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Święty Marcin z Tours
Marcin urodził się ok. 316 r. w Panonii, na terenie dzisiejszych Węgier, w rodzinie
pogańskiej. Jego ojciec był rzymskim trybunem wojskowym. Prawdopodobnie imię
Martinus pochodzi od Marsa, boga wojny. Przez wieki powstało tak wiele życiorysów
Marcina i legend, że dziś trudno ustalić fakty. Prawdopodobnie uczył się w Ticinium
(Pawia). Mając 15 lat wstąpił do armii Konstancjusza II. Co do tego, ile lat służył w wojsku,
hagiografowie toczą spory. Według jednych 25, inni podają, że tylko 5. Ale wydarzenie,
które wszyscy czciciele wspominają, miało miejsce w okresie tej służby. Żebrakowi
proszącemu o jałmużnę u bram miasta Amiens Marcin oddał połowę swej opończy.
Następnej nocy ukazał mu się Chrystus odziany w ten płaszcz i mówiący do aniołów:
"To Marcin okrył mnie swoim płaszczem". Pod wpływem tego wydarzenia Marcin przyjął
chrzest i opuścił wojsko, uważając, że wojowanie kłóci się z zasadami wiary. W innych
życiorysach znajdujemy informację, że spotkanie z żebrakiem nastąpiło już po chrzcie;
Marcin jako chrześcijanin nie mógł służyć w wojsku, dlatego musiał z niego wystąpić.
Wielką troską Marcina było nawrócenie swoich rodziców, do którego doprowadził wkrótce
po opuszczeniu armii. Następnie udał się do św. Hilarego, biskupa Poitiers (we Francji),
stając się jego uczniem. Został akolitą, a następnie diakonem. Po pewnym czasie osiadł jako
pustelnik na wysepce Gallinaria w pobliżu Genui, gromadząc wokół siebie wielu uczniów.
W 361 r. założył pierwszy klasztor w Galii - w Liguge. Dziesięć lat później, mimo jego
sprzeciwu, lud wybrał go biskupem Tours. Ta data jest potwierdzona w dokumentach sakrę biskupią otrzymał w roku 371. Jako pasterz diecezji prowadził nadal surowe życie
mnisze, budząc sprzeciw okolicznych biskupów. Klasztory, które zakładał, łączyły
koncepcję życia mniszego z pracą misyjną. Sam odbył wiele wypraw misyjnych. Rozpoczął
chrystianizację prowincji galijskiej i prowadził ją w sposób bardzo systematyczny.
Był znanym apostołem wsi. Jako były wojskowy nie zrażał się niepowodzeniami,
ale konsekwentnie realizował wytyczone sobie zadania. Marcin zmarł 8 listopada 397 r.
w Candes podczas podróży duszpasterskiej. Jego ciało sprowadzono Loarą do Tours
i pochowano 11 listopada.
[brewiarz.pl/czytelnia/swieci/11-11]

Witajcie Młodzi Przyjaciele!
Zachęcam Was do lektury nowego numeru „Izydora”. Jak zwykle znajdziecie w nim
fragment kolejnej encykliki Papieża Jana Pawła II oraz testy pieśni i modlitwy, tym razem
związanych z adwentem. W cyklu Kartka z kalendarza przegląd listopadowych
uroczystości i świąt.
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Pieśń na listopad
1. Gdy Adwentowy wieczór nadchodzi,
posłuchaj słychać krok.
Para wędrowców do nas przychodzi,
poprzez zimowy zmrok.
Ref.: Od drzwi, do drzwi
stuka, puka
i schronienia szuka.
Czy wiesz kto,
przyszedł tu?
Otwórz, otwórz, otwórz mu!
2. Święta Panienko, stojąca w progu
w chłodny wieczorny czas,
przychodzisz tu betlejemską drogą
i pytasz: "Przyjmiesz nas?"
Ref.: Od drzwi...
3. Proszę, zamieszkaj u mnie od zaraz,
otwieram domu drzwi,
o wszystko pilnie już się postaram,
aby usłużyć Ci.
Ref.: Od drzwi...
4. U mnie jest jeszcze biednie i skromnie,
ty serce moje znasz.
Ale przyjdź z Twoim
dzieciątkiem do mnie,
to przecież Pan jest Nasz.
Ref.: Od drzwi...
Modlitwa adwentowa
Święta Matko Boga,
W milczeniu i pokoju nosiłaś pod sercem
i wydałaś na świat Tego, który wszystko dźwiga na Swoich barkach.
Bądź naszą Przewodniczą na drodze do Bożego Narodzenia,
aby czas, w którym będziemy świętować narodziny Twojego Syna,
Jezusa Chrystusa, Naszego Zbawiciela, napełnił nasze serca
radością i Nadzieją. Amen.
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Z encyklik Papieża Jana Pawła II
Encyklika Sollicitudo rei socialis, skierowana do biskupów, kapłanów, rodzin zakonnych,
synów i córek Kościoła oraz wszystkich ludzi dobrej woli z okazji dwudziestej rocznicy
ogłoszenia Populorum progressio. Papież Jan Paweł II pisze w niej między innymi:
1. SPOŁECZNA TROSKA Kościoła o autentyczny rozwój człowieka i społeczeństwa, czyli
taki, który zachowuje szacunek dla osoby, ludzkiej we wszystkich jej wymiarach oraz służy
jej rozwojowi, dochodziła do głosu zawsze i na różne sposoby. Jednym z owych sposobów,
do których sięgano w ostatnich czasach najchętniej, stały się wypowiedzi Magisterium
Biskupów Rzymu, którzy — od czasów Leona XIII i Encykliki Rerum novarum, biorąc ją za
punkt odniesienia — wiele razy zabierali głos w tych sprawach, ogłaszając różne
dokumenty społeczne, często w rocznicę wydania owego pierwszego dokumentu. Najwyżsi
Pasterze naświetlali w nich także nowe aspekty nauki społecznej Kościoła. Dlatego
poczynając od cennego wkładu Leona XIII, poprzez dalsze ubogacające wypowiedzi
Magisterium, nauczanie to stanowi uaktualniony „corpus” doktrynalny, który rozwija się
w miarę jak Kościół, w pełności Słowa objawionego przez Jezusa Chrystusa i przy pomocy
Ducha Świętego (por. J 14, 16. 26; 16, 13-15), odczytuje wydarzenia zachodzące w ciągu
dziejów. Kościół stara się więc tak prowadzić ludzi, aby — także z pomocą refleksji
rozumowej oraz nauk o człowieku — mogli realizować swoje powołanie odpowiedzialnych
budowniczych ziemskiej społeczności. 2. W ten bogaty całokształt nauczania społecznego
wpisuje się, a jednocześnie w nim się wyróżnia Encyklika Populorum progressio, którą mój
czcigodny Poprzednik Paweł VI ogłosił dnia 26 marca 1967 roku. Jak dalece Encyklika
ta zachowała swą aktualność, można z łatwością stwierdzić, odnotowując choćby serię
obchodów dla uczczenia rocznicy jej ogłoszenia, które miały miejsce w tym roku, w różnych
formach i w wielu środowiskach kościelnych oraz świeckich. W tym właśnie celu Papieska
Komisja Iustitia et Pax rozesłała w ubiegłym roku list okólny do Synodów katolickich
Kościołów Wschodnich i do Konferencji Episkopatów, prosząc o opinie i projekty
odnoszące się do sposobu najlepszego uczczenia rocznicy ogłoszenia Encykliki, celem
wzbogacenia i należnego uaktualnienia jej nauczania. Ta sama Komisja zorganizowała
w dwudziestą rocznicę uroczystość, w której z radością uczestniczyłem, wygłaszając
końcowe przemówienie. Obecnie, biorąc także pod uwagę treść odpowiedzi na
wspomniany list okólny, uznałem za właściwe przygotowanie pod koniec 1987 roku
Encykliki poświęconej tematyce Populorum progressio. 3. Przyświecają mi w tym głównie
dwa cele o niemałym znaczeniu: z jednej strony oddanie hołdu temu historycznemu
dokumentowi Pawła VI i zawartemu w nim nauczaniu; z drugiej, za wzorem moich
czcigodnych Poprzedników na Stolicy Piotrowej, potwierdzenie ciągłości nauki społecznej,
a zarazem stałej jej odnowy. W istocie rzeczy, ciągłość i odnowa stanowią dowód
nieprzemijającej wartości nauczania Kościoła. Te dwie cechy są bowiem znamienne dla jego
nauczania w dziedzinie społecznej. Jest ono stałe, gdyż pozostaje identyczne w swojej
najgłębszej inspiracji, w „zasadach refleksji”, w swoich „kryteriach ocen”, w podstawowych
„wytycznych działania”, a nade wszystko w wiernej i żywotnej więzi z Ewangelią
Chrystusową. Jest zarazem zawsze nowe, gdyż podlegające koniecznym i potrzebnym
zmianom dyktowanym przez różne uwarunkowania historyczne i nieustanny bieg
wydarzeń, pośród których upływa życie ludzi i społeczeństw.
[https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki]
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Krzyżówka nr 14
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PYTANIA: 1do 5 imiona apostołów.

[Ł.M.]

Rozwiązanie krzyżówki prosimy przesłać na nasz adres e-mailowy (podając swoje imię,
nazwisko i wiek) do 20 listopada-. Wśród osób, które prześlą prawidłowe rozwiązanie
wylosowana ostanie książka. Rozwiązanie Krzyżówki nr 13: NABOŻEŃSTWO. Książkę
otrzymuje Kamila lat 7. O sposobie odbioru nagrody informujemy e-mailem.
Dziękujemy wszystkim czytelnikom za przesłane odpowiedzi.

Kartka z kalendarza – listopad
1 – UROCZYSTOŚĆ WSZYTSKICH ŚWIĘTYCH
2 – WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH
4 – Wspomnienie św. Karola Boromeusza, biskupa
9 – ŚWIĘTO ROCZNICY POŚWIĘCENIA BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ
10 – Wspomnienie św. Leona Wielkiego, pap. i dK
11 – Wspomnienie św. Marcina z Tours, bpa
12 – Wspomnienie św. Jozafata, bpa i męczennika
13 – Wspomnienie świętych Benedykta , Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych
męczenników Polski
17 – Wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, zak.
18 – Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dz. i męcz.
20 – Wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, prezb.
21 – Wspomnienie Ofiarowania NMP
22 – UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA
24 – Wspomnienie świętych męczenników Andrzeja Dung-Lac, prezb. i Tow.
29 – PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU
30 – ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA, APOSTOŁA
[na podstawie Kalendarza liturgicznego archidiecezji katowickiej]
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