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SŁOWO BOŻE
(Mt 5, 13 - 16)

Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? 
Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście 
światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też 
światła i nie stawia pod korcem5, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są 
w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre 
uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. 

 

Bezcenna Ofiara
O czymś co przedstawia najwyższą 

wartość, mówi się, że jest bezcennym. Nie 
ma wartości, którą można za nią dać.

Jeżeli chodzi o Eucharystię, to 
rzeczywiście przedstawia ona najwyższą 
wartość. Nic nie da się z nią porównać. Tu 
uobecnia się Misterium Paschalne Jezusa 
Chrystusa; Jego Męka, Śmierć i Zmar- 
twychwstanie. Cóż może być świętszego    
i ważniejszego od Eucharystii. Dla 
chrześcijanina uczestnictwo we Mszy Św. 

jest wielkim wyróżnieniem. Jest 
„dotknięciem” tego czegoś bezcennego.

Bezcennym darem jest ofiarować za 
kogoś Eucharystię. 
Szczególnie za 
tych, którzy odeszli 
w pokoju i czekają 
na nasze modlitwy. 
W listopadowy czas 
pamięci o zmarłych 
to jedyny dar dla 
nich. Nic nie 
pomogą im piękne 
znicze i kwiaty ale 
modlitwa i Msza 
Św. owszem.

To samo doty- 
czy żyjących, którzy ten bezcenny dar 
mogą od nas otrzymać. Tam, gdzie są 
chrześcijanie jest Eucharystia. W niej poj-
mujemy co Jezus nauczał i działał. Bez 
Eucharystii nie zrozumiemy historii zba-
wienia, także tej historii zbawienia, która 
realizuje się w życiu każdego z nas.

ks. prob. Antoni Cebula sds
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Jasnogórskie obchody stulecia odzyskania 
niepodległości

19.10.2018
https://opoka.news

Jasna Góra jako jedno z pierwszych 
miejsc w kraju rozpocznie świętowanie 
setnych urodzin Niepodległej. 4 listo-
pada 1918 r. polscy żołnierze przejęli 
dowództwo nad jasnogórską twierdzą i 
załopotała tu biało-czerwona flaga.

Jasna Góra, jako pierwsza, stała się 
„skrawkiem” wolnej Ojczyzny, której 
niepodległość ogłoszono później, bo 11 listo-
-pada. Dziś odbyła się konferencja prasowa 
przed głównymi obchodami, które odbędą się     
4 listopada. 

- Dla nas to wielka radość, że to 
dziękczynienie za odzyskanie niepodległości 
tak mocno wybrzmi na Jasnej Górze, jakby      
w przede dniu tych wielkich uroczystości 
narodowych, które będą miały miejsce 11 
listopada - powiedział o. Marian Waligóra, 
przeor Jasnej Góry. 

Zauważył, że 4 listopada to ważna data dla 
klasztoru, bo to właśnie wtedy polskie wojsko 
przejęło wartę przy bramach Jasnej Góry          
i „mogliśmy zawiesić flagę biało-czerwoną na 
wieży jasnogórskiej i ogłosić uroczyście, że to 
miejsce jest skrawkiem Niepodległej”. - To dla 
nas jest czas wielkiego dziękczynienia i naszej 
modlitwy za Ojczyznę. Ten wymiar duchowy 
jest bardzo ważny, byśmy pamiętali, że 
niepodległość Polski to przede wszystkim 
wolność serc naszych, które w jedności            
z Chrystusem otrzymują prawdziwy blask, 
prawdziwą niepodległość - podkreślił 
jasnogórski przeor. 

Główne uroczystości rocznicowe, nad 
którymi narodowy patronat objął prezydent 
Andrzej Duda, zainauguruje w niedzielę 4 listo- 
pada dziękczynna Msza św. pod 
przewodnictwem abp. Wacława Depo, 
metropolity częstochowskiego. 

Dzieci i młodzież złożą w darze dla 
Królowej Polski kroniki zawierające „100 
życzeń na 100 lat Niepodległej”. Potem 
odsłonięta zostanie pamiątkowa tablica 
poświęcona jasnogórskiemu bohaterowi kpt. 
Arturowi Wiśniewskiemu, żołnierzowi 

niepodległości, legioniście, który przejął Jasną 
Górę z rąk austriackich zaborców. W 1920 r. 
zginął w obronie Ojczyzny w wojnie polsko-
-bolszewickiej. 

Po części modlitewnej na błoniach 
jasnogórskich rozpocznie się „patriotyczny 
piknik”. Z placu im. Biegańskiego Alejami NMP 
w rytmie poloneza dotrze barwny korowód 
dzieci i młodzieży niosący 100-metrową flagę 
narodową. Nie zabraknie regionalnych strojów 
i nawiązania do czasów Legionów Polskich      
i żołnierzy marszałka Piłsudskiego, którzy nosili 
charakterystyczne „maciejówki”. 

Plac jasnogórski w symboliczny sposób 
„opasany” zostanie biało-czerwonymi barwami, 
jako znak jedności Polaków oddających się pod 
opiekę Maryi Królowej Polski. Następnie flaga 
zostanie przekazana Ojcom Paulinom i żoł- 
nierzom z Jednostki Wojskowej Komandosów 
w Lublińcu, by mogła w uroczysty i bardzo 
symboliczny sposób znów „załopotać” z wieży. 
      >>>



Str. 3

Na błoniach rozpocznie się śpiew 
patriotycznych pieśni i odbędzie się 
rekonstrukcja wydarzeń z 4 listopada 1918 r. 
przygotowana przez uczniów i grupę 
rekonstrukcyjną. 

Potem zapłonie „ogień wolności”, pokazany 
zostanie sprzęt wojskowy i strażacki, nie 
zabraknie „grochówki” i radosnego śpiewu przy 
wtórze orkiestr dętych. 

Część popołudniową świętowania urodzin 
Niepodległej wypełni m.in. oratorium „Soli Deo 
Per Mariam” o Stefanie Kardynale Wyszyńskim, 
którego życie i nauczanie stało się 
drogowskazem do prawdziwej wolności 
pokoleń Polaków w okresie reżimu 
komunistycznego. 

Jasna Góra zwana często „Górą 
Zwycięstwa”, jako miejsce „podnoszenia się 
człowieka nawet z największego upadku” 
pokazana zostanie w telewizyjnym programie 
„Ocaleni”, który przygotowany zostanie 
specjalnie na 4 listopada. 

Spektakularnym wydarzeniem tego dnia,     
4 listopada, będzie inauguracja nowej iluminacji 
wieży jasnogórskiej, która rozbłyśnie także        
w narodowych barwach. 

Setne urodziny Niepodległej świętowane    
w Narodowym Sanktuarium zakończy wielka 
modlitwa Polaków Apel Jasnogórski. 
Kontynuacja trwać będzie jeszcze nazajutrz, 
bowiem 5 listopada ze specjalnym koncertem 
„Pieśń o Ojczyźnie” wystąpi zespół Śląsk. 

Przygotowania do święta trwają na Jasnej 
Górze od dawna i odbywają się zarówno          
w wymiarze duchowym, jak i organizacyjnym. 
Powstał specjalny projekt edukacyjny „Nie 
chciejcie Ojczyzny, która Was nic nie kosztuje” 
wsparty przez program Ministerstwa Kultury       
i Dziedzictwa Narodowego „Niepodległa”. 

Dzieci przedszkolne i uczniowie wszystkich 
szczebli z ok. 130 szkół powiatu 
częstochowskiego uczestniczą w specjalnych 
zajęciach, uczą się pieśni patriotycznych i po- 
loneza, przygotowują „100 życzeń dla 
Niepodległej”, ozdabiają maciejówki. Projekt 
realizują: Jasna Góra, delegatura w Czę- 
stochowie Kuratorium Oświaty w Katowicach 
oraz Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas 
Christiana” w Częstochowie. 

- Cieszę się, że Jasna Góra wpisała się      
w projekt rządowy „Niepodległa”, bo to projekt, 
który tak naprawdę pokazuje i otwiera całe 
dziedzictwo historyczne jasnogórskiego 
sanktuarium - powiedziała Jadwiga 
Wiśniewska, poseł do Parlamentu 
Europejskiego. Dodała, że jest to wspaniałe 
przypomnienie, o tym, że „tu na Jasnej Górze, 
my Polacy zawsze byliśmy wolni, bez względu 
na zawirowania historyczne”. 

Alicja Janowska, dyrektor Delegatury         
w Częstochowie Kuratorium Oświaty w Kato- 
wicach podkreśliła, że historia jasnogórska 
związana z 4 listopada jest mało znana albo 
prawie wcale nieznana, dlatego ten projekt ma 
„odkryć te wydarzenia, ukazać związki Jasnej 
Góry z polską historią i miejscem, w którym 
żyjemy, wychowujemy się i pracujemy”. 
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Papieskie intencje modlitewne na listopad 2018

Intencja powszechna: 

Aby język serca i dialogu przeważał zawsze nad językiem 
oręża.

Strona ¯ywego Ró¿añca

Wspólnota Żywego Różańca podjęła 
duchową inicjatywę z okazji 100-lecia odzyska-
nia niepodległości przez Polskę. Wieczorem,     
10 listopada w kościołach odmawiany będzie 
różaniec połączony z adoracją Najświętszego 
Sakramentu. 

Ks. Mucha, krajowy moderator Żywego 
Różańca, stwierdził, że październik jest wpisany 
w krajobraz polskich parafii jako czas w sposób 
szczególny poświęcony Matce Bożej. – Dzisiaj 
przebija nawet maj, jeśli chodzi o paździer- 
nikowe nabożeństwa w kościołach. Ci, którzy 
poznali sekret modlitwy różańcowej, dotykają jej 
siły i mocy – powiedział ks. Mucha, który był 
gościem Radia Plus Radom.

Poinformował, że podjęto duchową 
inicjatywę z okazji 100-lecia odzyskania 
niepodległości przez Polskę. – Żywy Różaniec 
spotyka się wieczorem, 10 listopada w kościo-
łach na modlitwie różańcowej w intencji oj- 
czyzny. Między 18.00 a 21.00 odbywać się będą 
modlitwy połączone z adoracją Najświętszego 
Sakramentu – powiedział ks. Szymon.

Ks. Mucha lubi przypominać słowa biskupa 
Jana Chrapka, że koła różańcowe są uśpionym 
olbrzymem, którego należy obudzić. – Wciąż 
wracam do tych słów, bo widzę, że rozwija się 
dzieło różańcowe w Polsce. Organizowane są 
pielgrzymki w polskich diecezjach, pielgrzymki   
o zasięgu krajowym, czy kongresy różańcowe. 
To potężna armia, która już jest żywa – po- 
wiedział kustosz sanktuarium maryjnego w Wy-
sokim Kole.

W październiku obchodzony będzie także 
kolejny Ogólnopolski Dzień Modlitwy 
Różańcowej. W tygodniu misyjnym odbywać się 

będzie modlitwa o rozwój dzieła różańcowego    
i beatyfikację Sługi Bożej Pauliny Jaricot, 
założycielki Żywego Różańca.

– Czuję wielką radość, kiedy widzę różaniec 
w dłoniach młodych ludzi, a nawet aktorów, czy 
polityków. Nie boją się wyszydzania różańca, bo 
to świadczy o tym, że zło dostrzega zbawienną 
moc tej modlitwy – powiedział ks. Szymon 
Mucha.

Żywy Różaniec jest wspólnotą założoną 
przez sługę Bożą Paulinę Jaricot w 1826 r.        
w Lyonie, zatwierdzoną przez papieża Grzego-
rza XVI. W Polsce praktyka Żywego Różańca 
stała się znana już pod koniec XIX w. Od kilku lat 
Stowarzyszenie Żywy Różaniec ma swój statut, 
zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Pol-
ski.

Dziś w prawie każdej parafii w Polsce istnie-
je i działa wspólnota Żywego Różańca. Jej 
członkowie, modląc się w papieskich intencjach 
Apostolstwa Modlitwy, każdego dnia oplatają 
modlitwą różańcową cały Kościół i świat,            
a przede wszystkim tych, którzy najbardziej 
modlitwy potrzebują.

https://misyjne.pl

Duchowa inicjatywa Żywego Różańca z okazji 
100-lecia niepodległości
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INTENCJE MSZALNE
Listopad 2018
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HARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£A
Listopad 2018 - Marzec 2019

sobota 10 listopad 2018

Polok Anna

Świerczyńska Małgorzata

Kęska Rozalia

sobota 24 listopad 2018

Zaczek Mirosława

Miketta Halina

Gracyalny Danuta

sobota 8 grudzień 2018

Michalska Krystyna

Majowska Dorota

Kamińska Gabriela

sobota 22 grudzień 2018

Krenczyk Irena

Pawelczyk Pelagia

Fojt Barbara

sobota 5 styczeń 2019

Krzepina Ryszarda

Suchanek Marzanna

Bubała Celina

sobota 19 styczeń 2019

Jarosław Pisarski

Rozmus Sabina

Kędzia Irena

sobota 2 luty 2019

Polok Anna

Świerczyńska Małgorzata

Kęska Rozalia

sobota 16 luty 2019

Zaczek Mirosława

Miketta Halina

Gracyalny Danuta

sobota 9 marzec 2019

Michalska Krystyna

Majowska Dorota

Kamińska Gabriela

Jeżeli danej grupie podany termin nie odpowiada to proszę zamienić się między 
grupami we własnym zakresie 

(pełny harmonogram obejmujący wszystkie grupy znajduje się w gablotce 
z ogłoszeniami parafialnymi)
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Kącik kulinarnuy: Gęś po staropolsku

Składniki: 
Mięso:
● 1 cała gęś (ok. 5 kg; umyta w zimnej wodzie, 

osuszona)
● majeranek
● sól
Nadzienie:
● 1 kg kiszonej kapusty (dokładnie opłukana 

w zimnej wodzie i odciśnięta na durszlaku)
● 300 g wędzonego boczku (połowa pokrojo-

na w cienkie plastry, druga połowa w kostkę 
o boku ok. 1 cm)

● 5 średnich cebul (drobno pokrojone)
● 3-4 ząbki czosnku (przeciśnięty przez 

praskę)
● pieprz
Dodatkowo:
● 1 szklanka piwa

Sposób przygotowania:
Gęś nacieramy solą i majerankiem z wie-

rzchu i w środku i odstawiamy do lodówki na 
ok. 2 godziny. Kapustę zalewamy wrzątkiem    
i gotujemy przez ok. 5 minut w garnku. Boczek 
podgrzewamy na niewielkim ogniu na patelni, 
a kiedy wytopi się z niego tłuszcz, dodajemy 
cebulę i szklimy. Do zeszklonej cebuli dodaje-
my czosnek i całość dusimy jeszcze chwilę, aż 
zmięknie. Na patelnię przekładamy 
odcedzoną, odciśniętą kapustę i dusimy całość 
pod przykryciem przez ok. 20 minut. Do-

prawiamy pieprzem. Farszem nadziewamy 
dokładnie gęś, w której wcześniej został zaszy-
ty jeden z otworów. Zaszywamy dokładnie dru-
gi otwór w gęsi, a wierzch obkładamy 
plasterkami boczku i na blaszce lub w brytfan-
ce wstawiamy całość do piekarnika.

Gęś pieczemy w temperaturze 200-220 °C 
na najniższej półce, z włączonym przy- 
piekaniem od góry. Czas pieczenia: na każdy   
1 kg gęsi przypada 1 godzina pieczenia. Gęś   
o wadze 5 kg należy piec  5 godzin. Kiedy 
plastry boczku zrumienią się, można je zdjąć, 
a co kolejne 30 minut polewać wierzch gęsi 
tłuszczem, który się z niej wytapia. Opcjonalnie 
można podlewać gęś piwem

 
gmb

Kącik humoru
Ksiądz w czasie nauki przedmałżeńskiej 
mówił: Uczcie się od wróbla – wróbel 
najpierw buduje gniazdko, a potem 
zaprasza samiczkę. A wy robicie tak: naj-
pierw dziecko, potem ślub, a na koniec: 
„Jezus Maria, gdzie będziemy mieszkać”.

***
Pewien pan zaraz po spowiedzi 
przedślubnej przybiegł do księdza, swoje-
go spowiednika.
- Proszę księdza, ksiądz mi nie zadał 
pokuty.
Ksiądz spokojnie odpowiedział:
- W takich wypadkach nie zadaję pokuty, 
bo pokutą jest małżeństwo.  

***
Pewien ksiądz pocieszał nowożeńców:
- W małżeństwie trudne jest tylko 
pierwsze dwadzieścia pięć lat, a potem to 
już jako tako...

***
Każde małżeństwo przypomina trzy za-
kony:
- na początku franciszkanów: radosnych, 
zapatrzonych w przyrodę
- z czasem dominikanów: mocnych w sło- 
wach i argumentowaniu
- po latach już tylko kamedułów: 
przestrzegających reguły milczenia.
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Papież Franciszek: "Świętość jest celem życia każdego z nas" 
1 listopada 2017

Uroczystość Wszystkich Świętych jest 
"naszym" świętem: nie dlatego, abyśmy byli tak 
wspaniali, ale dlatego, że świętość Boga dotknęła 
naszego życia. Święci nie są doskonałymi wzora-
mi, ale osobami przenikniętymi Bogiem. Możemy 
je porównać do witraży w kościołach, które 
wpuszczają światło w różnych odcieniach barw. 
Święci są naszymi braćmi i siostrami, którzy 
przyjęli do swego serca światło Boga i przekazy-
wali je światu, każdy zgodnie z swoim "od-
cieniem". Ale wszyscy byli przejrzyści, zmagali 
się, by usunąć plamy i ciemności grzechu, i prze-
puścić łagodne światło Boga. Taki jest cel życia, 
by przepuścić światło Boga, także cel naszego 
życia.

W dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi do 
swoich uczniów, do nas wszystkich, mówiąc 
nam: "Błogosławieni" (Mt 5,3). Jest to słowo, 
którym zaczyna się Jego przepowiadanie, czyli 
"ewangelia", dobra nowina, ponieważ jest drogą 
szczęścia. Kto jest z Jezusem ten jest 
błogosławiony, szczęśliwy. Szczęście nie polega 
na tym, aby coś posiadać czy też kimś się 
stawać, przeciwnie prawdziwym szczęściem jest 
przebywanie z Panem i życie dla miłości. Czy     
w to wierzycie? Prawdziwe szczęście nie polega 
na tym, aby coś posiadać czy też kimś się stawać 
Prawdziwym szczęściem jest przebywanie           
z Panem i życie dla miłości.

Czy w to wierzycie? Zatem składniki życia 
szczęśliwego nazywane są błogosławieństwami: 
błogosławieni są ludzie prości, pokorni, czyniący 
miejsce dla Boga, którzy potrafią płakać z po-
wodu grzechów innych osób i swoich własnych, 
ludzie którzy pozostają łagodnymi, walczący       
o sprawiedliwość, miłosierni dla wszystkich, 
strzegący czystości serca, zawsze działający na 
rzecz pokoju i trwający w radości, nie żywiący 
nienawiści, i którzy nawet wtedy, gdy cierpią, na 
zło odpowiadają dobrem.

Oto błogosławieństwa. Nie potrzebują 
nadzwyczajnych gestów, nie są przeznaczone 
dla nadludzi, ale dla tych, którzy przeżywają 
codzienne doświadczenia i trudy, dla nas. Takimi 

ludźmi są święci: tak jak wszyscy oddychają za-
nieczyszczonym powietrzem zła istniejącego          
w świecie, ale w drodze nigdy nie tracą z oczu 
śladu Jezusa, wskazanego w błogosławień–       
stwach, będących jakby mapą życia 
chrześcijańskiego.

Dzisiaj obchodzimy święto tych, którzy 
osiągnęli cel wskazany przez tę mapę: nie tylko 
święci z kalendarza, ale wielu braci i sióstr 
"mieszkających obok nas", których być może 
spotkaliśmy i znali. Dzisiaj jest święto rodziny, 
wielu osób prostych i ukrytych, które rzeczywiście 
pomagają Bogu, aby prowadzić świat. I nie brak 
ich także i dziś! Tym nieznanym braciom i sios-
trom, pomagającym Bogu prowadzić świat 
naprzód, żyjącym pośród nas zgotujmy wszyscy 
brawa!

Są to przede wszystkim - mówi pierwsze 
błogosławieństwo - "ubodzy w duchu" (Mt 5,3). 
Cóż to znaczy? Którzy nie żyją po to, by osiągnąć 
sukces, władzę i pieniądze. Wiedzą, że kto gro-
madzi skarby dla siebie, nie jest bogaty przed 
Bogiem (por. Łk 12,21). Wierzą natomiast, że 
Pan jest skarbem życia, a miłość bliźniego jedy-
nym prawdziwym źródłem zysku. Czasami 
jesteśmy niezadowoleni z czegoś, czego nam 
brakuje lub martwi nas, jeśli nie jesteśmy tak 
uznawani, jak tego byśmy chcieli. Pamiętajmy, że 
nie na tym polega nasze szczęście, ale w Panu    
i w miłości: tylko z Nim, tylko kochając żyjemy 
szczęśliwie.

Na koniec chciałbym wspomnieć o innym 
błogosławieństwie, które nie znajduje się             
w Ewangelii, ale na końcu Biblii i opowiada          
o końcu życia: "Błogosławieni, którzy w Panu 
umierają" (Ap 14, 13). Jutro zostaniemy wezwani 
do towarzyszenia naszym zmarłym modlitwą, aby 
na zawsze mogli radować się z Panem. 
Pamiętajmy z wdzięcznością o naszych bliskich   
i módlmy się za nich.

Niech Matka Boża, Królowa Wszystkich 
Świętych i Brama Niebios, wstawia się za naszą 
drogę świętości i naszych bliskich, którzy odeszli 
przed nami i już wyruszyli do niebieskiej ojczyzny.
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