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PODSTAWY NASZEJ WIARY: 
 Temat 1. Istnienie Boga 
 
1. Wymiar religijny istoty ludzkiej 

ymiar religijny 

charakteryzuje istotę 
ludzką od jej począt-
ków. Przejawy ludz-
kiej religijności 

oczyszczone od przesądu wynikającego ostatecz-
nie z niewiedzy i z grzechu ukazują przekonanie, 
że istnieje Bóg Stwórca, od którego zależy świat i 
nasze osobiste istnienie. Jeżeli jest prawdą, że 
politeizm towarzyszył wielu fazom ludzkiej histo-
rii, jest również prawdą, że najgłębszy wymiar 
ludzkiej religijności i mądrości filozoficznej po-
szukiwał radykalnego uzasadnienia świata i życia 
ludzkiego w jedynym Bogu, fundamencie rzeczy-
wistości i realizacji naszego dążenia do szczęścia 
(por. Katechizm, 28).  

Wszystkie wypowiedzi artystyczne, filozoficzne, literackie i inne, obecne w 
kulturze narodów, pomimo ich różnorodności, gromadzi razem refleksja na temat 
Boga i centralnych kwestii bytu ludzkiego: życia i śmierci, dobra i zła, ostatecznego 
celu i sensu wszystkich spraw. Jako że te przejawy ducha ludzkiego są poświadczone 
w całej historii, można powiedzieć, że odniesienie do Boga należy do ludzkiej kultury 
i stanowi istotny wymiar społeczeństwa i ludzi. Wolność religijna stanowi w związku 
z tym pierwsze z praw, natomiast poszukiwanie Boga – pierwszy z obowiązków. 
Wszyscy ludzie „nagleni są własną swą naturą, a także obowiązani moralnie do szu-
kania prawdy, przede wszystkim w dziedzinie religii. Obowiązani są też trwać przy 

Kalendarz liturgiczny: 

  
29 września - święci Ar-
chaniołowie Michał, Rafał i 
Gabriel 

 
Cytat tygodnia: 
 
„Burza, która bez na-
szej winy przeciw nam 
się sroży, jest zapowie-
dzią rychłej korzyści w 
przyszłości.” 

  
św. Ignacy  Loyola 

Intencje mszalne: 
 

 

Niedziela, 29 września 2013 
800 + 6r.ś. Irena Strzyżewska i rodziców z obojga stron 
930  ++ 2r.ś. Zofia, Bronisława, Weronika, Franciszek Wysoccy 
930  + Janina Kesler 24r.ś. Antoni i Urszula zmarli z rodziny 
1100  12r.ślubu Maja i Roberta o Bł. Boże zdrowie i potrzebne łaski 
1230  ++ 2r.ś. Władysław Szpora, z rodz. Karolina Wojciech Szpora, Marianna i 
Stanisław Wegner, Jerzego, Mieczysław zm. z rodz. Wegner, Bogdan 
Krasiewicz, Mariusz, Zbyszek Buczkowski 
1800  + Feliks Langier 
Poniedziałek, 30 września 2013 
700  + Jan Hodyl 30d.p.p. 
1800  + Piotr Szustek 
Wtorek,  01 październik 2013 
700 
1800 
Środa 02 październik 2013 
700 
1800   
Czwartek, 03 październik 2013 
700 + Piotr Szustek 
1800 + 6r.ś. Bogusławę Dzięgielewską z rodz. Dzięgielewskich, Komuda, 
Ostrowskich 
Piątek, 04 październik 2013 
700 
1800  + Jadwiga Adamek 
Sobota, 28 września 2013 
700  + Jadwiga Stasiak 
1800  ++ Tadeusz, Weronika, Józef, Renata Cija 
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poznanej prawdzie”. Negacja Boga i próba wykluczenia Go z kultury i z życia spo-
łecznego i świeckiego są zjawiskami stosunkowo niedawnymi, ograniczonymi do 
pewnych obszarów świata zachodniego. Fakt, że wielkie religijne i egzystencjalne 
znaki zapytania pozostają niezmienne w czasie zaprzecza idei, że religia jest ograni-
czona do „dziecięcej” fazy ludzkiej historii i przeznaczona do zniknięcia wraz z rozwo-
jem wiedzy.  

Chrześcijaństwo przyjmuje wszystko co dobre w poszukiwaniu i wielbieniu 
Boga przejawiającym się historycznie poprzez ludzką religijność, odkrywając jednak-
że prawdziwe znaczenie tej religijności, czyli znaczenie drogi ku jedynemu i praw-
dziwemu Bogu, który objawił się w historii zbawienia przekazanej ludowi Izraela i 
który wyszedł nam na spotkanie stając się człowiekiem w Jezusie Chrystusie, Słowie 
Wcielonym. 

Święci znani… i nie znani 

niołowie są istotami ze swej natury różnymi od ludzi. Należą do stworzeń, są nam 

bliscy, dlatego Kościół obchodzi ich święto. Do ostatniej reformy kalendarza ko-

ścielnego (z 14 lutego 1969 r.) istniały trzy odrębne święta: św. Michała czczono 29 

września, św. Gabriela - 24 marca, a św. Rafała - 24 października. Obecnie wszyscy 

trzej archaniołowie są czczeni wspólnie. 

 W tradycji chrześcijańskiej Michał to pierwszy i najważ-

niejszy spośród aniołów (Dn 10, 13; 12, 1; Ap 12, 7 nn), obdarzony 

przez Boga szczególnym zaufaniem. 

Hebrajskie imię Mika'el znaczy "Któż jak Bóg". Według tradycji, 

kiedy Lucyfer zbuntował się przeciwko Bogu i do buntu namówił 

część aniołów, Archanioł Michał miał wystąpić i z okrzykiem "Któż 

jak Bóg" wypowiedzieć wojnę szatanom. 

Św. Michał Archanioł jest patronem Cesarstwa Rzymskiego, Anglii, 

Austrii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Węgier i Małopolski; diecezji 

łomżyńskiej; Amsterdamu, Łańcuta, Sanoka i Mszany Dolnej; po-

nadto także mierniczych, radiologów, rytowników, szermierzy, szli-

fierzy, złotników, żołnierzy. Przyzywany jest także jako opiekun 

dobrej śmierci. 

W ikonografii św. Michał Archanioł przedstawiany jest w tunice i paliuszu, w szacie 

władcy, jako wojownik w zbroi. Skrzydła św. Michała są najczęściej białe, niekiedy 

pawie. Włosy upięte opaską lub diademem. Jego atrybutami są: globus, krzyż, laska, 

lanca, miecz, oszczep, puklerz, szatan w postaci smoka u nóg lub skrępowany, tarcza 

z napisem: Quis ut Deus - "Któż jak Bóg", waga. 

Gabriel po raz pierwszy pojawia się pod tym imieniem w Księdze Daniela 

(Dn 8, 15-26; 9, 21-27). W pierwszym wypadku wyjaśnia Danielowi znaczenie ta-

jemniczej wizji barana i kozła, ilustrującej podbój przez Grecję potężnych państw 

Medów i Persów; w drugim wypadku archanioł Gabriel wyjaśnia prorokowi Danie-

lowi przepowiednię Jeremiasza o 70 tygodniach lat. Imię "Gabriel" znaczy tyle, co 

"mąż Boży" albo "wojownik Boży".  

W ikonografii św. Gabriel Archanioł występuje niekiedy jako młodzieniec, prze-

ważnie uskrzydlony i z nimbem. Odziany w tunikę i paliusz, czasami nosi szaty litur-

giczne. Na włosach ma przepaskę lub diadem. Jego skrzydła bywają z pawich piór. 

Szczególnie ulubioną sceną, w której jest przedstawiany w ciągu wieków, jest Zwia-

stowanie. Niekiedy przekazuje Maryi jako herold Boży zapieczętowany list lub zwój. 

Za atrybut służy mu berło, lilia, gałązka palmy lub oliwki. 

Rafał przedstawił się w Księdze Tobiasza, iż jest jednym z "siedmiu anio-

łów, którzy stoją w pogotowiu i wchodzą przed majestat Pański" (Tb 12, 15). Wystę-

puje w niej pod postacią ludzką, przybiera pospolite imię Azariasz i ofiarowuje mło-

demu Tobiaszowi wędrującemu z Niniwy do Rega w Medii swoje towarzystwo i 

opiekę. Ratuje go z wielu niebezpiecznych przygód, przepędza demona Asmodeusza, 

uzdrawia niewidomego ojca Tobiasza. Hebrajskie imię Rafael oznacza "Bóg ule-

czył". 

W ikonografii św. Rafał Archanioł przedstawiany jest jako młodzieniec bez zarostu 

w typowym stroju anioła - tunice i chlamidzie. Jego atrybutami są: krzyż, laska piel-

grzyma, niekiedy ryba i naczynie. W ujęciu bizantyjskim ukazywany jest z berłem i 

globem. 

HUMOR 

Małżeństwo, które często czytało wspólnie Pismo św., pewnego 

dnia pokłóciło się. Nastały "ciche dni". Rankiem żona budzi mę-

ża i podaje mu kartkę z napisem "Łk 7,14". Ten, nie namyślając 

się wcale, odpowiada jej tekstem "J 2,4".  
 

Ogłoszenia parafialne 
1. Pierwszy piątek miesiąca dla dzieci na 16 30 dla doro-

słych 18.00 dla młodzieży 19.00 pól godziny przed każ-

dą mszą św. okazja do spowiedzi 

2. Za tydzień na mszy św. o 12 30 spotkanie członków Ży-

wego Różańca 

3. od wtorku zapraszamy na nabożeństwa różańcowe dla 

dzieci poniedziałek środa piątek 16 30 dla dorosłych i 

młodzieży codziennie o 17 30 

4. Bóg zapłać za ofiary złożone tydzień temu na tacę w 

kwocie 1189zł. 
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