
Głos Kościelny

Numer 5(7),Rok I I Październik 201 6

PISMO PARAFII
BOŻEGO CIAŁA
W NOWYCH
SKALMIERZYCACH

Głos
Kościelny

Str.1 2

Pismo parafi i Bożego Ciała w Nowych Skalmierzycach
Redaguje Ks.Łukasz Rau i zespół ludzi dobrej woli

Opracowanie graficzne i skład komputerowy:Mieczysław Prałat
Wszelkie uwagi i propozycje prosimy składać osobiście do ks.Łukasza w zakrysti i po każdej

mszy świętej lub nadsyłać na adres e-mail :gloskosciola201 5@wp.pl

http: //www.noweskalmierzyce.parafia. info.pl/

Kalisz;ul .Nowy Świat 4

Tworzenie stron internetowych, apl ikacji webowych
Tworzenie oprogramowania szytego na miarę
Oprawa muzyczna ważnych uroczystości

W numerze
-Ks.Proboszcz
-Żywy Różaniec w Naszej Parafi i
-Kuchnia Naszej Pani Michałowej
-Parafia Cudu Eucharystycznego
-Był Wśród Nas
-Potrafić Podziękować
-Z kancelari i Parafialnej
-Święty Łukasz
-Krzyżówka

Miejsce
na

Twoją
reklamę



str.2 str.1 1Głos kościelnyGłos kościelny



str.1 0 Głos kościelny str.3Głos kościelny

Stowarzyszenie to nosi nazwę „Różańca”, gdyż
jego członkowie, podzieleni na grupy po
dwadzieścia osób, odmawiają go codziennie,
każdy jedną dziesiątkę, a także dlatego, że
każda grupa składa się z tylu osób, i le jest
tajemnic w różańcu.

Stowarzyszenie nazywa się „Żywym”, gdyż
l iczba osób, które się nań składają, niejako
wprawia je w działanie poprzez ciągłe
recytowanie modlitw, które czerpią swą
skuteczność z rozważania tajemnic Jezusa i
Maryi, czy to w celu nawrócenia grzeszników,
czy doskonalenia sprawiedl iwych. Zwie się je
„Żywym”, gdyż ci, którzy go tworzą, są
zastępowani przez kolejnych, gdy ci umierają,
bądź gdy zeń odchodzą.”
Żywy Różaniec w naszej parafi i

W Parafi i , ,Bożego Ciała” w Nowych
Skalmierzycach Żywy Różaniec istniał zawsze.
Nasi dziadkowie i rodzice bardzo cenil i sobie
przynależność do stowarzyszenia. Prawie z
każdej rodziny ktoś należał do róży matek lub
ojców. Podczas comiesięcznych zebrań
wymienial i się tajemnicami i składali drobne
ofiary .Nasze matki ufundowały Matce Bożej
Różańcowej sztandar w roku 1 936. Bogate
tradycje związane z Żywym Różańcem a
wypracowywane latami przez kapłanów,
zelatorów i członków pozostały do dziś.
Przykładem może być przejmowanie przez
córkę uczestnictwa w stowarzyszeniu po
śmierci matki

Kilka słów ogólnych o , ,Żywym Różańcu”
W statucie stowarzyszenia , ,Żywy

Różaniec” czytamy: Żywy Różaniec jest
wspólnotą osób, które w duchu
odpowiedzialności za Kościół i świat i w
wielkiej prostocie otaczają modlitwą tych,
którzy najbardziej jej potrzebują i są
wskazani w Papieskich Intencjach
Apostolstwa Modlitwy. Modlitwa różańcowa,
powszechnie znana i wielokrotnie polecana
przez papieży, zyskała popularność dzięki
wspólnotowej formie modlitwy, zainicjowanej
przez sługę Bożą Paulinę Jaricot w Lyonie w
1 826 r. Założone przez nią Stowarzyszenie
Żywego Różańca zatwierdził papież
Grzegorz XVI konstytucją Benedicentes
Domino w 1 832 r. W Polsce praktyka
Żywego Różańca stała się znana już pod
koniec XIX wieku.

Dalej w statucie czytamy: , ,Szczególnym
przywilejem członków jest wierna, codzienna
odpowiedź na prośbę Matki Bożej,
kierowaną w każdym kolejnym objawieniu ,
aby odmawiać różaniec. Modlitwa ta
wielokrotnie zmieniała bieg histori i , przynosi
też łaskę wzrostu w wierze aż do świętości,
ma moc egzorcyzmu.

Jednym z pierwszorzędnych celów
Żywego Różańca jest wynagradzanie Bogu
za popełnione zło i wezwanie do
nawrócenia. Charyzmat tej wspólnoty
różańcowej jest więc bliski duchowi
nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca,
polecanego przez Maryję w Fatimie.

Z Kancelari Parafialnej

I.Do Wspólnoty Kościoła przez chrzest zostali włączeni:
1.Antoni Jakubczak
2.Antoni Piechota
3.Michał Pawlak
4.Leon Karol Dymarczyk
5.Ignacy Armanowski
6.Adam Wojciech Pasiecznik
7.Stanisław Sławomir Olejniczak
8.Filip Urbaniak

II.Na ślubnym kobiercu stanęli:
1.Kornelia Mikłas i Mateusz Nogaj
2.Natalia Mielczak i Łukasz Wolak
3.Magadalena Marciniak i Krystian Marciniak
4.Sylwia Nowicka i Paweł Charucki
5.Emilia Jezierska i Krzysztof Zimny
6.Justyna Małecka i Krzysztof Kaczkowski

III.Miłosierdziu Bożemu i naszym modlitwom polecają się:
1.Jadwiga Nowakowska 1942
2.Waleria Jaś 1930
3.Stanisław Walczak 1953
4.Wiktoria Walczak 1924
5.Antoni Nankiewicz 1950
6.Antoni Czaja 1929

Żywy różaniec w naszej parafi i

Ś W I Ę T Y Ł U K A S Z
Święty Łukasz to z pochodzenia najprawdopodobniej, poganin nawrócony na
chrześcijaństwo w Antiochii Syryjskiej. Był lekarzem. Przypisuje się mu zdolności
malarskie. Jako uczeń i współpracownik św. Pawła Apostoła towarzyszył mu w podróżach,
był także w Rzymie, kiedy Apostoł przebywał dwukrotnie w więzieniu. Św. Paweł w
krótkim liście do Filemona nazywa św. Łukasza swoim „współpracownikiem”, a w „Drugim
liście do Tymoteusza” wyznaje, że ma u swego boku tylko Łukasza jako wiernego
przyjaciela. Osobę św. Łukasza kojarzymy przede wszystkim z Ewangelią. Jego
Ewangelia jest najdłuższa z czterech Ewangeli i , składa się aż z 1 9404 słów. Mówi o
długiej wędrówce Jezusa do Jerozolimy. Nie będąc naocznym świadkiem życia Jezusa
swoją Ewangelię- trzecią w kanonie- napisał w oparciu o świadectwa innych, w tym
apostołów. Jest także autorem Dziejów Apostolskich, a niektórzy bibl iści uważają go za
współautora l istu do Hebrajczyków i Efezjan. Według niektórych świadectw miał ponieść
śmierć męczeńską w Bitynii . Dante nazwał św. Łukasza pisarzem łagodności i miłości
Jezusa. Potwierdzeniem tych słów jest m. in. przepiękna przypowieść o miłosierdziu oraz
przypowieść o dobrym Samarytaninie.

Maria Boroch
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Wiele
zawdzięcza
my
kapłanom
którzy
opiekowali
się Żywym
Różańcem i
tak jak
nauczał
Ojciec św.
Jan Paweł
I I , uczyl i nas
modlitwy
różańcowej.
W naszej
parafi i od lat
odmawiamy

codziennie różaniec przede Mszą św. rano i
wieczorem, modlimy się za cały świat, za
Polskę, za parafię, za wszystkich i o wszystko.
W każdy pierwszy piątek miesiąca adorujemy
Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie
wraz z innymi grupami. Bierzemy aktywny
udział w procesjach Bożego Ciała niosąc
sztandar i świece oraz przygotowując jeden z
ołtarzy. W razie śmierci członka zamawiamy
Mszę św. i uczestniczymy w pogrzebie.
Codziennie modlimy się za zmarłych członków
Żywego Różańca.

Obecnie w parafi i jest szesnaście róż
żeńskich i jedna męska reaktywowana po
wielu latach 1 stycznia 201 5roku. Opiekę
duszpasterską sprawuje proboszcz ksiądz
kan. Zbigniew Króżyński , który prowadzi
comiesięczne spotkania Żywego Różańca w
pierwszą niedzielę miesiąca. W święto
Matki Bożej Różańcowej 7 października,
ksiądz proboszcz odprawia Mszę św. w
intencji wszystkich członków Żywego
Różańca, żywych i zmarłych. Każda osoba
należąca do Żywego Różańca jest
zobowiązana do rozważenia i odmówienia
jednej dziesiątki różańca dziennie. W ten
sposób każdego dnia odmawiany jest cały
różaniec, a poszczególne osoby zyskują łaski
przypisane odmówieniu wszystkich czterech
części różańca.

Potrafić PODZIĘKOWAĆK ..

W Ewangeli i spotykamy dziesięciu trędowatych. Choć prosil i o uzdrowienie, odeszl i z
chorobą. Jednak zaufal i słowom Jezusa. Cud zdarzył się w drodze, zostal i oczyszczeni.
Tylko jeden z nich wrócił, żeby podziękować Panu Jezusowi. Tylko on tak naprawdę
został uzdrowiony w całości.
Słowo zaprasza mnie i ciebie do wdzięczności Panu Bogu, naszym bliźnim żyjącym i tym,
którzy już po tamtej stronie życia.
Przed nami l istopad – miesiąc szczególnej pamięci i modlitwy za zmarłych. Święty Jan
Paweł I I nauczał, że „Modlitwa za zmarłych jest ważną powinnością, bowiem nawet jeśl i
odeszl i w łasce i w przyjaźni z Bogiem, być może potrzebują jeszcze ostatniego
oczyszczenia, by dostąpić radości nieba". Jedną z form modlitewnej troski o zmarłych są
tzw. WYPOMINKI , których tradycja sięga X wieku.
Oto słowa jednej z polskich mistyczek.
„Dziś w nocy, gdy się przebudziłam usłyszałam głos płaczl iwy: – Zmiłujcie się nad nami
przynajmniej wy, krewni i przyjaciele nasi, gdyż bardzo cierpimy w więzieniu czyśćcowym.
Wy żyjący nie macie pojęcia, jakie tu męki ponosimy. (. . . ) My sami nic zrobić nie możemy,
ale wy możecie za nas zrobić dużo. . . ”.
W myśl tych słów , każdy z nas żywych może coś uczynić dla tych, których Pan Bóg
odwołał już do wieczności. Ale co????
Miłością i szacunkiem otaczamy ich groby: wystawiamy piękne, monumentalne pomniki z
kamienia, który jest trwały i mocny jak nasza miłość i pamięć o zmarłych. Stawiamy kwiaty
jako wyraz naszej miłości, zapalamy znicze jako symbol naszej pamięci. I to jest to
wszystko, co czynimy dla uczczenia naszych zmarłych w sposób materialny.

AleK obok tego jest także to, co jest wyrazem naszej miłości dla tego, co duchowe! Tym
jest Msza Św. – bezkrwawa Ofiara Pana Jezusa składana na ołtarzu za zmarłych w dzień
ich urodzin, imienin, rocznicę śmierci, modlitwa wypominkowa zanoszona za zmarłych w
parafi i oraz codzienna nasza modlitwa za zmarłych
Po co wypominki ????
Bo to nasz duchowy obowiązek, to wyraz naszej miłości do tych, których kochamy. To

także swoista spłata długu wobec tych, którzy nas wykształci l i , wychowali , uczyl i modlitwy
oraz miłości do Pana Boga, Kościoła Świętego.

Siostry i Bracia!
Czyżby tylko 1 0 % naszych modlitw stanowiło dziękczynienie. A może jesteśmy jeszcze
bardziej niewdzięczni? Myślimy, że gdybyśmy znaleźl i się w gronie tych uzdrowionych, to
z całą pewnością postąpil ibyśmy jak ów Samarytanin. A może jednak bylibyśmy lub już
jesteśmy w tej grupie 90% niewdzięcznych?

Ks. Łukasz Rau
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Kuchnia Naszej Pani Michałowej

Krem z dyni

1 kg dyni
3 duże ziemniaki
łyżka masła
łyżka curry

kawałek imbiru
papryczka chil l i
1 ,5 l itra wywaru warzywnego ( lub kostka rosołowa)
sól
ząbek czosnku
Dynię i ziemniaki obieramy ze skórki, płuczemy i kroimy w kostkę. W garnku rozgrzewamy
masło, wrzucamy curry, posiekane czosnek, imbir i papryczkę. Mieszając, smażymy kilka
sekund, dodajemy dynię. Gdy się lekko przesmży, dodajemy ziemniaki i wlewamy wywar
warzywny. Gotujemy aż dynia i ziemniaki zmiękną. Następnie całość miksujemy. Każdą
porcję na talerzu dekorujmy sporym kleksem śmietany i prażonymi pestkami dyni.

Ratatouil le

Cukinia
Bakłażan
3 pomidory
2 papryki
2 cebule
2 ząbki czosnku
oliwa, sól, pieprz
zioła prowansalskie, tymianek, bazylia
Bakłażan i cukinię, paprykę myjemy i kroimy w kostkę. Cebulę i czosnek drobno siekamy.
Pomidory sparzamy a następnie pozbywamy się skórek. Na rozgrzaną oliwę wrzucamy
cebulę oraz czosnek, smażymy 2 minuty. Następnie dodajemy cukinię i bakłażan. Całość
dusimy kilka minut. Po tym czasie dorzucamy paprykę. Dusimy pod przykryciem ok. 1 5
minut. Na koniec dodajemy pomidory, przyprawiamy ziołami i pozostawiamy na kolejne 1 5
minut.
Można podawać jako dodatek do mięs, z pieczywem lub z ryżem.

Gruszki w czerwonym winie

4 gruszki,
1 l itr czerwonego wytrawnego wina,
3 ziarna ziela angielskiego,
1 laska cynamonu,
2 łyżki miodu,
ki lka goździków
Wykonanie:
Do wysokiego garnka wlewamy wino z przyprawami, zagotowujemy i dodajemy gruszki.
Gruszki gotujemy ok. 25 minut, sprawdzając, czy całe owoce przykryte są płynem. Kiedy
gruszki są lekko miękkie i pięknie brunatne, wyjmujemy je z płynu i studzimy. Pozostały płyn
odparowujemy, aż powstanie gęsty syrop. Gruszki podajemy z syropem.

Był Wśród Nas

„Panie, miej l itość nad Twoim
ludem. Panie, przebacz tyle
okrucieństwa”

Wpis papieża Franciszka
@Pontifex_pl w Księdze
Pamiątkowej
@AuschwitzMuseum
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Parafia Cudu Eucharystycznego
w Nowych Skalmierzycach




