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"Bóg jest pierwszym 
źródłem radości i 

nadziei człowieka." 
Św. Jan Paweł II 
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Życie chrześcijańskie jest 

„walką” przeciwko diabłu, 

światu i namiętnościom 

ciała - powiedział Franci-

szek podczas porannej 

Mszy św. w Domu Świętej Marty. Komentując frag-

ment z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan (Ef 

6,10-20) papież podkreślił, że diabeł istnieje, a my 

„musimy z nim walczyć” uzbroiwszy się w prawdę. 

Franciszek skoncentrował swoją homilię na słowach 

św. Pawła, który zwracając się do Efezjan, mówił o 

życiu chrześcijańskim, posługując się językiem mili-

tarnym. Trzeba bowiem bronić życia w Bogu, trzeba 

wojować, aby się ono rozwijało. Potrzebne są więc 

moc i odwaga, aby się przeciwstawiać pokusom i aby 

głosić Ewangelię, trzeba walczyć, by rozwijać życie duchowe. Nie jest to byle jaki kon-

flikt, ale nieustanna walka. 

Ojciec Święty wskazał, że istnieje trzech wrogów życia chrześcijańskiego: diabeł, świat 

i ciało, czyli nasze namiętności, będące raną grzechu pierworodnego. Zauważył, że 

oczywiście zbawienie, które daje Jezus jest nam darmo dane, ale jesteśmy wezwani, 

aby go bronić. W tym celu trzeba, jak mówi św. Paweł, nałożyć zbroję Bożą. Bowiem 

broni nas to, co pochodzi od Boga, abyśmy oparli się zasadzkom diabła. „Nie można 

myśleć o życiu duchowym, chrześcijańskim bez opierania się pokusom, bez walki z 

diabłem, bez nakładania tej Bożej zbroi, dającej nam moc i broniącej nas” - podkreślił 

papież. 

Nawiązując do słów św. Pawła Ojciec Święty zaznaczył, że nasza walka nie jest prze-

ciwstawianiem się czemuś niepozornemu, lecz jest toczona „przeciw Zwierzchno-

ściom, przeciw Władzom”, z diabłem i tymi, którzy do niego należą. 

Intencje mszalne: 
 

Niedziela,  02 listopada 2014 
800 o bł. Boże i potrzebne łaski dla wnuków Michała-Jakuba i Heleny-
Danuty 
930  18r.ur. Patrycji o bł. Boże 
1100 + Adam Kostrzeba 13r.ś zm. z rodziny 
1230 + Stanisława (k) Kicińska 
1230 Ż.R. 
1800 Msza Św. Zbiorowa 
Poniedziałek, 03 listopada 2014 
700 
1800 Msza Św. Zbiorowa 
Wtorek, 04 listopada 2014 
700  + Jerzy Pisarski 
1800 Msza Św. Zbiorowa 
Środa  05 listopada 2014 
700 + Jadwiga Stasiak 
1800 + z rodziny Szelejak i Kardasz 
1800 Msza Św. Zbiorowa   
Czwartek, 06 listopada 2014 
700  + Leonardę z racji imienin 
1800Msza Św. Zbiorowa 
Piątek, 07 listopada 2014 
700 
1800 Msza Św. Zbiorowa 
Sobota, 08 listopada  2014 
700 
1800 dziękczynna w 65r.ślubu Henryki i Czesława Murawskich 
1800 Msza Św. Zbiorowa 
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Jednocześnie zauważył, że często dziś mówi się, że diabeł jest mitem, jedynie jakąś 

ideą zła. „Ależ diabeł istnieje i musimy z nim walczyć. Mówi o tym św. Paweł, a nie ja! 

Mówi o tym słowo Boże. Ale my nie jesteśmy nazbyt o tym przekonani” - stwierdził 

Franciszek. 

Papież wskazał, że do tej Bożej zbroi należy to, na co wskazuje Apostoł: „Stańcie więc 

[do walki] przepasawszy biodra wasze prawdą”. Tak więc Bożą zbroją jest prawda. 

Zauważył, że diabeł jest kłamcą, ojcem kłamców, ojcem kłamstwa. Przypomniał słowa 

św. Paweł, że trzeba przepasać biodra prawdą i oblec pancerz, którym jest sprawie-

dliwość. Tak więc nie można być chrześcijaninem, jeśli nieustannie nie dążymy do 

bycia sprawiedliwymi. 

Ojciec Święty dodał, że w tym kontekście trzeba sobie postawić pytanie, czy napraw-

dę wierzymy w Boga, czy tylko częściowo, czy jestem na pół wierzącym i na pół zanu-

rzonym w świecie. Podkreślił, że bez wiary nie można obronić Jezusowego zbawienia. 

Wskazał, że potrzebujemy tarczy wiary, bo diabeł nie atakuje nas kwiatami, ale „pło-

nącymi strzałami”, żeby nas zabić. Franciszek wezwał zatem, by wziąć „hełm zbawie-

nia i miecz Ducha, to jest słowo Boże”. Zachęcił też do nieustannej modlitwy, do czu-

wania „z modlitwą i błaganiami”. 

„Życie chrześcijańskie jest walką, przepiękną walką, bo kiedy Bóg wygrywa na każdym 

etapie naszego życia, to obdarza nas radością, wielkim szczęściem, tą radością, że Pan 

w nas zwyciężył, z darmowością swojego zbawienia. To prawda, że wszyscy jesteśmy 

trochę leniwi, nie podejmujemy walki, pozwalamy się owładnąć namiętnościami, 

zniewolić pewnymi pokusami. Dzieje się tak, bo wszyscy jesteśmy grzesznikami. Ale 

nie zniechęcajcie się. Bądźmy mężni i mocni, bo Pan jest z nami” - zakończył swoją 

homilię Franciszek 

 

"Do KRRiT nie napłynęły skargi w związku z emisją spotu "Naj-

bliżsi obcy"" - twierdzi Katarzyna Twardowska, rzeczniczka 

KRRiT. Od wczoraj spot jest emitowany na 5 kanałach Telewizji 

Polskiej. 

Kampania społeczna „Popieram Związki” przygotowana przez Kampanię Przeciw Ho-

mofobii we współpracy z Partnerstwem dla Związków, od wczoraj (29 listopada) jest 

obecna na kanałach TVP. 

Spot "Najbliżsi obcy" jest emitowany na 5 kanałach Telewizji Polskiej. Przez dwa tygo-

dnie, do 11 listopada, 30-sekundowy spot „Najbliżsi obcy” będzie emitowany w TVP1, 

TVP2, TVP Info, TVP Kultura, TVP Historia. 

Spot promuje związki partnerskie o charakterze homoseksualnym i potrzebę ich 

prawnego uznania. Wg informacji podanych przez biuro prasowe KRRiT, od wczoraj 

do Krajowej Rady nie napłynęła żadna skarga w związku z emisją spotu "Najbliżsi ob-

cy". 

Skargi, które nadsyłano wcześniej, traktowane są jako protest przeciwko emisji i nie 

będą rozpatrywane. 23 października br. Krzysztof Luft, członek KRRiT, powiedział KAI, 

że organizacja zajmie się rozpatrywaniem skarg przesłanych do KRRIT już po emisji 

spotu. 

Podajemy adres mailowy, na który można kierować protesty przeciw emisji spotu 

"Najbliżsi obcy": skargi@krrit.gov.pl. Można także dzwonić do wydziału skarg i wnio-

sków KRRiT - tel: 22 597 3050 (do 52), fax: 22 597 3195.

 

 

Święci znani… i nie znani 

Święty Arkadiusz, męczennik 

Arkadiusz pochodził z Cezarei Mauretańskiej (dzisiaj Cherchel w 

Algierii), gdzie urodził się w 284 r. Na początku prześladowania 

chrześcijan za czasów Dioklecjana (284-305) uciekł z miasta i ukry-

wał się. Na wieść o tym, że zamiast niego aresztowano jego rodzi-

nę, wrócił i sam stawił się przed sędzią. Usiłowano go najpierw 

namową, a potem torturami skłonić do odstępstwa od wiary i zło-

żenia ofiary bożkom. Połamano mu golenie, odcinano mu po kawałku kończyny, a 

wreszcie ukrzyżowano go. Do końca życia znosił męki z heroicznym męstwem, za-

grzewając nadto towarzyszy do wytrwania. Poniósł śmierć męczeńską w 305 r. O mę-

czeństwie św. Arkadiusza dowiadujemy się z jego akt męczeńskich, a także z pism św. 

Zenona z Werony, biskupa, który pochodził z tamtych stron. 

 

 



HUMOR 

Pyta się nauczycielka dzieci w klasie "gdzie mieszka Bóg?" 
Jasiu się zgłasza i mówi że w łazience. 
W łazience??? Skąd to wiesz? 
"Tatuś zawsze rano krzyczy - O mój Boże, w końcu wyszłaś z 
tej łazienki!!! 
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