siê czym s¹ ekipy i przedstawiæ czym jest ten Ruch na tle innych ruchów dla
ma³¿onków i rodzin.
Po pierwsze – Pocz¹tek Ruchu Duchowoœci Ma³¿eñskiej, czyli Equipes Notre-Dame
to rok 1938. Cztery m³ode ma³¿eñstwa wyczuwaj¹, i¿ w ich mi³oœci ludzkiej jest
jakaœ g³êbia. Chc¹ j¹ prze¿ywaæ w œwietle wiary, odnaleŸæ w niej osobowego Boga.
Prosz¹ m³odego wówczas francuskiego kap³ana Henrii Caffarela by pomóg³ im w
ich poszukiwaniach. Us³ysza³ odpowiedŸ: „PójdŸmy razem”. Stopniowo, dziêki
wspólnej modlitwie i dzieleniu siê, pojawia siê przed ich oczyma coraz wiêcej
œwiat³a. Doœwiadczaj¹ ¿ycia wspólnotowego, w którym realizuje siê obietnica
Chrystusa: „Bo gdzie s¹ dwaj lub trzej zebrani w imiê moje, tam jestem poœród nich”
(Mt 18, 20). S³uga Bo¿y, ojciec Caffarel, w póŸniejszym czasie pe³ni³ rolê eksperta
ds. œwiêtoœci ma³¿eñstw na Soborze Watykañskim II. By³ to cz³owiek niezmiernie
rozmodlony, skromny i - mo¿na powiedzieæ - w swym myœleniu ponadczasowy. Pod
koniec ¿ycia za³o¿y³ szko³ê modlitwy i ca³kowicie siê jej poœwiêci³.
Po drugie – jest to wspólnota miêdzynarodowa (najwiêcej ma³¿eñstw znajduje siê
w Brazylii i Francji), w Polsce istnieje od 2002 r.
Po trzecie – po latach za³o¿yciel, ufaj¹c dzia³aniu Ducha Œwiêtego, oddaje
odpowiedzialnoœæ za Ruch w rêce samych ma³¿onków, (m¹¿ z ¿on¹ wspólnie).
Kap³ani s¹ we wspólnotach doradcami duchowymi, uczestnikami spotkania i
jednymi z cz³onków ekipy.
Po czwarte – patronk¹ END jest Maryja, a znakiem rozpoznawczym ikona œwiêtej
rodziny.
Po pi¹te – jest to „stowarzyszenie prywatne wiernych, posiadaj¹ce osobowoœæ
prawn¹ zgodnie z kanonami 298-311 i 321-329 Kodeksu Prawa Kanonicznego”
uznane przez Radê Papiesk¹ do spraw Œwieckich.
Osobiœcie doœwiadczamy, i¿ END to Ruch, który daje narzêdzia potrzebne
do dojœcia ma³¿eñstwa do œwiêtoœci, „ani wiêcej ani mniej”. W zamian za to wymaga
podjêcia pracy duchowej od ka¿dego z osobna i obydwu razem, podaje konkretne
zadania do wype³nienia.

Jest to ruch przeznaczony dla wszystkich ma³¿eñstw o ka¿dym sta¿u
ma³¿eñskim i ró¿nej drodze duchowej. Wejœcie w ruch pozwala na wzajemna
pomoc w dojœciu „parami do nieba”. Kroczenie t¹ sam¹ drog¹ wraz z innymi
staje siê ³atwiejsze…
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do odwiedzenia strony
internetowej: www.end.org.pl lub wys³anie zapytania na adres e-mailowy:
slask@end.win.pl albo do kontaktu z nami (dane u ks. Proboszcza).
Gor¹co Zachêcamy!
Robert+Gabriela Knopik
tel. 77 546 73 46
www.parafia-metalchem.pl
e-mail: proboszcz@parafia-metalchem.pl
Parafialne konto bankowe:70 8876 0009 0038 6087 2000 0001
Opole ul. Sandomierska 1 tel./fax. 774556426
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* Jutro rozpoczynamy nabo¿eñstwa ró¿añcowe. Od poniedzia³ku
do pi¹tku po
wieczornej Mszy Œw, w soboty
o godz. 18.30 a w niedzielê o 17.30 – przed Msz¹ Œw wieczorn¹.
W Grotowicach ró¿aniec od poniedzia³ku do pi¹tku o godz.
19.00
* W paŸdzierniku nie bêdzie katechez dla doros³ych
* W najbli¿szy wtorek po nabo¿eñstwie ró¿añcowym spotkanie
dla kandydatów do bierzmowania z klasy III gimnazjum i ich
rodziców, a we wtorek 9 paŸdziernika spotkanie dla
kandydatów do bierzmowania z klasy I gimnazjum i ich
rodziców
* W œrody paŸdziernika Msza Œwiêta bêdzie o godz. 18.00
* W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pi¹tek i pierwsza
sobota miesi¹ca
* W czwartek o godz. 19.00 próba chóru parafialnego. Na tym
spotkaniu mog¹ siê tak¿e zapisywaæ nowe osoby, które chc¹
œpiewaæ w naszym chórze.
* W pi¹tek o godz. 18.00 Msza Œw. szkolna dla dzieci
* W sobotê o godz. 8.00 Msza Œw. w intencji czcicieli
Niepokalanego Serca NMP i ¯ywego Ró¿añca, a od godz. 9.00
odwiedziny chorych

* Za tydzieñ w niedzielê w czasie Mszy Œw. o godz. 11.00 dzieci
pierwszokomunijne otrzymaj¹ swoje ró¿añce
* Dziêkujê wszystkim, którzy troszcz¹ siê o wygl¹d naszych
koœcio³ów, o obejœcie koœcio³ów i paniom sprz¹taj¹cym
koœció³. W pi¹tek po Mszy Œwiêtej zapraszam do sprz¹tania
koœcio³a mieszkañców ul. Z³otej 18 i 20
* Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby parafialne
a za tydzieñ na potrzeby kurii i seminarium duchownego Za
z³o¿one ofiary sk³adam serdeczne "Bóg zap³aæ".
* Okazja do spowiedzi codziennie pó³ godziny przed ka¿d¹
Msz¹ Œw.
Poniedzia³ek – 1.10 Wspomnienie œw. Teresy
od dzieci¹tka Jezus, dziewicy i mêczennicy
00
18 Do B. Op. (…) o dary Ducha Œw. dla córek Ewy i Marty
Po Mszy Œw. nabo¿eñstwo ró¿añcowe
Wtorek –2.10 Wspomnienie œw. Anio³ów Stró¿ów
18 Za + Irenê Adamczyk – od rodzeñstwa
Po Mszy Œw. nabo¿eñstwo ró¿añcowe
00

Œroda – 3.10
00
18 Za + mamê Józefê w 4 rocznicê œmierci i ++ z pokrewieñstwa
Po Mszy Œw. nabo¿eñstwo ró¿añcowe
Czwartek – 4.10Wspomnienie œw. Franciszka z Asy¿u
18 O nowe powo³ania kap³añskie, zakonne i misyjne, za ksiê¿y
pochodz¹cych z naszej parafii, za ksiê¿y którzy pracowali i
pracuj¹ w naszej parafii, za + ks. prob. Wojciecha Skrobocza
oraz w intencji apostolatu „Margaretka”
Po Mszy Œw. nabo¿eñstwo ró¿añcowe
00

Pi¹tek 5.10 wspomnienie œw. Faustyny Kowalskiej, dziewicy
1800 Za + Katarzynê Ho³yñsk¹ – od s¹siadów Kusakiewicz
Po Mszy Œw. nabo¿eñstwo ró¿añcowe
Sobota –6.10
8 W intencji czcicieli Niepokalanego Serca NMP i ¯ywego
Ró¿añca
00
17 Grotowice: Za ++ z rodzin Grubiak i Topolskich
1830 koœció³ parafialny: nabo¿eñstwo ró¿añcowe
00

Niedziela – 7.10 Niedziela XXVI Zwyk³a
9 Grotowice : Za + Katrzynê Ho³yñsk¹ w 30 dzieñ po œmierci
1100 Chrzest: Klara Kot
1730 nabo¿eñstwo ró¿añcowe
1800 Do B. Op. (…) o umocnienie wiary w intencji rodziny
Szkudlarek
W trosce o ma³¿eñstwo i rodzinê
(cz. 3. Ruch Duchowoœci Ma³¿eñskiej)
30

Dzisiejsze czasy s¹ dla wspó³czesnych rodzin bardzo trudne. Zewsz¹d
atakowana jest instytucja rodziny. Podawane s¹ wzorce dalekie od idea³u
chrzeœcijañskiego, wrêcz ten idea³ krytykuj¹ce. W mediach nierzadko widniej¹
modele par rozwi¹z³ych, ma³¿eñstwa rozpadaj¹ce siê, zawierane po raz kolejny itd..
I co ma pocz¹æ cz³owiek, a tym bardziej ma³¿onkowie, je¿eli chc¹ ¿yæ, a tym
bardziej je¿eli chc¹ dojœæ wspólnie do œwiêtoœci? Nie ma innej rady, jak korzystaæ z
doœwiadczenia innych w tej drodze. W naszym Koœciele powszechnym jeszcze do
niedawna o œwiêtych ma³¿eñstwach prawie siê nie mówi³o, za wyj¹tkiem œwiêtej
Rodziny, œw. Joachima i œw. Anny. Wœród beatyfikowanych i kanonizowanych
œwieckich nie by³o par - œwiêtych ma³¿onków, a¿ do roku 2001 - beatyfikacji
Alojzego i Marii Quatrocchi, a nastêpnie 2008 r. – wyniesienia na o³tarze Ludwika i
Zelii Martin (rodzice œw. Teresy od Dzieci¹tka Jezus).
S¹ w koœciele ruchy czy wspólnoty skierowane do ma³¿eñstw bêd¹cych na ró¿nym
etapie rozwoju duchowego lub borykaj¹ce siê z ró¿nymi bol¹czkami. My Gabriela
i Robert nale¿ymy do jednego z takich ruchów, która nosi nazwê Equipes Notre
Dame (w skrócie END albo Ruch Duchowoœci Ma³¿eñskiej). Chcemy podzieliæ

