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Święci wśród nas
Św. Franciszek z Asyżu
Św. Franciszek - Jan Bernardone - przyszedł na świat
w 1182 r. w Asyżu w środkowych Włoszech. Urodził się
w bogatej rodzinie kupieckiej.
W roku 1205 uzyskał ostrogi
rycerskie (został pasowany na
rycerza) i udał się na wojnę,
prowadzoną między Fryderykiem II a papieżem.
W tym czasie Bóg wyraźniej zaczął działać w życiu Franciszka. W Spoletto miał sen, w którym usłyszał wezwanie Boga. Powrócił do Asyżu. Postanowił zamienić swoje bogate
ubranie z żebrakiem i sam zaczął prosić przechodzących
o jałmużnę. To doświadczenie nie pozwoliło mu już dłużej
trwać w zgiełku miasta. Oddał się modlitwie i pokucie. Kolejne
doświadczenia utwierdziły go w tym, że wybrał dobrą drogę.
Pewnego dnia w kościele św. Damiana usłyszał głos: "Franciszku, napraw mój Kościół". Wezwanie zrozumiał dosłownie,
więc zabrał się do odbudowy zrujnowanej świątyni. Aby uzyskać potrzebne fundusze, wyniósł z domu kawał sukna. Ojciec
zareagował na to wydziedziczeniem syna. Pragnąc nadać temu charakter urzędowy, dokonał tego wobec biskupa. Na
placu publicznym, pośród zgromadzonego tłumu przechodniów i gapiów, rozegrała się dramatyczna scena między ojcem
a synem. Po decyzji ojca o wydziedziczeniu Franciszek zdjął
z siebie ubranie, które kiedyś od niego dostał, i nagi złożył mu
je u stóp, mówiąc: "Kiedy wyrzekł się mnie ziemski ojciec,
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mam prawo Ciebie, Boże, odtąd wyłącznie nazywać Ojcem".
Po tym wydarzeniu Franciszek zajął się odnową zniszczonych
wiekiem kościołów.
Zapragnął żyć według Ewangelii i głosić nawrócenie i pokutę. 24 lutego 1208 r. podczas czytania Ewangelii o rozesłaniu uczniów, uderzyły go słowa: "Nie bierzcie na drogę torby
ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski" (Mt 10, 10). Odnalazł swoją drogę życia. Zrozumiał, że
chodziło o budowę trudniejszą - odnowę Kościoła targanego wewnętrznymi niepokojami i herezjami. Nie chcąc zostać uznanym za
twórcę kolejnej grupy heretyków,
Franciszek spisał swoje propozycje
życia ubogiego według rad Ewangelii
i w 1209 r. wraz ze swymi braćmi
udał się do Rzymu. Papież Innocenty
III zatwierdził jego regułę. Odtąd
Franciszek i jego bracia nazywani
byli braćmi mniejszymi. Wrócili do Asyżu i osiedli przy kościele
Matki Bożej Anielskiej, który stał się kolebką Zakonu.
Franciszek wędrował od miasta do miasta i głosił pokutę.
Uczestniczył w Soborze Laterańskim IV. Z myślą o ewangelizacji pogan wybrał się na Wschód. W 1219 r. wraz z krzyżowcami dotarł do Egiptu i tam spotkał się z sułtanem Melek-elKamelem, wobec którego świadczył o Chrystusie. Sułtan zezwolił mu bezpiecznie opuścić obóz muzułmański i dał mu pozwolenie na odwiedzenie miejsc uświęconych życiem Chrystusa w Palestynie, która była wtedy pod panowaniem muzułmańskich Arabów.
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W 1220 r. Franciszek wrócił do Italii. Na Boże Narodzenie
1223 r., podczas jednej ze swoich misyjnych wędrówek,
w Greccio zainscenizował religijny mimodram. W żłobie, przy
którym stał wół i osioł, położył małe dziecko na sianie, po
czym odczytał fragment Ewangelii o narodzeniu Pana Jezusa
i wygłosił homilię. Inscenizacją owego "żywego obrazu" dał
początek "żłóbkom", "jasełkom", teatrowi nowożytnemu
w Europie.
14 września 1224 r. w Alvernii, podczas czterdziestodniowego postu, Chrystus objawił się Franciszkowi i obdarzył
go łaską stygmatów - śladów Męki Pańskiej. Trudy apostolstwa, surowa pokuta, długie noce czuwania na modlitwie wyczerpały siły Franciszka. Zachorował na oczy, próby leczenia
nie przynosiły skutku. Zmarł 3 października 1226 r. w Asyżu.
W chwili śmierci miał 45 lat. W dwa lata później uroczyście
kanonizował go Grzegorz IX.
Źródło ILG
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Różańcowe korzenie
Miesiąc październik poświęcony jest szczególnie modlitwie różańcowej. Tę piękną modlitwę Kościół praktykuje
od wieków.
Nazwa „różaniec” wywodzi się ze średniowiecza. Uważano wówczas modlitwy jako duchowe kwiaty ofiarowywane
Bogu. Odmawiane 150 razy „Zdrowaś Maryjo” odnosi się liczby Psalmów, które podzielone są na dziesiątki przeplatane
modlitwą „Ojcze nasz”. Tę formę modlitwy rozpowszechnił
zakon Dominikanów w XV wieku. W
następnym stuleciu dodano do cząstek różańca rozważania z życia Jezusa.
Szczególną rolę w rozpowszechnieniu dzisiejszej wersji różańca miała bitwa pod Lepanto (7 października
1571 r.). Była to olbrzymia wygrana
floty chrześcijańskiej nad turecką. W
jej wyniku Europa została ocalona
przed ekspansją Islamu. Wygraną
przypisuje się wielkiej zasłudze modlitwy różańcowej, którą zanosił do Boga, przez ręce Maryi,
ówczesny papież Pius V. Na pamiątkę tego zwycięstwa ustanowiono święto Matki Bożej Różańcowej. Warto dodać, że
wezwanie z litanii loretańskiej „Królowo Różańca Świętego”
dodano również jako wotum po zwycięstwie nad wojskami
tureckimi pod Belgradem w 1716r.
R.S.
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Rozważanie Różańcowe – tajemnice chwalebne
Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Chrystus powstał z martwych. Żyjemy tą tajemnicą wiary
codziennie, kiedy podnosimy się z naszych upadków i słabości. Kiedy zło zwyciężamy dobrem. Kiedy miłością zwyciężamy
nienawiść.
Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Zanim dostąpimy Chrystusowego nieba, mamy obowiązek czynić niebo w sobie i wokół siebie. Kiedy w imię Chrystusa przebaczamy sobie wzajemnie winy i urazy, stwarzamy
w sobie i wokół siebie prawdziwe niebo.
Zesłanie Ducha Świętego
To wielkie święto miłości i twórczości. Ogromne wylanie
ognia i płomieni. Czujemy się ogarnięci tym ciepłem i porwani
w wir twórczości, która nas uskrzydla i wynosi. Entuzjazm
i pasja czynią ludzi na podobieństwo Boga Stworzyciela.
Wniebowzięcie NMP
Coś, co jest bez grzechu, nie przemija, nie rozpada się.
Owoce łaski i kontemplacji trwają wiecznie. Wśród radosnego
śpiewu i muzyki weselnej, wśród kwiatów i tańca odprowadzamy Maryję do domu Ojca.
Ukoronowanie NMP na Królową Nieba i Ziemi
Ukoronować Maryję w swoim sercu bardziej niż w obrazie czy figurze. Ukoronować, to znaczy wywyższyć, dać pierwszeństwo naprawdę, a nie na pokaz. Wywyższamy Maryję, bo
ona w swym życiu wywyższyła Chrystusa.
Źródło: z rozważań o. Jana Góry
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Nasza Historia
1.10.1983
2.10.1945
2.10.1940
3.10.1996
5.10.1938
6.10.1788
8.10.1982

Odsłonięcie pomnika Małego Powstańca
Upadek Powstania Warszawskiego
Utworzenie przez Niemców getta w Warszawie
Otrzymanie przez Wisławę Szymborska
nagrodę Nobla
Pierwsza audycja telewizyjna w Polsce
Początek obrad Sejmu Wielkiego
Delegalizacja „Solidarności”

Polski październik 1956 r.
Istotnym faktem w powojennej historii Polski była śmierć
Józefa Stalina (5 marca 1953). Po tym wydarzeniu osłabła aktywność komunistycznej władzy Polski Ludowej wobec wrogów nowego systemu. W historii mówi się o odwilży październikowej, w wyniku której wielu więźniów politycznych
uwolniono z więzień i internowania. Według różnych źródeł
podaje się, że wolność odzyskało ok. 35 tysięcy osób,
w tym znaczną część stanowili żołnierze Armii Krajowej. Władza komunistyczna, na której czele stanął Władysław Gomułka, stała się bardziej liberalna. Zniesiono m.in. zakaz posiadania przez obywateli walut obcych czy zezwolono na wydawanie książek o Powstaniu Warszawskim.
R.S.
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Przepisy ze spiżarni
Makaron z łososiem wędzonym, papryką i bazylią
Składniki:
150 g makaronu
2 łyżeczki oliwy
1 duży ząbek czosnku
1 czerwona papryka
1/2 łyżki masła
100 g łososia wędzonego
60 ml śmietanki kremówki 30%
świeżo zmielony czarny pieprz
kilkanaście
listków bazylii
Makaron ugotować al dente, odcedzić, zachowując ok.
1/4 szklanki wody. Do garnka po makaronie wlać oliwę, dodać
cienko posiekany czosnek i podsmażyć. Dodać pokrojoną
w małą kostkę paprykę i smażyć, co chwilę mieszając, przez
ok. 3 minuty aż papryka zmięknie. Dodać masło i pokrojonego
łososia, podsmażać przez 1 minutę. Dodać makaron oraz
śmietankę, zagotować. Gotować przez chwilę aż sos zgęstnieje. Jeśli będzie za gęsty, można dodać zachowaną wodę
z makaronu. Posypać posiekaną bazylią i doprawić świeżo
zmielonym pieprzem, jeśli nie dodawaliśmy chili.
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Świetlica Posłańca
Zadanie: Uzupełnij diagram cyframi od 1 do 5 w taki sposób,
aby cyfry nie powtarzały się w wierszu, kolumnie ani w kwadracie oznaczonym grubszą linią.

Zadanie: Rozwiąż krzyżówkę.
1. Instrument w kościele.
2. Zasiadasz przy nim do
wspólnego posiłku.
3. Anioł… - zawsze jest
przy Tobie.
4. „Drogowskazy” dla każdego chrześcijanina
w drodze do nieba.
5. Miejsce w kościele,
w którym przechowuje się Najświętszy Sakrament.
6. Odmawiasz go rano i wieczorem.
7. Dzień Pański to inaczej…
8. Czyni Cię Dzieckiem Bożym.
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Katechizm Posłańca
Sakrament małżeństwa –
powołanie do miłości
Nikogo nie zdziwi, że ludzie dobierają
się w pary i zakładają rodziny.
Definicję i funkcję małżeństwa, odwołując się do Pisma
Świętego, określamy jako: jedność i płodność. Przeczytać
można o tym już w Księdze Rodzaju: „Dlatego to mężczyzna
opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak
ściśle, że stają się jednym ciałem” (Rdz 2,24) oraz „Bądźcie
płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją
sobie poddaną” (Rdz 1,28). Wynika z tego, że Bóg przeznacza
człowieka do życia w małżeństwie. Tę naukę potwierdza Jezus w rozprawie z faryzeuszami (por. Mt 19, 1-9).
Miłość, która łączy dwoje ludzi, Pan Bóg umacnia swoją
łaską. Ma ona pomóc małżonkom w budowaniu i wzmacnianiu więzi jaka ich łączy. Wzorem tego jest ofiarna miłość Jezusa do wszystkich ludzi. Aby zrozumieć, na czym polega ten
rodzaj ukochania, należy nieustannie adorować krzyż, będący
najwyższym świadectwem miłości. Życie pokazuje, że droga
miłości małżeńskiej nie jest usłana różami, ale wymaga nieustannej zdolności pokonywania trudności. Jej doskonały obraz
pokazuje nam święty Paweł, mówiąc o miłości cierpliwej,
ofiarnej i trwałej (por. 1 Kor 13, 1-13).
R.S.
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Pisane piórem
Kwiatki św. Franciszka, rozdział 14.
Jak święty Franciszek rozmawiał z braćmi swoimi o Bogu,
a Bóg wśród nich się zjawił.
Kiedy święty Franciszek na początku Zakonu zeszedł się
z towarzyszami swoimi, by mówić o Bogu, w żarliwości ducha
rozkazał jednemu z nich, by w imię Boże usta otworzył i mówił o Bogu to, czym natchnie go Duch Święty.
Kiedy brat usłuchał i przedziwnie mówił o Bogu, polecił
mu święty Franciszek zamilknąć i innemu znów mówić rozkazał. Kiedy ten usłuchał i mówił mądrze o Bogu, święty Franciszek polecił mu znowu milczeć i rozkazał mówić o Bogu trzeciemu, który tak mówił głęboko o tajemnicach Bożych, że
święty Franciszek poznał wyraźnie, że ten, jak i dwaj tamci,
mówili z natchnienia Ducha Świętego.
Okazało się to także na przykładzie i dowodnym znaku.
Kiedy tak bowiem mówili, zjawił się wśród nich Chrystus błogosławiony, w postaci i w kształcie przepięknego młodziana,
i błogosławiąc im napełnił wszystkich taką łaską i słodyczą,
że w zachwycie stracili przytomność i leżeli jak martwi, nie
wiedząc nic zgoła o świecie. Kiedy oprzytomnieli, rzekł im
święty Franciszek: „Bracia moi najdrożsi, dziękujcie Bogu, który przez prostaczków raczył objawić skarby mądrości Boskiej;
gdyż Bóg otwiera usta niemych i pozwala językom prostaczków przemawiać mądrością".
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Kalendarium Liturgiczne – październik 2016 r.

2.10 XXVII Niedziela Zwykła, Msza Święta o godz. 11.00
4.10 Wspomnienie św. Franciszka z Asyżu (+1226)
7.10 Wspomnienie Matki Bożej Różańcowej-MB Zwycięskiej
9.10 XXVIII Niedziela Zwykła, Święto Chrześcijańskiej Rodziny, Msza Święta o godz. 11.00,
16.10 XXIX Niedziela Zwykła, Msza Święta o godz. 11.00
17.10 Wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, Biskupa
i Męczennika (+107)
18.10 Święto Łukasza Ewangelisty
23.10 XXX Niedziela Zwykła, Msza Święta o godz. 11.00
28.10 Święto św. Szymona i Judy Tadeusza, Apostołów
31.10 XXXI Niedziela Zwykła, Msza Święta o godz. 11.00
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