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Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię 
 

Kościół, każdy z nas, ma szcze-

gólne zadanie powierzone mu 

przez Pana Jezusa- głosić Dobrą 

Nowinę o zbawieniu. Nadcho-

dzący Tydzień Misyjny i obcho-

dzony Dzień Papieski są dos-

konałą okazją do rozważenia 

naszego powołania. Jan Paweł II 

powtarzał, że liczba tych, którzy 

nie znają Chrystusa i nie należą 

do Kościoła stale wzrasta, 

dlatego nagląca jest potrzeba misji. W licznych 

orędziach mówił, że nie powinniśmy nigdy wstydzić się 

Ewangelii, ani lękać się przyznać, że jesteśmy 

chrześcijanami, ukrywając własną wiarę. Przeciwnie, 

powinniśmy nieustannie głosić Ewangelię na nowych 

obszarach. Powinniśmy być świadomi, wzorem 

świętego Pawła, ciążącego na nas obowiązku. Każdy z 

nas już teraz może zaangażować się w działalność 

misyjną. I nie wiąże się ona z potrzebą wyjazdu na 

odległy kontynent, a może, wręcz powinna, odbywać się 

w miastach, w których żyjemy. Pierwszą i najbardziej 

podstawową formą misji jest świadectwo chrześ-

cijańskiego życia. Błogosławiony Jan Paweł II w 

Encyklice Redemtopris Missio napisał: Cały Kościół jest 

misyjny. Cały Kościół jest odpowiedzialny za misje, 

wierzący rozszerza granice swej miłości, okazując troskę 

o tych, którzy są daleko, tak ja o tych, którzy są blisko. 

Modli się za misje i o powołania 

misyjne, pomaga misjonarzom. 

Bycie misjonarzem oznacza bycie 

tym, który z radością głosi innym 

wiarę w Zmartwychwstanie, dzieli 

się tym darem, który sam otrzymał 

za darmo. Dzieli się Jezusem z 

tymi, którzy jeszcze Go nie poznali.  

 

Kasia Kowalczyk 

 

 

W poniedziałek 22 października obchodzimy 

wspomnienie błogosławionego Jana Pawła II. W tym 

roku przypada ono w tygodniu misyjnym. Jego troska o 

misje znalazła swoje odzwierciedlenie w podróżach 

apostolskich, które śmiało możemy nazwać „podróżami 

misyjnymi”. Podczas swojego pontyfikatu papież od-

wiedził ponad 100 krajów na wszystkich kontynentach. 

”Nie możemy być spokojni, gdy pomyślimy o milionach 

naszych braci i sióstr, tak jak my odkupionych krwią 

Chrystusa, którzy żyją nieświadomi Bożej miłości. Dla 

każdego wierzącego, tak jak i dla całego Kościoła, spra-

wa misji winna być na pierwszym miejscu, ponieważ do-

tyczy wiecznego przeznaczenia ludzi i odpowiada 

tajemniczemu i miłosiernemu planowi Boże-mu.” – pisał 

błogosławiony papież. Prośmy za jego wsta-

wiennictwem o jak najliczniejsze powołania misyjne. 

XXIX Niedziela Zwykła, 21 października 2012 r. 

I czytanie Iz 53, 10-11; II czytanie Hbr 4, 14-16; Ewangelia Mk 10, 35-45 

Niedziela Misyjna 

Podczas Mszy św. inaugurującej pontyfikat 

Jan Paweł II powiedział: „Pozwólcie Chrystu-

sowi mówić do człowieka! On jeden ma słowa 

życia, tak, życia wiecznego. Właśnie dzisiaj 

cały Kościół obchodzi dzień misyjny, modli 

się, rozmyśla, działa, ponieważ Chrystusowe 

słowa docierają do wszystkich ludzi i są przez 

nich przyjmowane jako posłanie nadziei, 

ocalenia, całkowitego wyzwolenia.” 

dziś – Niedziela Misyjna 

jutro – wspomnienie bł. Jana 

Pawła II 

 

W poniedziałek zapraszamy na wieczorną Mszę 

świętą, po której zaprezentowany zostanie montaż 

słowno-muzyczny zatytułowany: 

Jan Paweł II – Świadek Prawdy 

przygotowany przez młodzież naszej Parafii. 



 

 

 

 

 

Czy wiesz o tym, że 4 miliardy ludzi żyje w nędzy, 

miliard ludzi głoduje, a każdego dnia umiera z głodu 

ponad dziesiątki tysięcy osób (głównie dzieci)? Na 

skraju drogi, którą ludzkość kroczy dziś ku swym 

wspaniałym celom, leżą rzesze nędzarzy, pozbawionych 

podstawowych środków do życia i ludzkiej godności. 

Dzięki nowoczesnej technice można z satelitów dostrzec 

każdego z nich. Ale oczy naszych serc pozostają ślepe. 

Nie zauważamy ich i dlatego współczesny świat stał się 

widownią tragedii, jaka nie znajduje odpowiednika w 

całej historii. Jednym z wielu nieszczęść jest nędza i 

głód, które stały się udziałem większej części ludzkości. 

Stale pogłębia się przepaść pomiędzy ludźmi zep-

chniętymi na dno nędzy a społeczeństwami bogatymi, 

do których i my mamy szczęście należeć. Szczególnie 

gorszący jest fakt, że "niektóre narody, w których często 

większość obywateli szczyci się imieniem chrześ-

cijanina, opływają w dostatek dóbr, podczas gdy innym 

brak rzeczy koniecznych do życia i trapi je głód, choro-

by i bieda wszelaka" (Sobór Watykański II, KDK 88). 

Wprawdzie wielu z nas przy porównywaniu swego 

poziomu życia z poziomem życia na Zachodzie sądzi, że 

to właśnie my potrzebujemy pomocy, ale bardzo łatwo 

zapominamy, że istnieje wiele krajów nieporównanie 

biedniejszych, niż nasz. O tym przypomniał nam Ojciec 

św. Jan Paweł II, kiedy w czerwcu 1991 w Białymstoku 

wołał z głębi serca: "A kto weźmie odpowiedzialność za 

Trzeci Świat?" 

Na przełomie roku 1975/76 powstał w Polsce Ruch 

Maitri. Powstanie i działalność Ruchu jest próbą 

odpowiedzi na wyzwanie, rzucane dziś każdemu czło-

wiekowi przez cierpienie najbiedniejszych i niesprawie-

dliwość współczesnego świata. Jest to także próba wyra-

żenia chrześcijańskiej solidarności z najbiedniejszymi 

mieszkańcami naszej planety. Uczestnictwo w Ruchu i 

jego pracy jest odpowiedzią na słowa Chrystusa: "Co-

kolwiek uczyniliście jednemu z mych braci najmniej-

szych, Mnieście uczynili. Bo byłem głodny, spragniony, 

byłem przybyszem, byłem nagi, chory, w więzieniu..." 

(por. Mt 25,34-40). Bezpośrednim im-pulsem dla pow-

stania Ruchu było spotkanie jego przyszłego założyciela 

z pracą zgromadzenia sióstr Misjonarek Miłości, założo-

nego przez Matkę Teresę z Kalkuty.  

Mapa Afryki jest pełna bolesnych ran. Wojny, niespra-

wiedliwa wymiana handlowa, zadłużenie, negatywne 

skutki globalizacji, niewolnictwo i podobne problemy 

powodują nędzę, sieroctwo, głód, cierpienie i przed-

wczesną śmierć ogromnej rzeszy dzieci. Głodujące dzie-

ci i opuszczone sieroty czekają na naszą pomoc. Włą-

czając się do programu pomocy Adopcja Serca możesz 

ulżyć ich cierpieniu i ratować życie. 

Dzięki chrześcijańskiemu Ruchowi Maitri każdy z nas 

może zostać misjonarzem. Co więcej każdy może zostać 

rodzicem adopcyjnym. Wystarczy wybrać jeden z 

programów pomocy dzieciom w Afryce. Minimalny 

koszt utrzymania dziecka ze szkoły podstawowej to oko-

ło 60 złotych miesięcznie. A przecież można zaopie-

kować się takim dzieckiem w gronie przyjaciół, całą 

rodziną, wspólnotą. Za tą skromną sumę dziecko będzie 

mogło chodzić do szkoły, otrzyma zeszyty, podręczniki, 

będzie mogło zjeść dodatkowy posiłek. Dzieci w Afryce 

jedzą tylko raz dziennie, wieczorem… 

Misjonarze, którzy prowadzą szkoły i szpitale w Afryce 

wybierają najuboższe dzieci, najczęściej osierocone, 

Każdy kto zdecyduje się na Adopcję Serca otrzyma 

zdjęcie dziecka i będzie mógł prowadzić korespondencję 

z dzieckiem (listy są tłumaczone przez wolontariuszy). 

Wszelkie informacje o Ruchu Maitri można znaleźć 

na stronie internetowej: www.maitri.pl 

W sieci dostępny jest także film o Ruchu Maitri pod 

tytułem „Bilet do nieba”. 

Jeśli tylko będę umiał odpowiedzieć na pytania chętnie 

odpiszę: jszwoch@interia.pl 

Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata 

MAITRI 

http://www.maitri.pl/
mailto:jszwoch@interia.pl


Jak będą zbawieni ludzie 

którzy nie poznali Boga? 

Chrystus odkupił każdego czło-

wieka i zaprosił go do życia z Bo-

giem. Zesłał Ducha Świętego na 

Wspólnotę Kościoła, aby zespoliła 

całą ludzkość z Chrystusem Głową. 

W tym kontekście Sobór uczy: „Wszyscy bowiem wier-

ni rozproszeni po świecie mają ze sobą łączność w Du-

chu Świętym, i w ten sposób 'mieszkaniec Rzymu wie, 

że Hindusi są członkami tego samego co on organizmu' 

(Św. Jan Chryzostom, + 407)” (LG 13). Jak to się 

przejawia w praktyce? 

 Nauka Kościoła mówi o kręgach przynależności. W 

centrum znajduje się Chrystus, a poszczególne grupy lu-

dzi, jak koncentrycznie ułożone kręgi, zajmują coraz od-

leglejsze miejsca,  mając zawsze odniesienie do Chrys-

tusa. I tak Kościół Chrystusowy istnieje w (subsistit in) 

Kościele katolickim. Znajduje się w kręgu złączonym 

bezpośrednio z Chrystusem. Drugim kręgiem jest grupa 

Kościołów we wspólnocie kościelnej (in ecclesiastica 

communione), żyjących według własnych tradycji, uzna-

jących pierwszeństwo Następcy Św. Piotra. Dla tych 

kręgów droga zbawienia jest absolutnie pewna. Trzeci 

krąg zajmują ludzie ochrzczeni w imię Chrystusa, ale 

nie zachowujący całej wiary lub nie uznający prymatu 

papieża. Czwartą grupą są przyporządkowani do Koś-

cioła niechrześcijanie, jako zaproszeni przez Boga: Ży-

dzi, wyznawcy Islamu, innych religii, wszyscy szuka-

jący Boga (Prawdy) szczerym sercem, oraz ci właśnie, 

którzy „bez własnej winy w ogóle nie doszli jeszcze do 

wyraźnego poznania Boga” (LG 16). Jeśli żyją uczciwie, 

to Kościół uznaje to ich życie za „przygotowanie do 

Ewangelii”. Stąd w modlitwach eucharystycznych sły-

szymy prośbę o trwanie w miłości: Kościoła katolic-

kiego (duchownych w łączności ze świeckimi), całego 

Ludu Bożego i wszystkich, którzy szczerym sercem szu-

kają Boga. 

Tak więc Zbawienie jest w Kościele złączonym z Chrys-

tusem i przez obecność Kościoła w świecie wszyscy ma-

ją do niego odniesienie. Na pewnej i najszybszej drodze 

są katolicy, a reszta pokonuje dłuższe i mniej pewne 

szlaki. Dzieło misyjne Kościoła tu właśnie znajduje 

swój sens. 

 Kościół głosi Ewangelię każdemu stworzeniu, także 

aby nikt nie został zwiedziony przez Złego, aby nie za-

mieniano prawdy na kłamstwo i aby nie odrzucano Bo-

ga. To bowiem naraża ludzi na ostateczną rozpacz. Jeśli 

ktoś prawdziwie poznał tę drogę, a jej nie wybrał, to 

zbawienia nie osiągnie i skazuje się na potępienie. Kato-

licy, którzy ciałem trwają w Kościele, a sercem nie 

przyjmują jego zasad, „jeszcze surowiej będą osądzeni” 

(LG 14). 

 Kościół jest konieczny do zbawienia, dlatego, że 

Chrystus (Głowa) zawsze działa z nim jedności, jak 

Głowa z Ciałem (por. Ef 5,23nn). 

Ks. Krystian Wilczyński, k.wilku@wp.pl 

7 października, w Święto Matki Boskiej Różańcowej, 

ruszyła akcja "Róże różańcowe - zobacz jak to działa". 

Główny cel to szukanie zelatorów, którzy w swoim 

środowisku, wśród przyjaciół, członków rodziny, stworzą 

misyjną różę różańcową. Zasada taka sama jak w 

tradycyjnej róży - każda osoba odmawia jedną dziesiątkę 

różańca dziennie. Dodatkowo, każdy członek róży będzie 

mógł dobrowolnie wesprzeć dzieła misyjne wysyłając 

SMS-a, który będzie jednocześnie zakupem różańca – 

cegiełki. Szczegóły na stronie internetowej: 

www.salvatti.pl (Pallotyńska fundacja misyjna). Wszystko 

to będzie się działo za pośrednictwem Facebooka - to tutaj 

będą tworzyć się róże. Szczególną postacią, będącą 

inspiracją akcji, jest błogosławiona Paulina Jaricot. To ona, 

blisko 200 lat temu stworzyła potężny ruch różańcowy, 

połączony z wspieraniem misji modlitwą oraz drobnymi 

datkami. Chcesz zostać zelatorem? Wyślij maila w tytule 

wpisując: zelator, a otrzymasz potrzebne materiały. 

Na początku października odbyły się wybory Prezesa 

liturgicznej Służby Ołtarza. Na tą funkcję wybrano 

Michała Kowalczyka. Na wywiad z nowym prezesem 

zapraszamy za tydzień. Wiceprezesem został Jakub 

Chodnicki, skarbnikiem Mikołaj Trybull, zaś opiekunem 

sportowym – Paweł Brzostek. Na dzień dzisiejszy nasza 

Służba Liturgiczna liczy 40 ministrantów (zbiórka co 

wtorek o godzinie 19.15) i 12 lektorów (spotkania we 

wtorki o 19.45) 

Do służby ministranckiej przygotowuje się 12 aspiran-

tów, którzy spotykają się w soboty o godzinie 11. 

 

Chłopców z klas 4-6 szkoły podstawowej zapraszamy 

na przyspieszony kurs na ministranta, zaś uczniów 

klas gimnazjalnych na, również przyspieszony, kurs 

przygotowujący do pełnienia służby lektorskiej. 

Szczegóły u księdza Adama (untreuadamo@wp.pl) 

 

Wiara szuka zrozumienia 

Misyjna Róża Różańcowa Liturgiczna Służba Ołtarza 

mailto:k.wilku@wp.pl
http://www.salvatti.pl/


Papież Bł. Jan XXIII w swym liście apostolskim In 

religioso convegno (1961), zalecającym odmawianie 

różańca do Matki Bożej w miesiącu październiku w 

intencji zachowania pokoju między narodami, zach-

wycał się pięknem różańca odmawianego przez 

wszystkie stany Kościoła: „O 

błogosławiony różańcu Maryi! 

ileż doznaje się słodyczy, gdy 

się widzi, jak cię wznoszą ręce 

niewinnych, (…) tych wszyst-

kich, którzy oceniają wartość 

i skuteczność modlitwy”. 

Różaniec staje się gorącą prośbą 

powszechną poszczególnych 

dusz i niezmiernej społeczności 

ludzi odkupionych, którzy z 

tylu miejsc ziemi spotykają się 

razem w jednej modlitwie: czy 

to w osobistych prośbach, zano-

szonych dla uproszenia łask w 

potrzebach indywidualnych 

każdego z nich, czy też przez udział w niezliczonym i 

jednomyślnym chórze całego Kościoła w wielkich 

sprawach wszystkiej ludzkości. Kościół, jakim go chciał 

mieć Boski Zbawiciel, żyje wśród przykrości, 

przeciwności i burz nieładu społecznego, który często 

przybiera formę strasznej groźby; lecz jego spojrzenie 

jest niezmienne i jego moce natury, oraz łaski, są zawsze 

zwrócone do najwyższego przeznaczenia wieczystych 

zakończeń. Bł. papież tłumaczy i zaleca praktykę 

różańca, podkreślając jej znaczenie — w odpowiedzi na 

zarzut monotonii i braku 

oryginalności — jako: mis-

tycznej kontemplacji, głę-

bokiej refleksji i pobożnej 

intencji. Różaniec jest mod-

litwą społeczną, publiczną i 

uniwersalną, uwzględniającą 

codzienne oraz nadzwy-

czajne potrzeby Kościoła, 

narodów i świata. „Różaniec 

łączy ręce: niewinne ręce 

dzieci, drżące ręce starych 

ludzi, silne ręce robotni-

ków: z różnych stron świa-

ta wznosi się niczym 

prawdziwa psalmodia, 

która w jakiś sposób może stanąć obok recytowanego 

przez mnichów Boskiego Oficjum”. 

Na podst. Bł. Jana XXIII, List apostolski In religioso 

convegno, 29 września 1961 r 

 

 

Zapraszamy na wspólną październikową modlitwę różańcową: 
   - w dni powszednie dla dorosłych o godz. 17.45 

   - dla dzieci w poniedziałek, środę i piątek o godz. 17.00; 

   - dla młodzieży w piątek o godz. 19.30 

   - w niedzielę o godz. 17.15 

 

 

 

1. W poniedziałek po Mszy św. wieczornej koncert poświęcony pamięci bł. Jana Pawła II pt.: „Świadek Prawdy”. 

2. Spotkanie Wspólnoty Dzieci Bożych w sobotę o godzinie 10.00; próba scholki dziecięcej w sobotę o godzinie 

11.00; spotkanie aspirantów także w sobotę o godzinie 11.00 

3. Adoracja Najświętszego Sakramentu w czwartek po Mszy św. wieczornej. 

4. Próba scholi młodzieżowej CALI TWOI w czwartek o 19.15. 

5. Spotkania dla kandydatów do bierzmowania w poniedziałek i czwartek o 19.15. 

6. W przyszłą niedzielę o godzinie 19.30 w kaplicy Adoracja Najświętszego Sakramentu prowadzona przez rodziny 

Domowego Kościoła. 

7. Również w przyszłą niedzielę, o godzinie 16.00, zapraszamy na wieczornicę recytatorsko-muzyczną, na której 

będziemy gościć księdza Krzysztofa Konkola z Rumi (z parafii św. Judy Tadeusza i św. Józefa). Wiersze księdza 

Krzysztofa swoim przekazem poruszają serca i sumienia tych wszystkich którzy po nie sięgają. 

Będzie możliwość rozmowy oraz kupna książki z podpisem autora wierszy. 

Serdecznie zapraszamy! 

Parafia Świętego Antoniego, ul. Fenikowskiego 4, 84-240 Reda; Tel. 058-678-50-04 

Msze św. w niedziele: 7.30; 9.00; 10.30; 12.00; 18.00; w tygodniu: 7.00; 18.30 

Biuro parafialne: wtorek i czwartek od 16.00 do 17.30; sobota od 9.00 do 10.00 

www.antoni-reda.pl 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

Różaniec z błogosławionym papieżem - Janem XXIII 

 


