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SŁOWO BOŻE
(J 8, 12 - 18)

A oto znów przemówił do nich Jezus tymi słowami: «Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, 
nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia». Rzekli do Niego faryzeusze: «Ty sam o sobie 
wydajesz świadectwo. Świadectwo Twoje nie jest prawdziwe». W odpowiedzi rzekł do nich Jezus: «Nawet 
jeżeli Ja sam o sobie wydaję świadectwo, świadectwo moje jest prawdziwe, bo wiem skąd przyszedłem i dokąd 
idę. Wy zaś nie wiecie, ani skąd przychodzę, ani dokąd idę. Wy wydajecie sąd według zasad tylko ludzkich. Ja 
nie sądzę nikogo. A jeśli nawet będę sądził, to sąd mój jest prawdziwy, ponieważ Ja nie jestem sam, lecz Ja   
i Ten, który Mnie posłał. Także w waszym Prawie jest napisane, że świadectwo dwóch ludzi jest prawdziwe. 
Oto Ja sam wydaję świadectwo o sobie samym oraz świadczy o Mnie Ojciec, który Mnie posłał». 

 

Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny – 
Październik 2019

W Światowy Dzień Misyjny 2017 r. papież 
Franciszek skierował list na ręce prefekta Kongre-
gacji ds. Ewangelizacji Narodów, kard. Fernando 
Filoniego. 

Papież ogłasza w nim październik 2019 roku 
Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym. 

Okazją do tego jest setna rocznica opu- 
blikowania przez Benedykta XV Listu apostolskiego 
Maximum illud.

Mottem Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjne-
go są słowa: „Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrys-
tusa z misją w świecie”.

Papież zaznaczył, że ma się on przyczynić 
do rozbudzenia świadomości misji ad gentes           
i podjęcia z nową energią misyjnej przemiany życia 
i duszpasterstwa. Chodzi o to, aby wszystkim wier-
nym leżało naprawdę na sercu głoszenie Ewangelii 
i przekształcenie ich wspólnot w rzeczywistości 
misyjne i ewangelizacyjne; aby rozwinęło się 
umiłowanie misji, będących „umiłowaniem Jezusa, 
ale jednocześnie miłością do Jego ludu”.

Wskazówki papieża Franciszka i Kongregacji 
Ewangelizacji Narodów dotyczące misyjnej 

odnowy Kościoła, w ramach dobrego przy-
gotowania i przeżycia NMM:

1) osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem 
– poprzez Eucharystię, słowo Boże, modlitwę 
osobistą i wspólnotową,
2) czerpanie ze świadectwa świętych, którzy 
ponieśli męczeńską śmierć na misjach,
3) pogłębianie formacji biblijnej, katechetycz-
nej, duchowej i teologicznej dotyczącej misji 
ad gentes,
4) realizacja miłości w formie wspierania 
ogromnego dzieła misji ad gentes i chrze- 
ścijańskiej formacji w Kościołach będących      
w największej potrzebie.



Str. 2

My, Salwatorianie, jesteśmy powołani 
do naśladowania Jezusa Chrystusa, Boskiego 
Zbawiciela, przez życie jako wspólnota w Koś-
ciele Powszechnym dla posługi apostolskiej. 
Tak, jak nasz Założyciel, Ksiądz Franciszek 
Maria od Krzyża Jordan, głosimy wszystkim 
ludziom zbawienie, aby przez życie, jakie 
prowadzimy wszyscy mogli “poznać Ciebie, 
jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, 
którego posłałeś, Jezusa Chrystusa” (J 17,3)    
i osiągnąć pełnię życia.

Wypełniając wolę naszego Założyciela, 
dzielimy nasze apostolskie powołanie ze 
wszystkimi ludźmi. Jesteśmy gotowi służyć im 
w każdym miejscu, wszystkimi sposobami        
i środkami, którymi nas natchnie miłość Chrys-
tusa. Nasze apostolstwo nie jest ograniczone 
do jednej określonej działalności jak edukacja 
czy praca z ludźmi młodymi. Podkreślamy 
uniwersalność chrześcijańskiego powołania, 
pobudzając ludzi świeckich do realizacji 
zobowiązań chrzcielnych i bycia nieustannym 

świadectwem wiary w życiu prywatnym i spo-
łecznym.

Dlatego:
● jako misjonarze jesteśmy obecni w kra-

jach misyjnych. Wśród ubogich, 
zepchniętych na margines wspieramy roz-
wój ludzki, życie rodzinne, opiekę 
zdrowotną, edukacje;

● prowadzimy parafie w świetle naszego 
salwatoriańskiego charyzmatu;

● towarzyszmy młodzieży ukazując różne 
aspekty powołania chrześcijańskiego;

● promujemy formację chrześcijańska, 
zachęcając do rozwoju duchowego i akty-
wnego uczestnictwa w życiu Kościoła       
i świata;

● jesteśmy obecni na uniwersytetach, 
prowadząc działalność naukową i dydak-
tyczną;

● za pośrednictwem środków komunikacji 
społecznej głosimy Ewangelię w sposób 
współczesny i w dialogu z każdą kulturą.

Towarzystwo Boskiego Zbawiciela
Nasza Misja

Przykładem, słowem i pismem oraz wszystkimi sposobami i środkami,
którymi może natchnąć miłość Chrystusa, członkowie powinni

starać się z gorliwością i mądrością Pańską głosić wszystkim i wszędzie
chwalić Boga Ojca i Jego Syna, Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego, aby prowadzić ludzi do zbawienia.

Reguła z roku 1886

Dopóki żyje na świecie choćby jeden tylko człowiek, 
który nie zna i nie kocha 
Jezusa Chrystusa Zbawiciela Świata, 
nie wolno ci spocząć.

Franciszek Jordan
Sługa Boży
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Jesteśmy międzynarodową wspól-
notą zakonną założoną przez O. Fran-
ciszka Marię od Krzyża Jordana. Żyjemy 
według rad ewangelicznych: czystości, 
ubóstwa i posłuszeństwa. W szczególny 
sposób zobowiązujemy się do apos-
tolstwa.

Różne narodowości, kolory skóry, 
języki i kultura związane z naszym po-
chodzeniem sprawiają, że możemy dotrzeć 
do wszystkich i wszędzie. Potrafimy 
pięknie się różnić i stanowić jedną rodzinę 
złączoną ideą zbawiania świata.

Od ponad wieku dynamicznie się roz-
wijamy, towarzyszymy tym, którzy żyją      
w przyjaźni z Jezusem oraz docieramy do 
tych, którzy jeszcze nie uświadomili sobie 
Jego wielkiej Miłości.

Prowadzimy parafie, wyjeżdżamy na 
misje, szczególną troską otaczamy 
młodzież, głosimy rekolekcje parafialne, 
organizujemy rekolekcje zamknięte w cen-
trach formacji duchowej, publikujemy 
książki i multimedia, jesteśmy obecni        
w internecie, pomagamy potrzebującym 
terapii psychologicznej, realizujemy 
działalność naukową, jesteśmy kustoszami 
sanktuariów, przewodzimy grupom piel-
grzymkowym, posługujemy w szpitalach    
i hospicjum.

Razem z nami Rodzinę Salwatoriańską 
tworzą:
Kongregacja Sióstr Boskiego Zbawicie-
la (siostry salwatorianki)
oraz Międzynarodowa Wspólnota Bos-
kiego Zbawiciela (salwatorianie świeccy)
Societas Divini Salvatoris – nazwa 
łacińska
Towarzystwo Boskiego Zbawiciela – 
nazwa polska
SDS – skrót stawiany zwykle po imieniu     
i nazwisku
Strój zakonny – prosty czarny habit 
przewiązany czarnym sznurem z czterema 
supłami, symbolizującymi śluby zakonne     
i zobowiązanie do apostolstwa.

Możesz nas spotkać:
POLSKA
Bagno, Bielsko-Biała, Bystra, Dobroszyce, 
Elbląg, Koczurki, Kołczewo, Kraków, Krzy-
win Gryfiński, Krzyż Wielkopolski, Lublin, 
Międzywodzie, Mikołów, Nałęczów, 
Oborniki Śląskie, Piastów, Ponice, Siekier-
owice, Śmiłowice, Trzebinia, Trzebnica, 
Warszawa, Węgorzewo, Widuchowa, 
Więciorka, Wilkasy, Wrocław, Wszemirów, 
Wysoki Kościół, Zakopane.
ŚWIAT
Albania, Australia, Białoruś, Czechy, Kana-
da, Meksyk, Słowacja, Szkocja, Tanzania, 
Ukraina, USA, Węgry, Włochy, Zambia.

O nas
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Intencje Papieskie 2019

Październik 2019

Intencja ewangelizacyjna: o Ducha Świętego

Aby tchnienie Ducha Świętego zrodziło nową misyjną 
"wiosnę" w Kościele.

Strona ¯ywego Ró¿añca

Salwatorianie pracują w Meksyku od 
8 września 2008 roku. Równolegle z pracą 
na parafii i w kaplicach ich służbą jest 
apostolat edukacyjny. Prowadza dwie 
szkoły: Instituto Mendoza (przedszkole, 
szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum) 
oraz Liceum Ogólnokształcące Fray An-
gelico. W 2010 roku na prośbę diecezji 
oraz dostrzegając potrzebę sytuacji sal-
watorianie otwarli filie szkoły Instituto 
Mendoza w miejscowości Champoton 
(oddalonej ok. 70 km od Campeche), 
która jest stolica jednego z pradawnych 
regionów Majów. Jest to teren opanowany 
przez wiele sekt, grup religijnych oraz ob-
szar występowania zorganizowanych 
grup przestępczych. Szkoła od początku 
zasłynęła dużą dyscypliną, wynikami 
sportowymi i edukacyjnymi, co wzbudziło 
zainteresowanie rodziców i mieszkańców 
miejscowości.

Do tej pory szkoła w Champoton 
mieści się w wynajętych pomieszcze-   
niach, które wraz z dużym zaintereso- 
waniem oraz zapotrzebowaniem stały się 

niewystarczające.  Z pomocą państwa      
i przy wsparciu dobrodziejów salwa- 
toriańskich już zakupiono teren ok. 2 ha, 
gdzie planuje się stworzyć nowe zabu-
dowania, które mogłyby pomieścić ok 250 
do 300 uczniów z dwoma sekcjami: szkołą 
podstawowa i gimnazjum.

Salwatoriański Referat Misji 
Zagranicznych

Pl. Salwatorianów 1 skr. p. 111
43–190 MIKOŁÓW
Tel. (48) 32 226 28 32
Fax (48) 32 738 48 18
Kom. (48) 694 448 129
e-mail: misje@sds.pl 

Każda, nawet najmniejsza wpłata, 
to ogromna pomoc dla misji

Konto:
PLN 18 1050 1634 1000 0007 0179 2509

Meksyk, Campeche: Mision “Pascua” 
misje salwatoriańskie na wioskach Majów
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INTENCJE MSZALNE
Październik 2019
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HARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£A
Październik 2019 - Luty 2020

sobota 12 październik 2019

Krzepina Ryszarda

Suchanek Marzanna

Bubała Celina

sobota 26 październik 2019

Jarosław Pisarski

Rozmus Sabina

Kędzia Irena

sobota 9 listopad 2019

Polok Anna

Świerczyńska Małgorzata

Kęska Rozalia

sobota 23 listopad 2019

Michalska Krystyna

Majowska Dorota

Kamińska Gabriela

sobota 7 grudzień 2019

Krenczyk Irena

Pawelczyk Pelagia

Fojt Barbara

sobota 21 grudzień 2019

Sylwia Lebek

Marek Lebek

Agnieszka Zbroja

sobota 4 styczeń 2020

Krzepina Ryszarda

Suchanek Marzanna

Bubała Celina

sobota 18 styczeń 2020

Jarosław Pisarski

Rozmus Sabina

Kędzia Irena

sobota 1 luty 2020

Polok Anna

Świerczyńska Małgorzata

Kęska Rozalia

Jeżeli danej grupie podany termin nie odpowiada to proszę zamienić się między 
grupami we własnym zakresie 

(pełny harmonogram obejmujący wszystkie grupy znajduje się w gablotce 
z ogłoszeniami parafialnymi)
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Kącik kulinarnuy: Tarta z gruszkami
Składniki na spód: 
● 250 g mąki
● 125 g zimnego masła
● 1 żółtko
● 1 łyżka cukru pudru
● 50-60 g wody
● odrobina soli
Składniki na wypełnienie tarty: 
● 3 gruszki
● 2 jajka
● 100 g cukru pudru
● 2,5 łyżki mąki
● 180 g jogurtu naturalnego
● 1 łyżeczka cukru z wanilią

Sposób przygotowania:
Wyrabiamy ciasto na spód tarty         

i zostawiamy w lodówce na pół godziny. 
Następnie rozwałkowujemy je i wykładamy nim 
formę posmarowaną wcześniej masłem. 
Nakłuwamy widelcem ciasto i przykrywamy 
folią. Obciążamy folię ziarnami fasoli, 

migdałami lub np.ryżem. I pieczemy w 200 
stopniach przez 15 minut. Następnie pozby-
wamy się ziaren i folii i podpiekamy spód przez 
kolejne 5 minut.

Kroimy gruszki w dowolny sposób. 
Układamy na upieczonym spodzie. Mieszamy 
wszystkie składniki na sos i oblewamy nim 
gruszki. Wkładamy do piekarnika nagrzanego 
do 180 stopnia na 30 minut.

    gmb

Kącik humoru
Poniedziałek rano, szef:
- Co masz takie czerwone oczy, piłeś?
- Nie! Płakałem cały weekend, bo brakowało 
mi pracy!

***
Nielubiany szef zostawia kartkę na biurku: - 
Jestem na cmentarzu. Po powrocie zastaje 
dopisek: - Niech ci ziemia lekką będzie.

***
Do ruszającego z przystanku autobusu pod-
biega mężczyzna, krzycząc:
- Ludzie, zatrzymajcie ten autobus, bo się 
spóźnię do pracy!
- Panie kierowco - wołają pasażerowie - niech 
pan stanie! Jeszcze ktoś chce wsiąść!
Kierowca zatrzymuje autobus, mężczyzna 
zadowolony wsiada i mówi z ulgą:
- No, nie spóźniłem się do pracy... Bilety do 
kontroli proszę

***
Na pustym jeszcze placu budowy brygadzista 
staje przed robotnikami i mówi: 
- Panowie rozpoczynamy i pamiętajcie: budu-
jemy solidnie, bez fuszerki, bez wynoszenia 
na lewo materiałów. Budujemy najlepiej jak 
umiemy, bo budujemy dla siebie. 

- A co to będzie? - pyta się jeden z robot-
ników. 
- Miejska Izba Wytrzeźwień.

***
Do pracy przyjmują nowego pracownika.
- Jak długo był pan w poprzednim zakładzie?
- Trzy lata.
- Opuścił go pan wskutek wypowiedzenia?
- Nie, dzięki amnestii!

***
Kowalski idzie do swojego przełożonego.
- Szefie - mówi - mamy jutro generalne 
porządki w domu i moja żona potrzebuje 
mojej pomocy przy przesuwaniu i przeno- 
szeniu różnych przedmiotów na strychu          
i w garażu.
- Nie mamy rąk do pracy - mówi szef - Nie 
mogę dać ci wolnego.
- Dzięki, szefie - odpowiada Kowalski - 
Wiedziałem, że mogę na pana liczyć!

***
Rozmowa kwalifikacyjna:
– Proszę wymienić swoją jedną mocną cechę
– Jestem wytrwały
– Dziękuję, skontaktujemy się z panem 
później
– Zaczekam tutaj
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Papież Franciszek: "Papież Franciszek o misji Kościoła" 
17 czerwca 2018

W dzisiejszym fragmencie Ewan-
gelii (Mk 4,26-34) Jezus mówi rzeszom      
o Królestwie Bożym i dynamice jego wzros-
tu, a czyni to, opowiadając dwie krótkie 
przypowieści.

W pierwszej (por. ww. 26-29), 
Królestwo Boże jest przyrównane do tajem-
niczego wzrostu ziarna, które zostało wrzu-
cone w ziemię, a następnie kiełkuje, rośnie 
i wytwarza kłos, niezależnie od troski rolni-
ka, który, gdy plon dojrzeje, dokonuje zbio-
ru. Przesłanie, jakie przekazuje nam ta 
przypowieść brzmi następująco: przez 
głoszenie i działanie Jezusa, Królestwo 
Boże jest głoszone, wtargnęło na pole 
świata i, podobnie jak ziarno, rośnie i roz-
wija się samo z siebie, własną mocą i zgod-
nie z kryteriami, których po ludzku nie da się 
odczytać. W swoim rozwoju i kiełkowaniu   
w dziejach zależy ono nie tyle od pracy 
człowieka, ile przede wszystkim jest 
wyrazem mocy i dobroci Boga.

Czasami historia ze swoimi 
wydarzeniami i protagonistami wydaje się 
zmierzać w kierunku przeciwnym planom 
Ojca Niebieskiego, który chce dla wszyst-
kich swoich dzieci sprawiedliwości, 
braterstwa i pokoju. Ale jesteśmy powołani, 
aby przeżywać te okresy jako czas próby, 
nadziei i czujnego oczekiwania na żniwo. 
Rzeczywiście, wczoraj podobnie jak i dziś, 
Królestwo Boże rośnie na świecie w sposób 
tajemniczy i zaskakujący, ujawniając ukrytą 
moc małego ziarna, jego zwycięską 
żywotność. Gdy gromadzą się wydarzenia 
osobiste i społeczne, które zdają się nie-
kiedy oznaczyć katastrofę nadziei, trzeba 
trwać, ufając w ciche, ale możne działanie 
Boga. Dlatego w chwilach mroku i trudności 

nie możemy się załamywać, ale 
powinniśmy trwać zakotwiczeni w wierności 
Boga, w Jego obecności, która zawsze 
zbawia.

W drugiej przypowieści (por. ww. 
30-32) Jezus porównuje Królestwo Boże do 
ziarnka gorczycy. Jest ono bardzo małe, ale 
rozwija się tak bardzo, że staje się 
największą ze wszystkich roślin w ogrodzie: 
jest to rozwój nieprzewidywalny, 
zaskakujący. Niełatwo nam wejść w tę 
logikę nieprzewidywalności Boga i przyjąć 
ją w naszym życiu. Ale dzisiaj Pan zachęca 
nas do postawy wiary, która przekracza 
nasze plany, nasze kalkulacje, nasze prog-
nozy. Jest to zaproszenie do bardziej    
szczodrego otwarcia się na plany Boga, 
zarówno na płaszczyźnie osobistej, jak        
i wspólnotowej. W naszych wspólnotach 
musimy zwracać uwagę na małe i wielkie 
okazje czynienia dobra, jakie daje nam Pan, 
pozwalając się nam zaangażować w Jego 
dynamikę miłości, gościnności i miło- 
sierdzia wobec wszystkich.

Autentyczność misji Kościoła 
zależy nie od sukcesu lub satysfak- 
cjonujących rezultatów, ale od pójścia 
naprzód z odwagą zaufania i pokorą powie-
rzenia się Bogu. Jest to świadomość, że 
jesteśmy małymi i słabymi narzędziami, 
które w rękach Boga i z Jego łaską mogą 
dokonywać wielkich dzieł, sprawiając roz-
wój Jego Królestwa, które jest 
„sprawiedliwością, pokojem i radością         
w Duchu Świętym” (Rz 14,17). Niech Mary-
ja Panna pomaga nam być prostymi i czuj-
nymi, by z naszą wiarą i dziełem 
współpracować nad rozwojem Królestwa 
Bożego w sercach i w historii.
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