
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 15.10.2017 – 22.10.2017 

Niedziela – 15.10.17, XXVIII Niedziela zwykła    
        Po mszach: Zbiórka na ogrzewanie kościoła.     
  7.15 – Modlitwy poranne 
  7.30 – Za + Wernera Cwienk w II rocznicę śmierci.  
10.30 – Suma: Za + męża ojca i dziadka Wiesława Gąsior.  
18.00 – Nabożeństwo fatimskie. Zakończenie tegorocznych nabożeństw  
  fatimskich procesją ze świecami.  

Poniedziałek – 16.10.17,  
  6.30 – Za + Lidię Korpalską w 30 dzień po śmierci. 
18.00 – Nabożeństwo różańcowe.  

Wtorek – 17.10.17,  
  6.30 – Za + Brigitte Mnich w 30 dzień po śmierci 
18.00 – Msza św. dziękczynna za życie i posługę ks. Krzysztofa Grzywocza  

 z okazji urodzin. Nabożeństwo różańcowe.  

Środa – 18.10.17,  
17.00 – Katecheza dla dzieci I-Komunijnych. 
18.00 – Za ++ Jana i Katarzynę Kaula (z ok. rozb. grobu) i ++ z rodziny.  
    Różaniec z dziećmi. Spotkanie dla ministrantów i kandydatów.   

Czwartek – 19.10.17,  
  6.30 – Za + Marię Klimas w I rocznicę śmierci.  
18.00 – Msza św. za + Jerzego Nowak z ok. 30 dnia po śmierci.  

 Nabożeństwo różańcowe.  

Piątek – 20.10.17,  
  6.15 – Koronka do Miłosierdzia Bożego w int. młodego pokolenia 
  6.30 – Za ++ rodz. Martę i Pawła Kipka, + siostrę, braci, szwagrów i zięcia  
  Marka.  
17.00 – Katecheza dla kl. VII. 
18.00 – Nabożeństwo różańcowe.  
19.00 – Zebranie Parafialnej Rady Duszpasterskiej.  

Sobota – 21.10.17,  
  7.00 – Za + ojca Jana Pielot, matkę Joannę i pokrew.  
  Nabożeństwo różańcowe.  

Niedziela – 22.10.17, XXIX Niedziela zwykła – Niedziela misyjna    
  7.15 – Modlitwy poranne 

  7.30 – W intencji Róży Różańcowej Barbary Jachimowskiej za żyjących  
 i zmarłych.  

10.30 – Suma: Za ++ dziadków Skoczylas i Kasprzak. 
15.00 – Nabożeństwo różańcowe przy krzyżu na Lasokach (wyjazd spod  
  kościoła o godz. 14.45 – przy bezdeszczowej pogodzie) 

Najbliższe wolne intencje: 6, 7, 9 i 10 listopada. 

SENTENCJA TYGODNIA  
Najpierw spojrzyj, z kim jesz i pijesz, a dopiero potem, co jesz i pijesz. 
                                                                                                           (Epikur). 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
1. W jutrzejszy poniedziałek, 16 października, przypada 39. rocznica wyboru 
kard. Karola Wojtyły – Jana Pawła II na Stolicę Piotrową. Decyzją polskiego 
Parlamentu dzień 16 października jest w naszym kalendarzu Dniem Papieża 
Jana Pawła II. W ten sposób naród polski składa uznanie „największemu 
autorytetowi XX wieku, człowiekowi, który sięgając do źródeł chrześcijaństwa, 
uczył nas solidarności, odwagi i pokory, stanowczości i wyrozumiałości, 
mądrości…”. Panu Bogu dziękujemy za posługę św. papieża Polaka i prosimy 
o jego wstawiennictwo, abyśmy wytrwali na wytyczonej przez niego drodze. 
2. Przed nami kolejny różańcowy tydzień. Nie lekceważmy tego daru Bożej 
Opatrzności. Matka Boża w swych objawieniach wskazuje na różaniec jako 
mistyczną broń i narzędzie Bożych zwycięstw.  
Proponuję, aby z okazji 100-lecia objawień fatimskich powstała w naszej 
parafii grupa Czcicieli Matki Boskiej Fatimskiej. Szczególnym zadaniem i 
przywilejem byłaby troska i noszenie na feretronie specjalnej figury Matki 
Boskiej Fatimskiej (zostałaby sprowadzona z Portugalii). 
3. W środę, 18 października, w kalendarzu liturgicznym przypada święto św. 
Łukasza Ewangelisty. Jednocześnie jest to Dzień Modlitw za Pracowników 
Służby Zdrowia. Gorącą modlitwą obejmiemy wszystkich, którzy troszczą się 
o nasze zdrowie i życie. 
4. Przyszłą niedzielę, 22 października, będziemy przeżywali jako Niedzielę 
Misyjną, rozpocznie się również Tydzień Misyjny. Pamiętajmy, że do 
każdego z nas Pan Jezus kieruje polecenie: „Idźcie i głoście”, tym bardziej 
modlitewnie i materialnie starajmy się wspierać dzieła misyjne Kościoła. 
5. Kalendarz intencji na rok 2018. Można dokonywać rezerwacji i zamawiać 
msze św. na przyszły rok.  
6. W zakrystii mamy do nabycia kalendarze ścienne na rok 2018.  
7. Zbiórka na Dzieło Nowego Tysiąclecia – 847,70 zł. Bóg zapłać za wsparcie! 



W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 
 16 X – św. Jadwiga Śląska (1174 lub 1179-1243), żona Henryka I 

Brodatego, księcia Wrocławia, która po jego śmierci wstąpiła do klasztoru 
cysterek w Trzebnicy, gdzie zasłynęła z pobożności i czynów miłosierdzia; 
jest patronką pojednania narodów, szczególnie czczona jest na Śląsku, 
zarówno przez Polaków, jak i Niemców; z wyjątkowym duchowym 
męstwem znosiła liczne nieszczęścia, które na nią w życiu spadały 
(wspomnienie obowiązkowe); 

 17 X – św. Ignacy Antiocheński (†ok. 117), biskup i męczennik, uczeń św. 
Jana Ewangelisty i następca św. Piotra na stolicy biskupiej w Antiochii 
(Syria); w czasie prześladowań za cesarza Trajana został uwięziony i 
skazany na śmierć; jest jednym z pierwszych ojców Kościoła 
(wspomnienie obowiązkowe); 

 20 X – św. Jan Kanty (1390-1473), prezbiter, profesor Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, znany z niezwykłej pracowitości i wielkiego miłosierdzia 
(wspomnienie obowiązkowe); 

 21 X – bł. Jakub Strzemię (1340-1409), franciszkanin, biskup, gorliwy 
misjonarz Kresów Wschodnich (wspomnienie obowiązkowe). 

UŚMIECH TYGODNIA 
Kardynał Micara spóźniwszy się kiedyś na audiencję u Jana XXIII tłumaczył 
się tym, że z górą kwadrans musiał szukać miejsca na zaparkowanie 
samochodu. Okazało się, że papież ma zrozumienie dla tego typu kłopotów, bo 
powiedział dobrotliwie:  
– To odwieczny problem. Noe musiał szukać czterdzieści dni, zanim znalazł 
miejsce dla arki. 

PAPIEŻ FRANCISZEK O MIŁOSIERDZIUB BOŻYM 
„Uczynki miłosierdzia względem ciała i względem duszy stanowią po dziś 
dzień sprawdzian wielkiego i pozytywnego wpływu miłosierdzia jako wartości 
społecznej. Pobudza ono bowiem do zakasania rękawów, aby przywrócić 
godność milionom ludzi” (MM 18). 
Co uczyniłem w ostatnim roku, aby ludzie zmarginalizowani przez różne 
sytuacje życiowe, mogli na nowo doświadczyć swojej wartości? 
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Refleksja  
„Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną 
swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, 

lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: 
Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę: woły i tuczne 

zwierzęta pobite i wszystko jest gotowe”. 
Zaproszenie Boga jest darem, łaską, wypływa z bezwarunkowej 

miłości. Ale wymaga odpowiedzi. Wszyscy zaproszeni są zobowiązani do 
„zmiany szaty”, czyli do zmiany życia, stawania się nowymi ludźmi, 
„przyobleczenia się w Jezusa Chrystusa” (por. Rz 13, 13n). W przeciwnym 
wypadku pozostaniemy „powołani”, ale nie „wybrani”. „Źli” muszą się 
zaangażować, aby stać się choć trochę lepszymi. Zaś „dobrzy” winni zrobić 
wszystko, aby stawać się jeszcze lepszymi. 

Tej Jezusowej przypowieści nie można jedynie ograniczyć do kwestii 
ostatecznej naszego wiecznego zbawienia, chociaż może to być jej 
pierwszorzędne znaczenie. Ale przecież już tutaj żyjąc we wspólnocie 
Kościoła, Jezus Chrystus przygotował nam ucztę, która jest zapoczątkowaniem 
tamtej wieczystej. Jest nią Eucharystia. To właśnie we Mszy Świętej sam 
Zbawiciel przygotował nam ucztę, na którą zaprasza wszystkich już 
zaproszonych na drogę wiary, nadziei i miłości, aby się posilili słowem Bożym, 
owocami uobecniającej się Jego zbawczej ofiary, śmierci, zmartwychwstania, 
wreszcie Jego Przenajświętszym Ciałem i Krwią, jako Chlebem Życia i 
Kielichem Zbawienia, abyśmy mieli nowe życie i zmierzali na ucztę niebieską. 
On, jako Zmartwychwstały, żyjący w Kościele, nieustannie poprzez swoje 
sługi zaprasza na tę ucztę, natomiast wielu z niej nie korzysta z błahych 
powodów. Czy zastanawiałem się kiedyś na modlitwie, w chwilach zamyślenia, 
nad obrazem Pana Boga jako Ojca zapraszającego mnie, jako stworzenie do 
siebie, na spotkanie, na ucztę? 


