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„Starków swiat”
Starkòwie mają swój swiat
Chtërën chcą pòkazac mie
Je tam wiara,
Pròwda, miłota
Je tradycjô, historiô.
A òb tegò żeją
Wiôldżi bòhaterowie.
A midzë nima
Krosniãta, królewiónczi
Remùs, stolemë.
Starków swiat –
To swiat mojegò dzecyństwa.
To mòje kòrzenie.
To jô.
Justyna Oksiuta
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Chrześcijanin świadkiem Dobrej Nowiny

„

winien płynąć hymn chwały i dziękczynienia Ojcu za tak liczne dobrodziejstwa,
za dar wiary. „Nie zginę – jak pisał kard.
Stefan Wyszyński- gdy znam słowo
„Ojcze”. Nie zaznam rozpaczy i bezsiły.
Wesprę się zawsze na ramionach Ojca.
Poniosę je w dłoni, jak ostatnią iskrę
wygasłego ognia, ochronię, by nie spopielało, a gdy zszarzeje – rozżarzę! Całe
swe istnienie, całego ducha włożę w pracę budzenia rumieńców życia i wiary w
to jedno słowo”. Co oznacza być świadkiem Dobrej Nowiny? Każdy chrześcijanin na mocy przyjmowanych sakramentów powołany jest do dawania świadectwa wiary. Obecne czasy potrzebują
osób, w którym życiu zjednoczonym z
krzyżem i zmartwychwstaniem Chrystusa, jaśnieje piękno Ewangelii. Człowiek
przepełniony mocą Dobrej Nowiny, która umacnia wiarę, zakłada stałą odnowę.
Żyć czystą, głęboką i autentyczną wiarą
w świecie zobojętnienia i laicyzacji. Być
świadkiem Dobrej Nowiny oznacza być
świadkiem pewności i miłości, która pochodzi od Boga. Człowiek winien nieustannie odnawiać w sobie tę pierwotną
gorliwość i zapał, który towarzyszył
Apostołom: „Biada mi, gdybym nie głosił
Ewangelii” (1 Kor 9, 16). Z przekonaniem, entuzjazmem i radością świadczyć

Helena Oksiuta

Miejcie zawsze odwagę i bądźcie dumni ze swojej wiary.
Pogłębiajcie ją. Przybliżajcie się nieustannie do Chrystusa, kamienia węgielnego,
jako żywe kamienie, pewni osiągnięcia
celu waszej wiary, zbawienia dusz waszych”. Te słowa Jana Pawła II stanowią
motyw przewodni a zarazem przesłanie
naszej kolejnej refleksji. Zdaniem Benedykta XVI „(…) u podstaw bycia chrześcijaninem nie ma decyzji etycznej czy
jakiejś wielkiej idei, jest natomiast spotkanie z wydarzeniem, z Osobą, która
nadaje życiu nową perspektywę, a tym
samym decydujące ukierunkowanie”.
Posiadać znajomość Boga! Mieć Boga za
Ojca! Otóż chrześcijanin jest świadkiem
Boga jako Ojca i doświadcza Jego miłości. „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego” (Mt 16, 16). Oto jest Dobra Nowina, której jesteśmy świadkami. Ta prawda zachęca człowieka do służenia Chrystusowi. Spotkanie z Panem pozwala
zakosztować radości Jego żywej i ożywiającej obecności, a następnie dawania
o niej świadectwa. Głosić Ewangelię słowem, postawą, czynem i radością życia.
Z serca prawdziwego chrześcijanina po2

o Bogu. Kluczem do odnowienia tego
zapału jest świadomość, że powołanie
chrześcijańskie to powołanie do świętości. Świat potrzebuje dziś bardziej niż
kiedykolwiek świadków Ewangelii. Dobra Nowina nie tylko przynosi radość i
wyzwolenie, lecz także ukazuje charakter Boga, przybliżając Go światu. Prawdziwy apostoł Jezusa
Chry stusa
wia r y g o d nie świadczy o Tym,
który
go
posłał. Według papieża Franciszka „(…) w
naszej epoce
ludzie
wolą
słuchać świadków noszących pragnienie
autentyczności. Żądają głosicieli Ewangelii, którzy by mówili o Bogu znanym sobie i bliskim. Jeśli głosiciel Ewangelii nie
poświęca czasu, by modlić się Słowem i
Czynem, wtedy będzie fałszywym prorokiem, oszustem”. Najlepszym sposobem
głoszenia Ewangelii jest świadectwo własnego życia; świadectwo autentycznego
życia wiarą. Zatem ten, kto czerpie z
bogactw życia Chrystusa winien o tym
świadczyć i dzielić się nimi z innymi. Św.
Jan Chryzostom mówił „(…) nie dzielić

się dobrami z innymi znaczy okradać ich
i pozbawiać życia. Posiadane przez nas
dobra nie są naszymi, ale ich dobrami”.
Pamiętajmy została nam dana łaska „(..)
głosić poganom jako Dobrą Nowinę
niezgłębione bogactwo Chrystusa” (Ef
3,8). Chrześcijanin świadkiem Dobrej
Nowiny. Oznacza to być świadkiem
światłej wiary; miłości
czynnej,
cierpliwej i
łaskawej.
Być świadkiem nadziei, która nigdy nie zawodzi; głębokiej komunii,
która
jest
odblaskiem
Boga, posłuszeństwa i krzyża. Być świadkiem pokoju, w którym przyjmuje się posłannictwo
Bożej Miłości. Być świadkiem świętości,
człowiekiem błogosławieństw, powołanym do świętości. „Bądźcie więc wy
doskonali, jak doskonały jest Ojciec
wasz niebieski”(Mt 5,48). Nieodłącznym
elementem tożsamości chrześcijanin,
świadka Dobrej Nowiny jest obecność
krzyża. Bez krzyża nie jest możliwe autentyczne świadectwo. Przyjęcie krzyża
jest podstawowym warunkiem konsekwentnego podążania za Panem. „Jeśli
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kto chce iść za Mną, niech się zaprze
samego siebie, niech co dnia bierze
krzyż swój i niech Mnie naśladuje!” (Łk
9,23). Jedynie w wymiarze służby Ewangelii chrześcijanin odnajdzie pełnię swego człowieczeństwa, godności. Wciąż
na nowo odkrywać naukę i przesłanie
Ewangelii oraz sprawiać, aby głębiej
przenikało do naszego serca, naszej
świadomości i w nasze życie codzienne.
Jeśli chcemy być wierni tej godności, nie

możemy biernie przyjmować bogactw
wiary. Powierza nam się skarb, daje się
nam talenty, które powinniśmy przyjąć
odpowiedzialnie, aby obficie zaowocowały. Być świadkiem Dobrej Nowiny
oznacza doświadczać piękna istnienia.
Czy jesteśmy świadkami Ewangelii,
świadkami Chrystusa? Czy dajemy światu świadectwo naszej wiary? Jaka jest
nasza wiara? Chrystus pyta nas… a jaka
jest moja, Twoja odpowiedź…

Poważne zagrożenie
dla zdrowia kobiet
dliwy dla zdrowia kobiet, pozostanie w
sprzedaży jedynie na receptę, rzecznik
ministerstwa zdrowia Krzysztof Bąk
oświadczył, że środki te będą ogólnodostępne, gdyż Polska musi się dostosować
do decyzji Komisji Europejskiej, co jest
nieprawdą.
Doświadczenie dopuszczenia antykoncepcji postkoitalnej, nazywanej awaryjną
w innych krajach, zwłaszcza w Ameryce
Łacińskiej, wskazuje, że stosowanie tego
środka jest bardzo szkodliwe dla zdrowia kobiet. Tabletki te zawierają dużą
ilość hormonu zwanego progestagenem,
który zakłóca przebieg cyklu kobiecego.
Dopuszczenie do wolnej sprzedaży takich preparatów powoduje, że wiele

Oświadczenie
Forum Kobiet Polskich

F

orum Kobiet Polskich „Kobieta w
Świecie Współczesnym”, skupiające
53 organizacje kobiece, zdecydowanie
sprzeciwia się dopuszczeniu w Polsce
tzw. antykoncepcji awaryjnej inaczej
zwaną „dzień po” bez recepty.
Kontrowersyjna decyzja Komisji Europejskiej w tej sprawie, pozostawia krajom członkowskim UE prawo do własnej
decyzji. Przedstawiciele Polski od początku zgłaszali odrębne stanowisko.
Pomimo wcześniejszej zapowiedzi ministra zdrowia, że środek ten, jako szko4

młodych kobiet, w tym dorastających
dziewcząt, zażywa ten środek jako najłatwiej dostępny po każdym przygodnym
współżyciu, czyli nawet kilka razy w ciągu miesiąca. Powoduje to dramatyczne
zmiany hormonalne, które często pozostawiają ślad na całe życie. Następstwem
jest rozregulowanie cyklu, wczesne poronienia i niepłodność. Duże dawki progestagenu mają wysoce niekorzystny
wpływ na układ rozrodczy i gruczoły
piersiowe (tkliwość i ból piersi, ból i
świąd narządów płciowych, skurcze macicy, zespół napięcia przedmiesiączkowego, krwotok maciczny, obfite miesiączki,
nieregularne krwawienia z pochwy) oraz
na układ pokarmowy (bóle brzucha, nudności, wymioty, niestrawność, biegunka,
refluks żołądkowo-przełykowy), a także
na układ sercowo-naczyniowy, nerwowy
i psychikę kobiet.
Środek ten niczego nie leczy. Jest stosowany przeciwko poczętemu dziecku i o
ile zostało ono poczęte, blokuje mu
możliwość dalszego rozwoju i powoduje
bardzo wczesne poronienie. Może być

stosowany nawet do 5 dni po kontakcie
seksualnym, ale zdarza się, że nie jest
skuteczny. Może wówczas powodować
uszkodzenia płodu.
Niepłodność staje się w Polsce chorobą
społeczną. Chorym kobietom, które
mają problemy z poczęciem lub są bezpłodne, nie oferuje się specjalistycznego
leczenia, a jedynie program „in vitro”.
Środek ten, ze względu na swoje wczesnoporonne działanie oraz szkodliwość
dla zdrowia prokreacyjnego kobiet i ich
dzieci, w ogóle nie powinien być dopuszczony. Decyzja o sprzedawaniu go bez
recepty jest działaniem na rzecz wielkich
kompanii farmaceutycznych, które mają
na celu zwiększenie osiąganych zysków.
Jest także wyrazem współpracy ministerstwa zdrowia z radykalnymi organizacjami feministycznymi o bardzo kontrowersyjnych poglądach, nie akceptowanych
przez większość społeczeństwa.
W imieniu Forum Kobiet Polskich
Ewa Kowalewska – Prezes FKP
Anna Lisiewicz – Sekretarz FKP

Nabożeństwo o uzdrowienie
i uwolnienie na duszy i na ciele
sobota 31 stycznia o godz. 17.00
ZAPRASZAMY
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Minął tydzień...
najnowszego wydania dodatku do niemieckiego tygodnika „Die Zeit”. Prefekt
Domu Papieskiego zauważył jednak, że
niektóre wypowiedzi papieża doprowadziły do nieporozumień i były często
opacznie rozumiane, dlatego rzecznik
Watykanu, ks. Federico Lombardi musiał
interweniować i je wyjaśniać.
„Wiadomości Światowych Dni Młodzieży”. Od 30 stycznia wydawany będzie radiowy serwis informacyjny poświęcony przygotowaniom do Światowego Dnia Młodzieży w Krakowie w
2016 roku. Autorem „Wiadomości
Światowych Dni Młodzieży” jest zlokalizowane w Warszawie Krajowe Biuro
Organizacyjne Światowych Dni Młodzieży. Cotygodniowe 4-5 minutowe audycje
dostępne będą na platformie kdm.org.pl,
a w jakości radiowej za pośrednictwem
serwisu dźwiękowego Katolickiej Agencji Informacyjnej AudioKAI.
2. rocznica śmierci Kardynała Józefa
Glempa, Prymasa Polski. 23 stycznia
przypadła druga rocznica śmierci kard.
Józefa Glempa, metropolity warszawskiego i Prymasa Polski. Z tej okazji w
archikatedralnej bazylice św. Jana na Starym Mieście została odprawiona o godz.
19. uroczysta Msza św. pod przewodnictwem kard. Kazimierza Nycza.

KAI
15 lat deklaracji o chrzcie Kościołów chrześcijańskich w Polsce. W
niedzielę 23 stycznia 2000 r., podczas
uroczystego nabożeństwa ekumenicznego w warszawskim kościele ewangelicko
-augsburskim Świętej Trójcy zwierzchnicy głównych Kościołów chrześcijańskich
w Polsce podpisali Deklarację o wzajemnym uznaniu ważności chrztu. Komentując na gorąco to historyczne wydarzenie,
ówczesny prymas Polski kard. Józef
Glemp powiedział w kazaniu: „Jesteśmy
na początku drogi trudnej, ale pięknej”.
Tysiące uczestników Marszu dla
Życia w Waszyngtonie. Kilkadziesiąt
tysięcy uczestników zgromadził 22 stycznia br. doroczny Marsz dla Życia w Waszyngtonie. Tego dnia przypadała 42.
rocznica orzeczenia Sądu Najwyższego,
legalizującego aborcję w Stanach Zjednoczonych.
Abp Gänswein o Franciszku, mediach i chorobach Kurii Rzymskiej.
Z mieszanymi uczuciami patrzy na relacje papieża Franciszka z mediami abp
Georg Gänswein. "Papież umiejętnie
obchodzi się z mediami i zręcznie je wykorzystuje" - powiedział arcybiskup kurialny w rozmowie z „Christ & Welt”,
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Dziś – trzecia niedziela w ciągu roku, zakończenie Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan i Światowy Dzień Chorych na Trąd. Kończy się
Tydzień Ekumeniczny, ale nie kończy się nasza troska o jedność wyznawców
Chrystusa. W dalszym ciągu musimy pogłębiać swoją wiarę, modlić się o jedność i pełnić czyny chrześcijańskiego miłosierdzia również w odniesieniu do
braci odłączonych. Trędowatym starajmy się pomagać przez modlitwę i ofiary
składane przy różnych okazjach na cele misyjne Kościoła.
2. Jutro – XV Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce. Islam, tak jak chrześcijaństwo i judaizm, zalicza się do religii monoteistycznych, to znaczy religii uznających tylko jednego Boga. Módlmy się, aby w przyszłości nie dochodziło na
świecie do wojen na tle religijnym.
3. Także jutro jak co miesiąc w połączeniu z mszami świętymi uczcimy bł. Martę
Wiecką.
4. We wtorek przypada Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu.
5. Również we wtorek zapraszamy małżonków starających się o potomstwo i
oczekujących na ich narodziny. Modlić się będziemy w ich intencji do Dzieciątka
Jezus.
6. W środę o godz. 8.30 msza święta wspólna za zmarłych.
7. W sobotę o godz. 17.00 początek naszego comiesięcznego nabożeństwa o
uzdrowienie na duszy i na ciele.
8. Przy wejściu do kościoła można nabyć najnowszą prasę katolicką. Serdecznie
zachęcamy do wzbogacania swojej wiedzy oraz kształtowanie postawy religijnej
przez lekturę religijnej prasy i książki.

18.00 + rodz. Anna i Leon Rzepa, Franciszka i Jan Oleś i brat Stanisław
Wtorek – 27 stycznia - błog. Jerzego Matulewicza
8.30 + Władysława Wittbrodt - msza gregoriańska
18.00 + Anastazy i Franciszek
+ Brygida Jeka - int. od uczest. pogrz.
Środa – 28 stycznia - św. Tomasza z Akwinu
8.30 MSZA ŚW. WSPÓLNA ZA ZMARŁYCH
18.00 + Władysława Wittbrodt - msza gregoriańska
Czwartek – 29 stycznia
8.30 + Władysława Wittbrodt - msza gregoriańska
18.00 + Anna, Eleonora i Zbigniew w dniu urodz. Eleonory
+ babcie Małgorzata, Otylia i Bronisława oraz dziadkowie Grzegorz i Leon
Piątek – 30 stycznia
8.30 + Władysław Klamann, rodzice Irena i Józef Holender oraz teściowie Ernest
i Wanda Klamann
18.00 + Bronisław Dettlaff w 4 rocz. śm. i rodz. z ob. str.
+ Władysława Wittbrodt - msza gregoriańska
Sobota – 31 stycznia - św. Jana Bosko
8.30 + Franciszek Marzejon
17.00 NABOŻEŃSTWO O UZDROWIENIE I UWOLNIENIE NA DUSZY
I NA CIELE
18.00 + Władysława Wittbrodt - msza gregoriańska
IV Niedziela w ciągu roku – 1 lutego
8.00 + Brygida Konopska - int. od bratowej Teresy z rodziną z Częstochowy
10.00 W INTENCJI PARAFIAN
+ Zofia i Jan Kolek w 32 rocz. śm. Zofii
11.30 + ojciec Ignacy i dziadkowie z ob. str. w 80 rocz. urodz. Ignacego
18.00 + Władysława Wittbrodt - msza gregoriańska

INTENCJE PARAFIALNE
Poniedziałek – 26 stycznia - św. bpów Tymoteusza i Tytusa
8.30 + Władysława Wittbrodt - msza św. gregoriańska
+ ks. Stefan Ryłko
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