
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 02.10.2022 – 09.10.2022 

Niedziela – 02.10.22, XXVII Niedziela zwykła,  
 Kolekta na Seminarium Duchowne i Kurię diecezjalną 
  7.15 – Modlitwy poranne 
  7.30 – Do Matki Boskiej Różańcowej za żyjących i ++ członków Żywego  
  Różańca i Róż Różańcowych z naszej Parafii.  
10.30 – Suma: Za + Manfreda Szenfeld w I rocznicę śmierci. 
15.00 – Nabożeństwo różańcowe. 

Poniedziałek – 03.10.22,  
  6.30 – Za wszystkich ++ rolników i działkowców z naszej Parafii (msza św. 
  podożynkowa). 
17.30 – Nabożeństwo różańcowe. 

Wtorek – 04.10.22, św. Franciszka z Asyżu 
  6.30 – Za ++ rodz. Mariannę i Władysława Biały 
17.30 – Nabożeństwo różańcowe. 

Środa – 05.10.22, Msza szkolna, św. S. Faustyny 
17.00 – Za ++ dziadków Elżbietę i Wernera Cwienk w kol. r. śm. ze wspom. 
   ich ++ rodziców Katarzynę i Teodora Szweda, Łucję i Henryka Cwienk.  
  Poświęcenie różańców dzieciom I-Komunijnym. Różaniec św. 
Po nabożeństwie: Spotkanie dla dzieci, które chciałyby zostać ministrantami 
  (chłopcy i dziewczynki od II klasy SP) lub należeć do Dzieci Maryi  
  (dziewczynki od I klasy SP) 

Czwartek – 06.10.22, I Czwartek miesiąca,  
  6.30 – Za ++ rodz. Psik, Behr i w pewnej int. o zdrowie i Boże błog.  
17.00 – Godzina święta i Nabożeństwo różańcowe. 

Piątek – 07.10.22, I Piątek miesiąca, NMP Różańcowej 
 Dzień modlitwy młodzieży przygotowującej się do bierzmowania 

  6.15 – Koronka do Miłosierdzia Bożego za młode pokolenie 
  6.30 – Za ++ rodz. Alfreda i Jadwigę Barteczko, + Otylię Barteczko  

 i + Janusza Borek 
  8.00 – Odwiedziny chorych 
17.00 – Adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi św. 
17.30 – Modlitwa różańcowa 
18.00 – Za + Henryka Hajduk w kol. r. śmierci. 
18.30 – Spotkanie dla klasy VII Szkoły Podstawowej w ramach 3 – letniego  
  cyklu przygotowania do bierzmowania 

Sobota – 08.10.22,   
  7.00 – Za ++ rodz. Zofię i Maksymiliana Dziubanek, bratową Elżbietę, brata  
  Jerzego i jego żonę Magdalenę, dziadków oraz ++ pokrew.  
  Nabożeństwo różańcowe. 

Niedziela – 09.10.22, XXVIII Niedziela zwykła,  
 Kolekta na potrzeby naszej Parafii. 
 Zbiórka Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia 
  7.15 – Modlitwy poranne 
  7.30 – Do Matki Boskiej Królowej za wszystkich naszych seniorów polecając  
  się Jej opiece oraz o łaskę zdrowia i sił.  
10.30 – Suma: Za ++ Jana i Elfrydę Rogosz ze wspom. + Anny Griner. 
15.00 – Nabożeństwo różańcowe. 

Najbliższe wolne intencje mszalne: 11, 14, 20, 21 października. 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
1. Dziś dwudziesta siódma niedziela zwykła w ciągu roku kościelnego. Liturgia 
niedzielna wyparła liturgiczne wspomnienie Świętych Aniołów Stróżów. Niech 
towarzyszy nam wiara w obecność i pomoc świętych aniołów, których Bóg 
powołał, aby nas strzegli na drogach naszego życia.  
2. Trwa październik – miesiąc modlitwy różańcowej. Zapraszamy wszystkich: 
dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w nabożeństwie różańcowym 
codziennie o godz. 17.30, w niedzielę o godz. 15.00. Osoby, które nie mogą 
przybyć na modlitwę do świątyni, zapraszamy do odmawiania różańca w domu. 
Przypominamy także, że w niedziele i środy odmawiamy tajemnice chwalebne, 
w poniedziałki i soboty – tajemnice radosne, we wtorki i piątki – bolesne, w 
czwartki – tajemnice światła. 
3. Osoby modlące się na różańcu mogą zyskać łaskę odpustu zupełnego, czyli 
darowanie kar czyśćcowych za grzechy. Taki odpust pod zwykłymi warunkami 
można zyskać, odmawiając jedną część różańca.  
4. Jest już kalendarz intencji mszalnych na rok 2023. Do końca października 
pierwszeństwo zostawiamy dla zamawiania ważnych mszy okolicznościowych 
i rocznicowych, gdy ważny jest konkretny termin czy godzina mszy świętej.  
5. Do nabycia w zakrystii różne, piękne kalendarze ścienne na rok 2023. 
6. We wtorek, 4 października, w kalendarzu liturgicznym przypada 
wspomnienie Świętego Franciszka z Asyżu. To także dzień imienin papieża 
Franciszka. Niech nasza modlitwa będzie wsparciem dla Ojca Świętego.  
7. W środę, 5 października, będziemy wspominać w liturgii Świętą Siostrę 
Faustynę Kowalską, którą nazywamy Apostołką Bożego Miłosierdzia. Módlmy 
się przez jej wstawiennictwo o miłosierdzie Boże dla nas i całego świata.  



8. Czwartek, 6 października, będzie pierwszym czwartkiem miesiąca. Adoracja 
Najświętszego Sakramentu i modlitwa o uświęcenie kapłanów oraz o nowe 
powołania o godz. 17.00. 
9. W piątek, 7 października, przypada liturgiczne wspomnienie Najświętszej 
Maryi Panny Różańcowej. To jednocześnie pierwszy piątek miesiąca.  
10. Wszystkim jubilatom i solenizantom tego tygodnia życzymy Bożej 
mądrości w codziennych wyborach, wzrastania w miłości oraz podejmowania 
pokornej służby względem Boga i bliźniego.  

W tym tygodniu patronują nam: 
- wtorek, 4 października – Święty Franciszek z Asyżu (1182-1226), założyciel 
zakonu franciszkańskiego, misjonarz, mistyk; 
- środa, 5 października – Święta Faustyna Kowalska (1905-1938), zakonnica, 
mistyczka, Apostołka Bożego Miłosierdzia.  

SENTENCJA TYGODNIA  
Bardzo potrzebujemy wiary żarliwej, która otwiera ludzkie serce na Boży głos, 
pomaga czerpać z Bożej łaskawości, po Bożemu żyć i zaufać Bogu do końca, 
w czas największej nawet próby. bp Andrzej Czaja 

UŚMIECH TYGODNIA 
Przychodzi pracownik do dyrektora: 
- Jestem zmuszony prosić pana o podwyżkę, ponieważ interesują się mną trzy 
firmy! 
- A mogę wiedzieć, jakie to firmy? 
- Elektrownia, gazowania i telekomunikacja. 

UOPOWIADANIE: Ofiara 
W pewnym kościele afrykańskim podczas ofiarowania wyznaczone osoby 
przechodziły z dużym koszem wiklinowym, podobnym do tych, które służą do 
zbioru manioku. W ostatnim rzędzie ławek kościelnych siedział chłopczyk, 
który wpatrywał się zamyślony w koszyk przechodzący z rzędu do rzędu. 
Westchnął, bo nie miał absolutnie nic do zaofiarowania Bogu.  
Gdy koszyk dotarł do niego, ku zdumieniu wszystkich wiernych, chłopczyk 
usiadł w koszyku, mówiąc:  
– Jedyną rzecz, jaką posiadam – oddaję Bogu. 
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W Ewangelii XXVII Niedzieli Zwykłej słyszymy słowa prośby, jaką Apostołowie 
skierowali do Pana: „Przymnóż nam wiary”. W odpowiedzi Jezus mówi: „Gdybyście 
mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: «Wyrwij się z 
korzeniem i przesadź się w morze», a byłaby wam posłuszna”. W ten sposób daje do 
zrozumienia, że bardzo brakuje nam – choćby w minimalnej ilości – wiary żarliwej, 
czystej, bez domieszki niedowiarstwa. Taka wiara ma w sobie niesamowity potencjał: 
płonie i owocuje ponad ludzkie oczekiwania. Nasze niedowierzanie nie pozwala się jej 
jednak rozwinąć i dlatego trzeba nieustannie wołać: Panie, przymnóż nam wiary, 
zaradź naszemu niedowiarstwu.  

Św. Paweł daje nam do zrozumienia, że bez wiary nie sposób owocować na 
miarę Bożych oczekiwań, ponieważ bez niej nie potrafimy wykorzystać wielkiego 
potencjału łaski, którą Bóg nas obdarzył. W Drugim Liście do Tymoteusza jasno 
określa zadania chrześcijańskiej egzystencji: „Nie wstydź się […] świadectwa Pana 
naszego (czyli Jego Ewangelii) […]. Zdrowe zasady, któreś posłyszał ode mnie, miej 
za wzorzec […]. Dobrego depozytu strzeż”. Przy tym od razu zaznacza, że w realizacji 
zadania nie jesteśmy zdani tylko na nasze ludzkie siły. „Albowiem – pisze – nie dał 
nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia”. Przeto możemy 
żyć i działać z pomocą „Ducha Świętego, który w nas mieszka”. Trzeba jednak 
rozpalać w sobie ciągle na nowo charyzmat Boży. Chodzi o to, że są w nas Boże dary 
– jednak istnieje niebezpieczeństwo marnotrawienia ich wielkiego potencjału. Dlatego 
trzeba na nowo rozpalać w sobie ogień wiary, dorzucać drew, gdy przygasa, aby nasze 
serca nie ostygły i niestwardniały jak serca Izraelitów w Meriba.  

Tego wielkiego żaru wiary potrzeba też bardzo na chwile trudne, na czas 
próby. Słyszymy o tym w dzisiejszym pierwszym czytaniu. Prorok Habakuk wylewa 
przed Panem gorycz swego serca: „Dokądże, Panie, wzywać Cię będę, a Ty nie 
wysłuchujesz? Wołać będę […] a Ty nie pomagasz?»”. Odpowiedź Pana jest bardzo 
wymowna i nakazuje ją zapisać z myślą o wszystkich, którzy mogą przeżywać 
podobnie swą codzienność „Zapisz widzenie, na tablicach wyryj, by można było łatwo 
je odczytać […] wypełnienie jego niechybnie nastąpi […] przyjdzie niezawodnie. Oto 
zginie ten, co jest ducha nieprawego, a sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej 
wierności”. Tak Bóg podpowiada, że potrzeba w naszym życiu nie tylko wierności, ale 
też cierpliwości, wytrwałości i zawierzenia Bogu do końca! To wszystko są znamiona 
żywej wiary, a ponieważ doświadczamy jak bardzo nam ich brakuje – trzeba nam stale 
z Apostołami wołać: „Panie, przymnóż nam wiary”. bp Andrzej Czaja 


