
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 18.11 Bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy (wsp. obow.) 
1600 + Stanisława, Henryka Wiejasów, Zofię Pobocha z int. Heleny Wiejas 
1630 + Józefę Piotrowską (6 r. śm.) z int. wnuczki Moniki z rodziną 
Wtorek  19.11 Bł. Salomei, zakonnicy (wsp. obowiązkowe) 
1600 + Mariannę Cielątko od uczestników pogrzebu  
1630 + Franciszkę Kubicką od uczestników pogrzebu  
Środa  20.11 Św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera (wsp. obowiązkowe) 
1600 + Stefanię Znojek z int. wnuczka Wojtka z rodziną  
Czwartek 21.11 Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny (wsp. obowiązkowe) 
1600 + Natalię Rutkiewicz zamówił mąż z dziećmi  
Piątek  22.11 Św. Cecylii, dziewicy i męczennicy (wsp. obowiązkowe) 
1600 + Mariannę, Jana Ślusarczyków z int. rodziny  
Sobota  23.11 Św. Klemensa I, papieża i męczennika (wsp. dowolne) 
1530 + Jana Brzozę, Mariannę Sołtys z int. rodziny  
1600 + Władysławę Wojcieszyńską z int. syna Marka z rodziną  
Niedziela  24.11 Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. 
800 + Władysława Domagałę z int. rodziny  
1000  + Tadeusza Szostkiewicza, Stanisława Wójcika z int. rodziny  
1200 Przez wstawiennictwo św. Cecylii  z prośbą o błogosławieństwo Boże dla chórzystów 
1530  Do SPJ dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w dorosłym życiu dla Arkadiusza Grusz-
czyńskiego w 18-tą r. urodzin z int. rodziców i rodzeństwa 
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Komentarz… 
„Literatura i film pełne są wizji końca świata. 
Jednym z czynników popychających ludzi ku 
sektom są przepowiednie o kataklizmach i za-
pewnienia, że w danej grupie, jeśli się do niej 
należy, będzie można się uratować. A Jezus, 
rysując wizję czasów ostatecznych, zapewnia 
nas o swojej mocy i ratunku. To prawda, że 
będą prześladowania, które przyjdą z najbar-
dziej nieoczekiwanej strony, jak odrzucenie 
przez własnych rodziców. Jednak to, co jest 
dla nas najgroźniejsze, to nie prześladowania, 
katastrofy czy fałszywi prorocy, ale utrata uf-
ności w miłość i opiekę Boga. I nie jest to nie-
bezpieczeństwo tylko czasów ostatecznych, 
ale zagraża nam ono w każdej epoce.”  

/ks. Maciej Warowny/ 
 

Wraz z Cecylią  
nućmy Panu  

psalmy dziękczynienia 
Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    Ml 3,19-20.1     /     2 Tes 3,7-12     Ewangelia:     Łk 21,5-19 
Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, Jezus 
powiedział: ”Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, 
który by nie był zwalony”. Zapytali Go: ”Nauczycielu, kiedy to nastąpi? I jaki będzie znak, 
gdy się to dziać zacznie?”. Jezus odpowiedział: ”Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. 
Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: »Ja jestem« oraz »nadszedł 
czas«. Nie chodźcie za nimi. I nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To 
najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec”. Wtedy mówił do nich: ”Powstanie na-
ród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będą silne trzęsienia ziemi, a miejsca-
mi głód i zaraza; ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. Lecz przed tym 
wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do 
więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą do królów i namiestników. Będzie to 
dla was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać 
naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych 
prześladowców nie będzie się mógł oprzeć ani się sprzeciwić.  A wydawać was będą nawet 
rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i niektórych z was o śmierć przyprawią. I z powodu mo-
jego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich. Ale włos z głowy wam nie zginie. Przez 
swoją wytrwałość ocalicie wasze życie”. 
 

 

Za ewentualne zmiany Zespół Redakcyjny nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy  
o uważne słuchanie ogłoszeń duszpasterskich. 
 

Modlitwa… 
Błogosławiona Karolino, Twojej się opiece w szczególniejszy sposób dzisiaj polecamy  
i prosimy Cię, abyś nas swoim wstawiennictwem przed Bogiem wspierała, ratowała we 
wszystkich potrzebach naszych i wyjednała nam łaskę wiernego naśladowania cnót Two-
ich. Spraw to, o droga nasza Patronko, abyśmy Bogu dochowali wierności pośród wszel-
kich przygód tego życia i zasłużyli sobie na łaskę szczęśliwej śmierci. Amen. 

Ekstra… 
× 17.11 - Dzień bez Długów 
× 19.11 - Światowy Dzień Toalet 
× 20.11 - Dzień Industrializacji Afryki 
× 21.11 - Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień 
× 21.11 - Światowy Dzień Telewizji 
× 23.11 - Święto Wojskowej Służby Prawnej 



A w parafii… 
▪ Niedziela 17 listopada jest dniem ogólnopolskiej modlitwy i duchowej jedności z cierpiącymi 
mieszkańcami Filipin. Bp Kazimierz Ryczan w odpowiedzi na apel Ojca Świętego Franciszka 
o modlitwę i pomoc dla ofiar tajfunu Haiynan także zachęca do wyrażenia solidarności z po-
szkodowanymi na Filipinach. Przed kościołem tego dnia odbywa się zbiórka pieniędzy do pu-
szek na rzecz poszkodowanych w żywiole. Od powietrza, głodu, ognia i wojny zachowaj nas 
Panie! 
▪ W poniedziałek 18 listopada przypada liturgiczne wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny.  
W naszej parafii od ponad 20 lat znajdują się jej relikwie. Zapraszamy wszystkich parafian do 
uczestnictwa tego dnia w eucharystii popołudniowej o godz. 16.00 lub 16.30 i oddania czci 
doczesnym szczątkom błogosławionej Karoliny. Przypominamy, że jest ona patronką mło-
dzieży wiejskiej, oraz Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Ruchu Czystych Serc. 
Z Watykańskiej Ziemi… 
W ostatni wtorek na porannej Mszy Świętej Ojciec Święty wyszedł od pierwszego czytania 
(Mdr 2,23-3,9), gdzie mowa o tym, że "dla nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka, uczynił 
go obrazem swej własnej wieczności. A śmierć weszła na świat przez zawiść diabła". Zazna-
czył, że zawiść diabła sprawiła, iż rozpoczęło się ta walka, która kończy się wraz ze śmiercią, 
doświadczaną przez wszystkich, którzy należą do świata. Jest to doświadczenie każdego  
z nas. Wszyscy musimy przejść przez śmierć. "Czym innym jest jednak przejście przez to 
doświadczenie przynależąc do diabła, a czym innym będąc w ręku Boga. Lubię, gdy słyszę: 
«Od początku jesteśmy w ręku Boga». Biblia wyjaśnia nam stworzenie używając pięknego 
obrazu: Bóg czyni nas z gliny, z ziemi na Swój obraz i podobieństwo. Utworzyły nas ręce Bo-
ga. Bóg rzemieślnik uczynił nas jak garncarz. Tymi rękoma Boga, które nigdy nas nie porzu-
ciły" - podkreślił papież Franciszek. 
Tu es Petrus… 
36. Liberiusz (17.V.352-24.IX.366) [Feliks II, 355-365] Był przeciwnikiem arianizmu, dlatego 
na dwu synodach kazał zatwierdzić potępienie Atanazego i żądał zgody na orzeczenia, które 
w sposób istotny różniły się od tych, jakie zapadły na Soborze w Nicei. Z tego powodu został 
zesłany przez cesarza do Tracji. W Rzymie polecił Konstancjusz wybrać antypapieża Feliksa 
II (355-365). Feliks był konsekrowany w 355 i przyjął arian ponownie do Kościoła. Ponieważ 
jednak lud pozostał wierny zdetronizowanemu Liberiuszowi, ten ostatni mógł w 358 powrócić 
do Rzymu. Cesarz planował wspólne rządy Liberiusza i Feliksa, lecz w 358 Feliksa wypę-
dzono z miasta. Niektóre spisy papieży z okresu po roku 500 wymieniają go jako papieża 
prawowitego. Na zesłaniu opór Liberiusza został w końcu złamany; podpisał tam oświadcze-
nie, które było jednoznacznie skierowane przeciwko Niceanum. Tym okupił u cesarza swój 
powrót do Rzymu, ale fakt ten mocno osłabił prestiż rzymskiego Kościoła. Gmina rzymska 
wprawdzie wypędziła w roku 358 antypapieża Feliksa z miasta, ale rozłam w gminie pozo-
stał. Pamięć o Liberiuszu w Rzymie jest żywa dzięki budowli nazwanej jego imieniem: „Basi-
lica Liberiana”, czyli kościół Santa Maria Maggiore. 
Zakonnie… 
Służebniczki starowiejskie – ich celem jest pełnienie w imię Chrystusa posługi opiekuńczo-
wychowawczej, katechetycznej oraz charytatywnej wśród dzieci, chorych i ubogich. Posługę 
tę służebniczki starowiejskie realizują przede wszystkim w przedszkolach, zwanych „ochron-
kami”, których obecnie prowadzą w Polsce 75. Przez dzieci siostry wpływają też na rodziny. 
Na młodzież oddziałują poza salą szkolną poprzez grupy modlitewno-apostolskie, m.in. Oazę 
Dzieci Bożych, Ruch „Światło-Życie” , schole, koła Żywego Różańca, Krucjatę Eucharystycz-
ną, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Zgromadzenie założył w 1850 r. bł. Edmund Boja-
nowski. Polską błogosławioną służebniczką starowiejską jest bł. Katarzyna Celestyna Faron. 
Pełna nazwa: Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie 
Poczętej.                                                                                                                   /za: ekai.pl/ 

Boży człowiek…  -  św. Odo z Cluny (18 listopada) 
Odo (Odon) urodził się ok. roku 878 w Akwitanii (Francja) 
jako syn rycerza Abbona. Kiedy miał 19 lat, został - chociaż 
nie miał święceń - kanonikiem przy katedrze w Tours dla 
pobierania części dochodu. Odo wstąpił do benedyktynów  
w Baume. Miał wówczas 30 lat. Wybrał sobie to opactwo ce-
lowo, gdyż kwitła w nim karność i obserwancja zakonna. 
Kiedy Odo miał już 46 lat, objął kierownictwo nad opactwami 
w Baume i w Cluny. Kiedy jednak okazało się niemożliwe 
prowadzenie dwóch odległych od siebie opactw, zrezygno-
wał z opactwa w Baume, które nie potrzebowało reform, po-
zostając przełożonym opactwa w Cluny. Najpierw zabrał się 
do jego rozbudowy.  Teraz zabrał się do reformy wewnętrz-
nej. Pan Bóg pobłogosławił dziełu. Opactwo zaczęło rosnąć. 
Coraz liczniej zgłaszali się do niego kandydaci. Odon prze-
prowadzał swoje reformy w ścisłym porozumieniu z Rzy-
mem, dokąd udawał się kilka razy. W czasie jednej z takich 
podróży zmarł w drodze powrotnej w Tours 18 listopada 942 roku w wieku 64 lat. Modlitwa. 
Święty Odonie przez twoje wstawiennictwo prosimy Pana, aby pomógł nam radykalnie odno-
wić nasze życie dla Jego większej chwały. 
Zamyśl się… 
„Droga do bogactwa 
prowadzi przez pracę  
i oszczędność.”  
      /Benjamin Franklin/ 

Uśmiech… 
Szef do nowego pracownika: - W naszym zakładzie obowiązują 
dwie zasady. Pierwsza to czystość. Czy wytarł Pan buty przed wej-
ściem do gabinetu? - Oczywiście. - Druga to prawdomówność. 
Przed moimi drzwiami nie ma wycieraczki. 

Coś dla ducha… 
„O chuście do przepasywania bioder” 

Mistrz był tak zachwycony postępami jednego ze swoich uczniów, że nie sprzeciwił się ani 
słówkiem, gdy ten wyraził życzenie usamodzielnienia się na drodze do doskonałości. Uczeń 
zamieszkał więc w ubogiej chatce nad rzeką, niedaleko pewnej wioski. Miał zwyczaj, że co 
rano po rytualnych obmyciach wieszał do przeschnięcia chustę, którą przepasywał swe bio-
dra. Chusta ta była jedynym przedmiotem, jaki posiadał. Pewnego dnia z przerażeniem zau-
ważył, że myszy pocięły ją na strzępy. Nic mu nie pozostało, jak prosić mieszkańców wioski, 
aby mu dali nową chustę. Kiedy jednak i do nowego odzienia dobrały się głodne gryzonie, 
pustelnik postanowił sprawić sobie kota. Teraz miał wprawdzie spokój z myszami, ale za to 
musiał żebrać nie tylko o strawę dla siebie, lecz także o mleko dla kota. W swych pobożnych 
rozmyślaniach doszedł do wniosku, że ta żebranina zabiera mu wiele cennego czasu, który 
mógłby poświęcić na modlitwę; a poza tym, jak długo można nachodzić obcych ludzi, opo-
wiadając o swoich potrzebach. Poprosił więc wieśniaków, aby dali mu krowę. No tak, ale kro-
wa potrzebuje paszy, więc musiał z kolei prosić o kawałek pola koło chaty. Teraz znów oka-
zało się, że większość dnia musi spędzić na pracach polowych, tak że za mało czasu zostało 
na ćwiczenia duchowe. Więc zatrudnił robotników, którzy obrabiali mu pole i gospodarstwo. 
Doglądanie tych wszystkich prac było jednak zbyt uciążliwe dla świętego męża, więc posta-
nowił się ożenić, aby te obowiązki dzielić z małżonką. I tak w niedługim czasie ten dobrze za-
powiadający się uczeń stał się najbogatszym człowiekiem w okolicy. Kilka lat później przejeż-
dżał tamtędy jego stary mistrz. Przypomniał sobie, że w tych stronach musi mieszkać jego 
umiłowany uczeń. Zanim mistrz zdążył o niego zapytać, ten zjawił się osobiście, aby powitać 
nauczyciela.  – Co to ma znaczyć, mój synu? – zapytał staruszek z oburzeniem na widok jego 
gospodarstwa. – Nie uwierzysz, mistrzu – odparł uczeń – ale tylko w ten sposób mogłem 
zdobyć chustę, którą opasuje biodra.                                                 /ks. Kazimierz Wójtowicz/  

 


