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1 październik 2011
Uroczysta Suma Odpustowa, g. 12.30;
Przewodniczenie: ks. Bp Tadeusz Pikus
Nasza Patronka – Święta Teresa od Dzieciątka Jezus

Nowenna za
wstawiennictwem Świętej
Teresy od Dzieciątka Jezus
Boże, nasz Ojcze, Ty
wysłuchujesz próśb tych,
którzy służą Ci wiernie.
Święta Teresa ufała, że "Ty
spełnisz jej wolę w niebie,
skoro ona zawsze pełniła
Twoją wolę na ziemi".

„Ty wiesz, moja Matko, że zawsze pragnęłam być świętą, ale cóż!
kiedy porównuję się ze świętymi, stwierdzam nieustannie, że
między nami jest ta sama różnica, jak między niebotyczną górą,
a zagubionym ziarenkiem piasku, deptanym stopami przechodniów.
Lecz zamiast zniechęcać się, mówię sobie: ,,Dobry Bóg nie
dawałby mi pragnień nierealnych, więc pomimo że jestem tak
małą, mogę dążyć do świętości.
Niepodobna mi stać się wielką, powinnam więc znosić się taką,
jaką jestem, ze wszystkimi swymi niedoskonałościami; chcę jednak
znaleźć sposób dostania się do Nieba, jakąś małą drogę, bardzo
prostą i bardzo krótką, małą drogę zupełnie nową. Żyjemy w wieku
wynalazków, nie ma już potrzeby wchodzić na górę po stopniach
schodów; u ludzi bogatych z powodzeniem zastępuje je winda.
Otóż i ja chciałabym znaleźć taką windę, która by mnie uniosła aż
do Jezusa, bo jestem zbyt mała, by wstępować po stromych
stopniach doskonałości.”
Fragment z „Dziejów duszy”

Przez jej miłość do Ciebie, błagam wysłuchaj moją modlitwę, którą z ufnością do Ciebie zanoszę. Ojcze nasz...
Panie Jezu, Synu Boży i nasz Zbawicielu, święta Teresa poświęciła swe doczesne życie dla zbawienia dusz i
pragnęła „z nieba czynić dobro na ziemi”, a jako Twoja umiłowana oblubienica zabiegała zawsze o Twoją
chwałę. Przyjmij także moje oddanie się Tobie i przez jej wstawiennictwo udziel mi łask, o które z ufnością Cię
proszę. Zdrowaś Mario...
Duchu Święty, zdroju łaski i miłości, Ty w swoim uprzedzającym działaniu obdarzyłeś św. Teresę Bożą
miłością, a ona wspaniałomyślnie na nią odpowiedziała. Teraz, gdy nie zaznaje spoczynku, lecz oręduje za nami
w niebie. błagam Cię Duchu Pocieszycielu natchnij moją modlitwę i udziel mi łask, o które przez jej
wstawiennictwo z ufnością Cię proszę. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu...
Święta Tereso od Dzieciątka Jezus. wejrzyj na ufność, którą pokładam w Tobie, przyjmij moje błagania i
wstaw się za mną do Najświętszej Maryi Panny, która obdarzyła Cię uzdrawiającym uśmiechem w cierpieniu.
Wejrzyj także na udręczonych, na cierpiących i na wszystkich, którzy Cię wzywają. Jednoczę się z nimi jak z
braćmi. Proszę Cię, niech udzielone mi zgodnie z Bożą wolą łaski, umocnią moją wiarę, nadzieję i miłość,
wyjednają pomoc w chwili śmierci i wieczną radoć dzieci Bożych w niebie. Amen.
Zapraszamy do zapoznania się z życiorysem Świętej Teresy na stronie internetowej parafii, w zakładce: „Nasza
Patronka”.
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Ogłoszenia parafialne
1. Uroczysta suma odpustowa, której przewodniczył będzie ks. bp Tadeusz Pikus, zostanie
odprawiona 1 października br. o godz. 12.30. Uroczystości odpustowe poprzedzi 40-godzinne
nabożeństwo Adoracji Najświętszego Sakramentu, którego program zamieszczony jest w ramce
poniżej.
2. Nabożeństwa różańcowe w dni powszednie po Mszy św. o godz. 18.00, w niedziele o 17.15.
3. W dniach 2-30 października zostaną odprawione Msze św. gregoriańskie w intencji śp. ks.
Henryka Rokickiego.
4. Spotkania rodziców i dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej będą się
odbywały w każdą drugą niedzielę miesiąca o godz. 16.00 w Kaplicy Łazarza; o godz. 16.30 –
Eucharystia w kościele.
5. 14 października o godz. 18.00 zostanie odprawiona Msza św. w intencji Nauczycieli i ich Rodzin.
Po Mszy św. Ksiądz Proboszcz zaprasza dyrekcje szkół i nauczycieli na spotkanie przy herbacie w
kawiarence „Źródełko”.
6. Kurs przedmałżeński planowany jest w dniach 22-23 października. Zapisy w kancelarii
parafialnej.
7. Konferencja dla osób planujących ochrzcić dziecko odbędzie się 6 października o godz. 19.30 w
salce przy kancelarii. Zapisy w kancelarii parafialnej.
8. Wraz z początkiem października ruszają formacyjne spotkania ministrantów, kandydatów na
ministrantów i lektorów. Jednocześnie przypomniany o obowiązku wypełniania ministranckich
dyżurów na Mszach św. w dni powszednie i w niedziele.
9. Planowany jest rodzinny wyjazd na ferie do Zdiaru. Koszt 150 € od osoby dorosłej, 120 € za
dziecko. Dla ministrantów, bielanek i dzieci ze scholi parafialnej zniżka do 100 €.
10. Uczniowie klas 3 gimnazjum i 1 liceum, którzy chcą przystąpić do Sakramentu Bierzmowania,
mogą się zapisywać w kancelarii na dwuletni kurs przygotowujący do przyjęcia Sakramentu do
dnia 30. września.
11. Na stronie internetowej parafii, w zakładce „Sakrament Bierzmowania” dostępny jest najnowszy
terminarz spotkań dla młodych, którzy drugi rok przygotowują się do tego sakramentu; najbliższe
spotkanie z Animatorami – 6. października, g.19.00;
12. Intencje na rok 2012 będą przyjmowane w kancelarii od dnia 3. października.
13. W roku 2012 w środy o godz. 18 będą przyjmowane intencje zbiorowe, za wstawiennictwem
Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
14. Wydział Pedagogiczny Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianium” w Krakowie
organizuje Korespondencyjny Kurs Biblijny. Celem kursu jest pomoc w poznaniu i rozumieniu
Pisma Świętego. W kursie może wziąć udział każdy zainteresowany Pismem Świętym. Więcej
informacji o kursie można uzyskać na stronie internetowej www.kursbiblijny.deon.pl, pod adresem
mailowym zmarek@ignatianum.edu.pl lub pocztowym - ks. Zbigniew Marek SJ, ul. Zaskale 1, 30250 Kraków z dopiskiem „Kurs Biblijny”. Na te adresy można też wysyłać zgłoszenia.
15. Godziny otwarcia kancelarii. W pierwsze piątki miesiąca kancelaria jest czynna w godz. 9-11.
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 9.00-11.00 oraz 16.00-18.00. W czwartek kancelaria jest
czynna od 18.00 do 19.30;
16. Kawiarenka parafialna „Źródełko”: Godziny otwarcia: Sobota: 17.00-20.30; Niedziela: 10.3014.30 oraz 18.30-20; tel. 605 149 159.
Nabożeństwo 40-godzinne – adoracja Najświętszego Sakramentu
29 września (czwartek)
9.00-11.00 Wspólnota Krwi Chrystusa
11.00-13.00 Kółka Żywego Różańca
13.00-15.00 Rodziny Nazaretańskie i Kościół Domowy
15.00-16.00 Rozważanie i Koronka do Miłosierdzia Bożego
16.00-18.00 Ministranci, bielanki, dzieci i młodzież
30 września (piątek)
9.00-11.00 Kółka Żywego Różańca
11.00-13.00 Kościół Domowy i Rodziny Nazaretańskie
13.00-15.00 Wspólnota Krwi Chrystusa
15.00-16.00 Rozważanie i Koronka do Miłosierdzia Bożego
16.00-17.00 Ruch Światło-Życie, rodzice dzieci przygotowujących się do I Komunii Św. i Bierzmowania
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17.00-18.00 Służba liturgiczna, młodzież, bielanki

W ostatnim miesiącu odeszli do Pana:
+ Jadwiga Kania zm. 07.09.2011 r.
+ Lidia Urbańska zm. 08.09.2011 r.
+ Wacława Dubiel zm. 17.09.2011 r.
Dusze zmarłych Parafian polecamy modlitwie!
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci!

Ogłoszenia archidiecezjalne
Kościół w Web 2.0
(serwisy społecznościowe)
Obecność chrześcijan w sieciach społecznościowych jest
tematem, który poruszył Benedykt XVI w Orędziu na Dzień
Środków Społecznego Przekazu. Nie popularność, ale
przekazywanie całej prawdy Ewangelii jest w Internecie
najważniejsze.
Chrześcijanin winien ukazywać w Sieci prawdziwą tożsamość, a
nie występować pod pseudonimem.
Kościół w Polsce obchodzi w najbliższą niedzielę Dzień Środków
Społecznego Przekazu, na który Benedykt XVI skierował orędzie
zatytułowane „Nowe technologie komunikacyjne i głoszenie
Ewangelii”.
Popularność sieci społecznościowych stała się okazją dla
Benedykta XVI do naszkicowania chrześcijańskiego stylu
obecności w świecie cyfrowym. Specyficzny sposób
komunikowania w social networks oraz sam przekaz jest sporym
wyzwaniem dla wierzących. Papież podkreśla potrzebę
autentyczności w Sieci. Chrześcijanin winien wybierać prawdziwą
tożsamość i „dawać świadectwo we własnym profilu cyfrowym”,
komunikując „o wyborach i opiniach, które są głęboko spójne z
Ewangelią”.
W obecności chrześcijan w sieciach społecznościowych nie jest
najważniejsza popularność, ale przekazywanie całej prawdy
Ewangelii. Dobra Nowina powinna być wcielana „w realny świat i
w odniesieniu do konkretnych braci i sióstr”. Benedykt XVI
podkreśla, że w przekazie wiary ciągle podstawowe znaczenie mają
bezpośrednie relacje ludzkie. Kolejny raz apeluje też do młodzieży o
ich obecność jako chrześcijan w przestrzeni cyfrowej.
Rozwinięciem jednego z aspektów Orędzia Benedykta XVI z
2011 roku jest papieskie przemówienie do członków zgromadzenia
plenarnego Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu z
lutego tego roku. Papież mówi w nim m.in. o nowych rodzajach
języków powstających w kulturze cyfrowej. „Człowiek nie tylko
«używa» języka, ale w pewnym sensie «mieszka w nim»„.
Odpowiedzialnym za życie Kościoła należy pomóc rozumieć
«nowe języki» - zwłaszcza Internetu, ale też np. telefonii
komórkowej.
Odkodowaniu nowych stylów komunikacji społecznej ma służyć
pogłębiona refleksja. Benedykt XVI uważa to za rzecz pilną. Zadaje
też pytania: Jakie wyzwania tzw. «myśl cyfrowa» stawia przed
wiarą i teologią? Jakie są jej pytania i postulaty? Odpowiedzi na te
obszerne problemy pozwolą interpretować «nowe języki» i
wykorzystywać je w celach duszpasterskich. Papież zachęca do

wyrażania „ewangelicznego przesłania nowymi językami” oraz
odważnego myślenia o wzajemnych odniesieniach wiary, życia
Kościoła i zachodzących w kulturze zmian.
Teologii nie są obce tego typu zmiany. Chrystus wykorzystywał
„elementy kultury i środowiska swojej epoki (...), dziś jesteśmy
wezwani do odkrywania również w kulturze cyfrowej symboli i
metafor [które] (...) mogą pomóc w mówieniu współczesnemu
człowiekowi o królestwie Bożym”.
Serwisy społecznościowe stanowią dla Kościoła szansę na nowy
dialog ze współczesnym człowiekiem. Przykład dał Watykan,
rozpoczynając pracę z serwisami YouTube i Facebook. Benedykt
XVI wyraźnie naucza o potrzebie ewangelizacji „cyfrowego
kontynentu”. Duszpasterstwo w Internecie przestaje być hobby
grupki zapaleńców.
Niektórzy duchowni już teraz aktywnie uczestniczą w forach
dyskusyjnych, mają własne blogi i redagują hasła do Wikipedii.
Najistotniejszą sprawą jest teraz edukowanie innych - księży trzeba
nauczyć jak korzystać z nowych możliwości oferowanych przez
serwisy społecznościowe. Kościół dostrzega też ujemne strony Web
2.0. Problemem często są jałowe i długie dyskusje, zagłuszanie
jednych przez drugich oraz marnowanie czasu. Dobre strony
Internetu społecznościowego dają jednak wiele szans prowadzenia
dialogu na wzór św. Pawła na greckim Areopagu. Internet
społecznościowy to drugi krok Kościoła w Sieci - po uruchomieniu
pierwszych wersji stron WWW w latach 90. ubiegłego wieku.
(więcej na www.episkopat.pl)
58. rocznica aresztowania Sługi Bożego Stefana Kardynała
Wyszyńskiego Prymasa Polski
W niedzielę, 25 września br. przypada 58. rocznica aresztowania
Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski. W
tym dniu o godz. 18.00 w Archikatedrze Warszawskiej na Starym
Mieście zostanie odprawiona Msza św. pod przewodnictwem
Józefa Kardynała Glempa Prymasa Seniora.
Tego dnia Ksiądz Prymas Senior będzie równocześnie obchodził
30. rocznicę swojego ingresu do Archikatedry Warszawskiej. Kuria
Metropolitalna Warszawska zachęca wszystkich wiernych do
udziału we Mszy św. i do włączenia się w modlitwę o rychłą
beatyfikację Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego.
Ogólnowarszawski Dzień Modlitwy Różańcowej
Dnia 1 października 2011, tj. w pierwszą sobotę października
bieżącego roku, przeżywać będziemy Drugi Ogólnowarszawski
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Dzień Modlitwy Różańcowej w sanktuarium Niepokalanej
Królowej Różańca Świętego na Służewie.
Program:
9.45 - Tajemnice radosne - różaniec dzieci
11.00 - Tajemnice bolesne - modlitwa warszawskich grup
różańcowych (zwłaszcza Kół Żywego Różańca) w intencji rodzin
12.00 - Msza Św. z udziałem grupy Żywego Różańca
13.00-14.00 przerwa na posiłek
SZKOŁA MODLITWY
14.30-16.50 Wykłady w auli o. Jacka Woronieckiego
17.00 - koncert w auli o. Jacka Woronieckiego: Muzyka modlitwą,
czyli Bach a Sacrum, Koncert klawesynowy z wykładem prof.

Urszuli Bartkiewicz. W programie wybrane Preludia i fugi z Das
Wohltemperierte Klavier J.S.Bacha.
18.30 - Tajemnice światła - różaniec małżeństw i rodzin
19.30 - Msza i modlitwa za wstawiennictwem MB Różańcowej i bł.
Jana Pawła II za rodziny i pokój serca dla studentów i wszystkich
zabieganych oraz chorych na ciele i duszy - przewodniczy Bp Józef
Guzdek, Biskup Polowy Wojska Polskiego
20.30 - Tajemnice chwalebne - różaniec w int. wymienionych
podczas Mszy św. o 19.30
21.00 - ŚPIEW AKATYSTU

Parafialny Ośrodek Formacyjny „Dusza”
Ośrodek dysponuje:
- 20 miejscami noclegowymi;
- salą kawiarnianą na 60 osób (Kawiarenka Parafialna „Źródełko);
- sprzętem multimedialnym oraz wkrótce internetem bezprzewodowym;
- salą gier (bilard, ping-pong, piłkarzyki);
- biblioteką;
- przestronną i ciepłą kaplicą (Kaplica św. Łazarza);
Wszelkie zapytania oraz rezerwacje przyjmujemy:na nr tel.: 605 149 159;
lub na adres e – mail: dusza@swietateresa.pl

Warunki uzyskania odpustu zupełnego czasie parafialnych uroczystości odpustowych
Objawienie Boże poucza nas, że grzechy pociągają za sobą kary, a gładzone są przez cierpienie, trudy życia
czy też przez śmierć (por. Rdz 3,16-19; Rz 2,9). Chrześcijanin popełniający grzech otrzymuje w sakramencie
pokuty odpuszczenie winy, natomiast pozostaje jeszcze tzw. kara doczesna. Darowanie kary doczesnej określa się
terminem "odpust", którego uzyskanie zakłada szczerą wewnętrzną przemianę oraz wypełnienie przepisanych
uczynków. Odpust jest cząstkowy lub zupełny, w zależności od tego, czy uwalnia od kary doczesnej w części lub
całości.
Wierny może uzyskiwać odpust cząstkowy lub zupełny tylko za siebie lub ofiarować go za zmarłego, ale za
nikogo z żyjących, ponieważ każdy człowiek sam jest w stanie dokonać przemiany swojego życia i wypełnić
wymagane do otrzymania odpustu warunki. Odpust zupełny można uzyskać tylko jeden raz w ciągu dnia, poza
pozostającymi w obliczu śmierci, natomiast odpusty cząstkowe można uzyskiwać w ciągu jednego dnia
wielokrotnie.
1)
2)
3)
4)

5)
6)

Do uzyskania odpustu zupełnego wymagane są następujące warunki:
wzbudzenie intencji uzyskania odpustu;
stan łaski uświęcającej;
Komunia Św.;
modlitwa w intencjach Ojca Świętego (chodzi tu o intencję, jaką Ojciec Św. wyznacza na każdy miesiąc, a nie
tylko w intencji osoby Papieża – na październik br. intencja ogólna to za chorych w fazie terminalnej, aby
wiara w Boga i miłość braci wspierały ich w cierpieniach, a intencja misyjna - aby obchody Światowej
Niedzieli Misyjnej pobudzały w ludzie Bożym zapał ewangelizacji oraz wspierania dzieł misyjnych modlitwą i
pomocą ekonomiczną najbiedniejszych Kościołów;
brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet powszedniego;
wykonanie czynności odpustowej (w przypadku odpustu parafialnego - nawiedzenie kościoła parafialnego w
dniu odpustu).
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