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ŚWIĘTY FRANCISZEK Z ASYŻU
Św. Franciszek - Jan Bernardone urodził się w 1182 r. w Asyżu we
Włoszech. Pochodził z bogatej kupieckiej rodziny, w której jako
młodzieniec prowadził beztroskie życie. "Prawie do 25 roku życia wraz z
rówieśnikami brnął w próżności, a w pogoni za próżną chwałą, nie dał się
nikomu prześcignąć, w żartach, w piosenkach, w pięknych strojach".
Jako młody człowiek marzył o stanie rycerskim, dlatego chętnie wziął
udział w 1202 r. w wojnie pomiędzy Asyżem, a Perugią. Wydarzenie to
doprowadziło do krótkiej niewoli Franciszka, co miało wpływ na dalsze
losy jego życia. Jan Bernardone zapadł w chorobę, a w jego życiu rozpoczął
się proces duchowego nawrócenia i rezygnacji z poszukiwania rycerskiej
sławy.
Franciszek często spędzał czas na modlitwie w starym kościele San
Damiano. Pewnego dnia usłyszał tam głos: "Franciszku, napraw mój
Kościół". Wezwanie zrozumiał dosłownie, więc zabrał się do odbudowy

zrujnowanej świątyni. Potrzebne środki
na remont zebrał ze sprzedaży kilku
beli sukna oraz konia, co doprowadziło
do konfliktu Franciszka z ojcem.
Podczas

publicznego

zgromadzenia

przyszły święty został wydziedziczony
z domu przez ojca, a oddając rodzinie
wszystko co do niej należało Franciszek
ogłosił: "Kiedy wyrzekł się mnie ziemski
ojciec, mam prawo Ciebie, Boże, odtąd
wyłącznie nazywać Ojcem"
24

lutego

1208

roku

pod

wpływem słów Ewangelii "Nie bierzcie
na drogę torby ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski" postanowił głosić
Słowo Boże, nawołując mieszkańców Asyżu do pokuty i nawrócenia.
Franciszek zrozumiał, że chodziło o budowę trudniejszą niż tylko ta
materialna - odnowę Kościoła targanego wewnętrznymi niepokojami i
herezjami. Ta działalność spowodowała, że do Franciszka zaczęli dołączać
inni młodzi mężczyźni, tworząc pierwszą wspólnotę pokutników z Asyżu.
W 1209 papież Innocenty III zatwierdził regułę życia asyskich
pokutników, którzy od tej pory nazwani byli braćmi mniejszymi. Franciszek
był założycielem jeszcze dwóch innych zakonów: w 1211 r. powstał zakon
sióstr klarysek, a w 1221 terencjarzy.

W 1223 r. podczas wędrówki misyjnej w Greccio zainscenizował
religijną tajemnicę Bożego Narodzenia. 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. To wydarzenie dało początek
żłóbkom i jasełkom.
14 września 1224 r. w Alvernii, podczas czterdziestodniowego postu
przed uroczystością św. Michała Archanioła, Chrystus objawił się
Franciszkowi i obdarzył go łaską stygmatów - śladów Męki Pańskiej. W ten
sposób Franciszek, na dwa lata przed swą śmiercią, został pierwszym w
historii Kościoła stygmatykiem.
Surowe wyrzeczenia i długie czuwania na modlitwie wyczerpały
Franciszka i doprowadziły do choroby. Zmarł 3 października 1226 r. o
zachodzie słońca w kościele Matki Bożej Anielskiej w Asyżu. Jego
kanonizacji dokonał papież Grzegorz IX 16 lipca 1228 roku.
Opracowanie: Marlena Przybylska

Domowy Kościół to jedna z propozycji formacji dla małżeństw dana
nam przez Kościół. Jest to część większej wspólnoty - Ruchu ŚwiatłoŻycie, zwanej potocznie Oazą. Jej założyciel, ks. Franciszek Blachnicki,
pragnął, by piękna i głęboka definicja zapisana w Katechizmie Kościoła

Katolickiego („Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta
tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro
małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między
ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.”
KKK 1601) była rzeczywistością w polskich domach.
Ta gałąź oazy uczy małżonków czerpać z łaski i mocy sakramentu
małżeństwa każdego dnia, jak żyć tym sakramentem i celebrować go. Łączy
w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu
małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame.
Ruch ten daje konkretną duchowość, dzięki której małżonkom łatwiej
stawać się dojrzałymi chrześcijanami w sakramentalnej komunii.
Duchowość małżeńska realizowana jest przez przyjęcie elementów
formacyjnych nazywanych zobowiązaniami. Są to:
 codzienna modlitwa osobista połączona z lekturą Pisma Świętego,
 regularne spotkanie ze słowem Bożym,
 codzienna modlitwa małżeńska oraz
 modlitwa rodzinna,
 comiesięczny dialog małżeński,
 wynikająca z niego reguła życia ( praca nad sobą),

 uczestnictwo w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych kręgu (grupa
4-7 małżeństw),
 uczestnictwo w rekolekcjach formacyjnych.
Są to narzędzia służące do osiągnięcia celu, którym jest zbawienie we
wspólnocie małżeńskiej. Zobowiązania te realizuje każda rodzina przez
codzienny trud i starania każdego z jej członków.
Rodziny spotykające się co miesiąc w małej grupce przy parafii mają
okazję do dzielenia się swoimi doświadczeniami duchowymi, realizacją
zobowiązań. Owe spotkania są czasem modlitwy, spotkania ze Słowem
Bożym, jak i przestrzenią do dzielenia się swoim życiem z całym jego
kolorytem. Mała liczba par sprzyja zawiązaniu wspólnoty, wytworzeniu się
zaufania, relacji.
Zapraszamy do włączenia się do wspólnoty rodzin Ruch Światło –
Życie Domowy Kościół.
Anna Żak

WSPOMNIENIE ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W NASZEJ
PARAFII
We wspomnienie św. Franciszka z Asyżu (4 października) w naszej
wspólnocie przeżywamy odpust parafialny. W tym roku sumie odpustowej
przewodniczył Ksiądz Arcybiskup Metropolita Częstochowski Dr Wacław
Depo. Podczas tej Eucharystii ks. Arcybiskup poświęcił i wręczył różańce

13 dzieciom z klas III przygotowującym się do I Komunii świętej, a 18
młodym osobom udzielił sakramentu.
Na zakończenie parafialnego świętowania w czasie Mszy św.
odśpiewano uroczyste Te Deum. Ks. Proboszcz podziękował za obecność
Ks. Arcybiskupowi, sprawowana Eucharystię i udzielenie sakramentu
bierzmowania.
Wierni na koniec mogli ucałować relikwie św. Franciszka z
Asyżu. O oprawę muzyczną podczas liturgii zatroszczył się chór
„Cantilena” pod dyrekcją Marioli Jeziorowskiej oraz Schola Liturgiczna pod
dyrekcją p. organisty Łukasza Grabałowskiego.
Redakcja

XVIII DZIEŃ PAPIESKI
Już po raz XVIII w niedzielę 14 października będziemy przeżywać
w Kościele Dzień Papieski. Tegoroczne hasło brzmi: „Promieniowanie
Ojcostwa”.
W tym Dniu Papieskim nasze rozważania i działania chcemy
zogniskować wokół dwóch rocznic z życia św. Jana Pawła II i setnej
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
1. W bieżącym roku przeżywać będziemy 60. rocznicę sakry biskupiej
Karola Wojtyły (4 lipca 1958r. papież Piusa XII mianuje ks. Karola

Wojtyłę biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej; 28
września 1958 roku zostaje udzielona Karolowi Wojtyle sakra
biskupia)
2. W tym roku obchodzimy także rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową
metropolity krakowskiego

– działo się to pamiętnego 16

października 1978 roku.
3. Dzień Papieski będziemy też niewątpliwie przeżywać w radosnej
atmosferze związanej z setną rocznicą odzyskania niepodległości.
Hasło Dnia Papieskiego jest zaczerpnięte bezpośrednio z literackiego
dziedzictwa Papieża Polaka. Promieniowanie ojcostwa – to tytuł dramatu
Karola Wojtyły datowanego na 1964 rok. Zachęca też do ponownego
sięgnięcia do homilii św. Jana Pawła II wygłoszonej w Kielcach 3 czerwca
1991 roku poświęconej IV Przykazaniu Bożemu – Czcij ojca swego i matkę
swoją. Możemy tę homilię rozumieć jako konkretne wskazówki nadal
aktualne w naszej Ojczyźnie.
Św. Jan Paweł II przypomina nam, że Odkupienie dokonuje się najpierw
przez rodzinę. Papież wskazując na kluczowe znaczenie rodziny zauważa:
„Słowa czwartego przykazania skierowane są do dzieci, do synów i córek.
Mówią: „Czcij ojca i matkę”. Z równą siłą jednak odnoszą się do rodziców:
„Pamiętaj, abyś prawdziwie zasługiwał na tę cześć. Bądź godny imienia
ojca! Bądź godna imienia matki!”
Św. Jan Paweł II stwierdza w homilii kieleckiej, że Jezus Chrystus
przyszedł objawić ludzkości ojcostwo Boga. Objawić, czyli przywrócić.

Przywrócić przez posłuszeństwo aż do śmierci i to śmierci krzyżowej. Tylko
w ten sposób Bóg mógł przezwyciężyć skutki grzechu pierworodnego, który
był nieposłuszeństwem i zarazem odrzuceniem ojcostwa Boga.
Przeżywanie Dnia Papieskiego to także okazja do wsparcia swoimi
ofiarami zdolnej lecz ubogiej młodzieży, będącej pod opieką Fundacji
Dzieło Nowego Tysiąclecia.
Redakcja
Sakramentalny związek małżeński zawarli Państwo: Karolina i Robert
Sterczewscy, Martyna i Mateusz Koćwin, Joanna i Marcin Myszka,
Aleksandra i Oskar Gidzińscy, Iwona i Mariusz Gawron.
Państwu Młodym składamy najserdeczniejsze życzenia!
Z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności Pan Bóg odwołał ś.p.
Halinę Jelonek, ś.p. Henryka Szewczyka, ś.p. Annę Kosiń, ś.p. Krystynę
Kusowską oraz ś.p. Teresę Łakomą.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

Nabożeństwo Różańcowe w dni powszednie po Mszy
św. o godz. 18:00, a w niedziele po Mszy św. o godz. 17:00.

