictwo rozwodu – 25 lat przełomowych studiów). Profesor Wallerstein to postać o tyle niezwykła, że jest ona ekspertem pomagającym ludziom
„dobrze się rozwieść”. Od kilkudziesięciu lat pracuje
z rozwodzącymi się małżonkami i ich rodzinami.
Prowadzi nawet wielkie centrum mediacji rozwodowych. W latach siedemdziesiątych postanowiła raz
na zawsze naukowo udowodnić swoje racje i dowieść,
że dobrze przeprowadzony rozwód nie jest groźniejszy w skutkach dla dziecka niż na przykład złamana
ręka. Trochę boli, nawet mocno, ale potem czas leczy rany i wszystko wraca do normy. Dlatego objęła
badaniem kilkaset dzieci osób, które przewinęły się
przez jej centrum mediacji (a zatem doznały wszelkiej pomocy w jak najłagodniejszym przeprowadzeniu rozwodu). W kilkuletnich odstępach z każdym
z dzieci prowadziła pogłębiony wywiad dotyczący

ich relacji, osiągnięć szkolnych, wykształcenia, rodzicielstwa, pracy i tym podobnych.
W roku 2000 opublikowała kompletne wyniki
swoich badań, które można streścić w jednym zdaniu: Rozwód jest najgorszą krzywdą, jaką możecie
wyrządzić swojemu dziecku. I za to właśnie Judith S.
Wallerstein zasługuje na szacunek. W przeciwieństwie do ideologów, mimo że wyniki badań zaprzeczyły jej założeniom, opublikowała prawdę.
Dzieci z rozbitych domów cierpią na więcej zaburzeń psychicznych, zdobywają gorsze wykształcenie, częściej popadają w nałogi, rzadziej zawierają
związek małżeński i częściej rozwodzą się niż dzieci
z rodzin pełnych. Co więcej, Wallerstein wykazała, że nawet śmierć rodziców jest mniej tragiczna
w skutkach dla rozwoju dziecka niż ich rozwód.
„Inaczej niż dzieci, które straciły rodziców wskutek
choroby, wypadku lub wojny, dzieci z rozbitych domów, ze względu na porażkę rodziców, tracą potrzebny im wzorzec rodziny. Rozwodzący się rodzice mogą
uznawać decyzję o zakończeniu małżeństwa za mądrą i odważną, za najlepsze lekarstwo dla swojego poczucia nieszczęścia (i tak może być), lecz dla dziecka
rozwód ma jedno przesłanie: rodzice ponieśli porażkę
w jednym z centralnych zadań dorosłości”.

Czy społeczna akceptacja rozwodów zmienia
cokolwiek?

niają się w momencie zerwania. (…) Dorosłe dzieci
z rozbitych rodzin mówią głośno i wyraźnie, że złość
rodziców w momencie rozwodu nie była tym, co najJak wyniki badań prowadzonych od lat siedembardziej zaważyło na ich życiu. O ile nie było przemodziesiątych do roku 2000 mają się do dzisiejszej sycy, wysokiego poziomu konfliktu, mają tylko zamglone
tuacji rozwodników? Dziś powszechnie akceptuje się
wspomnienia tego teoretycznie krytycznego momentu
rozwód jako uzasadniony sposób poradzenia sobie
(…) Znaczące było wiele lat życia w porozwodowej lub
z kryzysem małżeńskim. Istnieją już w tej chwili klawtórnej rodzinie – to poczucie smutku, samotności
sy złożone w przeważającej liczbie z dzieci z rozbitych
i złości w okresie dzieciństwa…
domów. Rozwód jest normą, a dzieci rozwodników
nie doświadczają społecznego ostracyzmu. A zatem
Przypomnijmy sobie, że „kulturalnie” przepromożna by się spodziewać, że negatywne skutki roz- wadzony rozwód jest rzadkością. Regułę stanowi
wodu powinny złagodnieć.
agresja wobec eksmałżonka, która może się ciągnąć
latami. Jednak nawet jeśli rodzicom udaje się ułożyć
Pamiętajmy jednak, że w Stanach Zjednoczonych
opiekę nad wspólnym dzieckiem w przyjaznej at– miejscu przeprowadzenia badań – „rozkwit” liczby
mosferze – według badań Wallerstein – niewiele to
rozwodów zaczął się już pod koniec lat sześćdziesiąpomaga. Dzieci zwyczajnie schodzą na drugi plan.
tych. Co ważniejsze, badaczka wykazała, że nie tyle
Rodzice muszą ułożyć sobie na nowo życie i nie są
reakcja otoczenia, co sam fakt rozbicia rodziny wyw stanie, mimo najlepszych chęci, zapewnić dziecku
pala na dzieciach piętno. Świadomość, że w podobdobrych warunków rozwoju. Sytuacja, gdy jedno lub
nej sytuacji są tysiące innych ludzi – nic nie zmienia.
oboje rodziców wchodzi w kolejny związek, przynoW dziecku zostaje zburzone zaufanie do rodziców,
si dodatkowe obciążenie dla dziecka. Rozwodnikom
wiara w ich bezwarunkową miłość, zniweczone zozależy, by drugi związek się nie rozpadł. Nie chcą
staje poczucie bezpieczeństwa. Znajoma Amerykanprzechodzić tego samego cierpienia po raz drugi.
ka, która jako dziecko przeszła specjalne warsztaty
Okazuje się, że w stosunku do nowego partnera/partpomagające dzieciom w pogodzeniu się z rozwodem
nerki są skłonni do o wiele dalej idących kompromirodziców, ujęła to następująco: „Wychodziliśmy z sali
sów niż wobec pierwszej żony/męża. W rezultacie,
z uśmiechem, śpiewając piosenki, że rodzice nas kogdy powstaje konflikt między potrzebami dziecka
chają, a potem płakaliśmy w poduszkę, świadomi,
z pierwszego małżeństwa a potrzebami nowego partże gdyby rodzice naprawdę nas kochali, to by się nie
nera lub dzieci z nowego związku – z reguły wygrywa
rozwiedli”.
nowa rodzina.
Wallerstein powtarza wielokrotnie na kartach
Jakie możemy z tego wysnuć wnioski? Przede
książki: nie jest ważne, jak rozwód postrzegają dowszystkim takie, że jeśli ktoś kocha swoje dzieci,
rośli. Nawet w środowiskach, w których rozwód jest
powinien zrobić wszystko, by ocalić małżeństwo
normą, dzieci uważają rozpad małżeństwa rodziw kryzysie. Problem polega na tym, że gdy emocje
ców za porażkę. Nie zmieniają tego nawet specjalnie
zaćmiewają rozum, gdy na pierwsze miejsce u osób
przygotowane warsztaty, na których dowiadują się,
w kryzysie wychodzi podsycane przez współczesną
że to powszechne doświadczenie, że miliony dzieci są
kulturę przekonanie, że przede wszystkim trzeba zaw tej samej sytuacji. Dzieci z rozbitych domów mają
dbać o własne potrzeby, dzieci – wbrew deklaracjom
wskutek tego wspólne (czasem odrzucane i głęboko
– przestają być ważne. A zatem chyba jedyny logiczny
ukryte) przekonanie: Nie ma czegoś takiego jak trwawniosek to: dbać o małżeństwo od samego początku,
łe małżeństwo – porażka jest nieunikniona. Jak przyby do kryzysu nie doszło.
znaje autorka, niektórym osobom udaje się w końcu
uwierzyć w możliwość stworzenia trwałego związku,
Bogna Białecka – psycholog, stały współpracownajczęściej jednak dzieje się to po wielu latach, często nik „Polonia Christiana”, redaktor portalu pytam.
po szeregu konkubinatów, czasem dopiero w drugim edu.pl.
lub trzecim małżeństwie.
Fałszywe przekonania dotyczące rozwodu
Judith Wallerstein pisze: Dwa fałszywe założenia
stanowią fundament naszych obecnych postaw wobec
rozwodów. Pierwsze zakłada, że jeśli rodzice są szczęśliwsi, dzieci też będą szczęśliwsze. Nawet jeśli dzieci
są zestresowane rozwodem, kryzys będzie przejściowy,
ponieważ dzieci są elastyczne i zaradne, więc szybko
się z tego otrząsną. O dzieciach nie myśli się w oderwaniu od rodziców; ich potrzeby, a nawet myśli są
podporządkowane agendzie dorosłych. (…) Drugi mit
opiera się na założeniu, że rozwód stanowi przejściowy kryzys, którego najbardziej raniące efekty ujaw-
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13 września
XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA
+ Jan Sobczyński – greg.
+ Tadeusz Zabielski – w 15. rocznicę śmierci.
+ Marcin i Józefa(K) Zaniewscy – greg.
O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej
i potrzebne łaski dla Agnieszki i Michała, z okazji
rocznicy ślubu oraz dla Piotrka.
+ Stanisława(K), Józef, Marian i Stefan Miarowscy.
Za Parafian
+ Józef Jabłoński – w 2. rocznicę śmierci.
+ Michał Śmiarowski – greg.
+ Marian Wszeborowski – w 7. rocznicę śmierci.

14 września – poniedziałek
ODPUST PARAFIALNY
7.00 + Jan Sobczyński – greg.
7.00 + Zdzisław i Izabela Świderscy.
9.00 + Marcin i Józefa(K) Zaniewscy – greg.
9.00 + AleksanderGiszterowicz – w 17. rocznicę śmierci oraz zmarli z rodzin Bronakowskich i Giszterowiczów.
16.00 + Michał Śmiarowski – greg.
17.30 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej
i potrzebne łaski dla Damiana z okazji 24. rocznicy urodzin.
19.00 Za Parafian
19.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej
i potrzebne łaski dla Karoliny i Macieja z okazji
1. rocznicy zaślubin.
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18.00
18.00
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15 września – wtorek
+ Jan Sobczyński – greg.
+ Marcin i Józefa(K) Zaniewscy – greg.
+ Dorota Szmit
+ Mirosław Chrapowicki – w 7. rocznicę śmierci.
O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej
i potrzebne łaski dla Mateusza w dniu urodzin
oraz dla Teresy.
+ Michał Śmiarowski – greg.
+ Ryszard Sierzputowski – intencja od sąsiadów
z klatki.
+ Helena i Jerzy Misiukiewicz; Zygmunt Bałdyga.
O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej
i potrzebne łaski dla Adriana i Oli oraz dla ich
synów Dominika i Szymona.

16 września - środa
+ Jan Sobczyński – greg.
+ Marcin i Józefa(K) Zaniewscy – greg.
+ Michał Śmiarowski – greg.
+ Jadwiga i Leon Horoszko.
+ Stanisław Niegowski – w 3.rocznicę śmierci.
+ Barbara Szulc – intencja od uczestników pogrzebu, w 30. dzień po pogrzebie.
18.00 + Marianna i Witold Ostapkowicz.
18.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej
i potrzebne łaski dla Antoniego z okazji 5. rocznicy urodzin.
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
17 września – czwartek
7.00 + Jan Sobczyński – greg.
7.00 + Marcin i Józefa(K) Zaniewscy – greg.
7.00 + Anna, Stanisław i Michał; zmarli z rodziny Ko7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
18.00

7.00
7.00
18.00
18.00
18.00
18.00

towskich.
+ Teresa – w 37. rocznicę śmierci i Tadeusz Paklepa.
+ Janina Samluk – intencja od uczestników pogrzebu.
+ Michał Śmiarowski – greg.
+ Jadwiga Siwek – w 30. dzień od pogrzebu.
+ Hieronima, Jan i Fabian Sierbińscy.
+ Janina Truchel – w 6. rocznicę śmierci oraz
zmarli z rodziny Truchlów.

18września – piątek
+ Jan Sobczyński – greg.
+ Marcin i Józefa(K) Zaniewscy – greg.
+ Michał Śmiarowski – greg.
+ Marek, Wacław, Leokadia i Zygmunt Choromańscy.
7.00 + Antoni – w 20. rocznicę śmierci i Marianna Plona.
7.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej
i potrzebne łaski dla Barbary i Mirosława z okazji
38. rocznicy zaślubin.
18.00 + Dawid Zapisek – w 8. rocznicę śmierci.
18.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej
i potrzebne łaski dla Wojciecha i Filipa z okazji
6. rocznicy urodzin.
18.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej
i potrzebne łaski dla Renaty i Marka z okazji
30. rocznicy zaślubin.
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19września – sobota
+ Jan Sobczyński – greg.
+ Marcin i Józefa Zaniewscy – greg.
+ Michał Śmiarowski – greg.
Dziękczynna, z prośbą o Boże błogosławieństwo,
opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla Eweliny
i Dariusza Ciszewskich; Doroty i Tomasza Wiśniewskich oraz dla ich dzieci.
+ Witold – w 19. rocznicę śmierci; Genowefa i Janusz Terepko.
O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej
i potrzebne łaski dla Franciszka z okazji 8.rocznicy urodzin.
+ Celina Konopka – w 6.rocznicę śmierci.
+ Henryk Kowalczyk.
20 września
XXV NIEDZIELA ZWYKŁA
+ Jan Sobczyński – greg.
+ Tadeusz Mrozek – w 5. rocznicę śmierci.
+ Marcin i Józefa Zaniewscy – greg.
+ Wincenty i Czesława Gałązka.
O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej
i potrzebne łaski dla Jana w 55.rocznicę urodzin oraz córki Martyny w 23. rocznicę urodzin,
Truszkowskich.
+ Anna i Tadeusz Konopka i syn Sławomir
– w 9. rocznicę śmierci.
Za Parafian
+ Zofia – w 12.rocznicę śmierci i Jan Bajkowscy.
+ Michał Śmiarowski – greg.
+ Henryk Wróblewski i Jadwiga Faryna.

Podwyższenie Krzyża Świętego
liturgiczne święto – 14 września

uroczystość tytułu kościoła pw. Krzyża Świętego w Łomży
wieka jest wielkim ciosem i lękiem przed dalszym
życiem w poczuciu samotności. Dlatego Jezus powierza umiłowanego ucznia swojej Matce, a Ją uczniowi.
Tak symbolicznie oddaje ludzkość Maryi – Matki
nas wszystkich. Byśmy nigdy, nawet w najgorszym
bólu ducha, czy ciała, nie czuli się samotni. Bo przecież my także jesteśmy Jego umiłowanymi uczniami.
„Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?”.
(Ewangelia św. Mateusza)

Krzyż – to właśnie z niego padły ostatnie słowa
konającego Jezusa, utrwalone w Ewangeliach, najbardziej znane spośród Jego wszystkich tu zapisanych. Tych siedem znamiennych wypowiedzi to nie
tylko świadectwo wielkiego zaufania Boga Syna do
Boga Ojca, ale także szczególne przesłanie dla każdego chrześcijanina; w dosłownym i symbolicznym
znaczeniu. To najkrótsze rekolekcje na każdy czas.
„Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią”.
(Ewangelia św. Łukasza)
Jezus zwraca się do Ojca w niebie w obronie swoich oprawców. A my Jego słowami możemy prosić
Boga o przebaczenie tym, którzy nas skrzywdzili
oraz o łaskę dla siebie samych przyznając, że w jakiejś sytuacji sami nie wiedzieliśmy, co czynimy. By
uwolnił nas od ciągłego lęku, że nigdy nie dostąpimy
przebaczenia.
„Dziś będziesz ze Mną w raju”. (Ewangelia św.
Łukasza)
Obietnica Jezusa wobec zbrodniarza, ukrzyżowanego wraz z nim, który w ostatniej chwili życia sam
przyznaje, że sprawiedliwie został skazany na śmierć
i prosi Go, by wspomniał na niego, gdy przyjdzie do
swego królestwa. To słowa dające pocieszenie i zapewnienie, że Bóg nikogo nie odrzuca nawet wtedy,
gdy jego życie znaczone było złem. Potwierdzają,
że śmierć to przejście do nowego życia, co stanie się
dziś! Obiecują i symbolizują również nasz raj na ziemi, jeżeli tylko szczerze chcemy się nawrócić.
„Niewiasto, oto syn Twój. Oto Matka twoja”.
(Ewangelia św. Jana)
Jezus konał na krzyżu w obecności swojej Matki i kilku przyjaciół. Nie było już tłumu tych, którzy
jeszcze wczoraj publicznie przyznawali się do swojego Mistrza. Śmierć kogoś bliskiego dla każdego czło-

Jezus, wobec śmierci, wzywa swojego Ojca pytając, czemu Go opuścił. Brzmi to jak skarga! Ale przecież wie, że Bóg jest przy nim, że On sam kona za zbawienie każdego człowieka, bo taki był Boży zamysł;
taki sens ma ta okrutna śmierć krzyżowa. To słowa
wielkiego zaufania do Boga! Tak Jezus na krzyżu
uświadamia nam, że Bóg zawsze jest przy każdym
z nas; że nigdy nikogo nie opuszcza; żebyśmy zawsze
ufali Jego ojcowskiej miłości.
„Pragnę”. (Ewangelia św. Jana)
To nie tylko prośba Jezusa spragnionego wody,
skierowana do jego oprawców (duszności to jeden
z etapów powolnej agonii człowieka ukrzyżowanego). To przesłanie, by ludzie pili Jego Wodę, dającą życie wieczne, gaszącą pragnienie Bożej miłości,
która nigdy nie przemija; która zaspokaja wszelkie
ludzkie pragnienia wobec najróżniejszych życiowych
rozczarowań, cierpienia. Jezus pragnie, by do źródła
tej Wody człowiek zawsze znalazł drogę; by zawsze
miał do niego blisko...
„Dokonało się!”. (Ewangelia św. Jana)
Dokonało się nie tylko ziemskie życie Jezusa;
spełniło się to, co Bóg Ojciec powierzył swojemu
Synowi Bogu dla zbawienia każdego człowieka.
Po okrutnej męce Jezusa, na Jego krzyżu dopełniło
się dzieło Bożej miłości, która zwycięża wszelkie zło,
pokonuje śmierć i daje życie wieczne.
„Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mego”.
(Ewangelia św. Łukasza)
Ostatnie słowa Jezusa wypowiedziane z krzyża to
całkowite zaufanie do kochającego ojca, który czeka na swoje dziecko w progu domu. Tak Zbawiciel
uświadamia nam, że śmierć jest przejściem na drugą stronę życia; że wobec Jego bezgranicznej miłości możemy stanąć przed Bogiem bez lęku. Ufając
w każde Jego słowo.

