
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 06.10 Dzień Powszedni  
1600 1) + Władysława, Edwarda Nowaków z int. chrześnika Marusza 
        2) + Stefanię, Jana Znojek z int. wnuczka z rodziną   
1700 + Genowefę, Tadeusza Januszek, Irenę, Mieczysława Gruszczyńskich, Mariannę Ku-
bicką (17 r. śm) z int. wnuków i prawnuków  
Wtorek 07.10  Najświętszej Maryi Panny Różańcowej (wsp. obowiązkowe) 
700 + Władysława Dyragę (2 r. śm.) z int. rodziny Dyragów  
1600 + Władysława, Marię Frankowiczów, Janinę Kurtek, Jana, Marię, Stefana Domagałów  
1700 + Franciszka Kutę (30 r. śm.)  
Środa 08.10 Dzień Powszedni  
1600  1) + Janinę i Stanisława Malickich z int. syna z rodziną   
         2) + Natalię, Józefa i Annę Rutkiewicz  
1700 + Mariannę, Józefa, Mieczysława Lużyńskich z int. Lużyńskich  
Czwartek 09.10 Bł. Wincentego Kadłubka, biskupa (wsp. obowiązkowe)  
1100  O Boże błog. i opiekę Matki Bożej w 60 r. urodzin ks. Proboszcza Józefa Knapa 

1600  1) + Wincentynę, Władysława Ślusarczyków i Józefa Wawrzyckiego z int. Józefa 
Ślusarczyka z rodziną  
          2) + Franciszka Kutę (30 r. śm.) z int. syna Henryka z rodziną   
1700 1) + Jerzego Grudnia (17 r. śm.) z int. żony z dziećmi  
        2) o Boże błosł. w 80 r. ur. Janiny z int. dzieci i zięciów  
Piątek 10.10 Dzień Powszedni  
1600  + Piotra, Janinę, Tadeusza Rabiejów, Ryszarda Dąbrowskiego  
1700 + Genowefę, Wincentynę, Władysława, Zofię, Czesława Ślusarczyków, Mirosława, 
Cerazego, Wincentego Kubickiego z int. Henryka Ślusarczyka  
Sobota 11.10 Dzień Powszedni  
700 W 10 r. ślubu Krzysztofa i Justyny i 1 r. ślubu Arkadiusza i Renaty z int. rodziców  
1600 + Zdzisława Kubickiego (5 r. śm.) i zm. z rodziny Kubickich, Kazimierę i Mariana 
Misiorów z int rodz. Kubickich 
1700 + Piotra, Stefanię Metryków, Katarzynę, Mariannę, Franciszka Zegadłów z int rodziny 
Niedziela  12.10 XXVIII Niedziela Zwykła  
800 + Stanisława, Stefanię Dziewięckich  
1000  + Stefanię Zychowicz (2 r. śm.) z int. syna Henryka z rodziną  
1200 Chrzty: Emilia Woś, Paweł Artur Kwiecień, Marcel Gabriel Wierzbicki, Bartosz Dru-
zga 
1600 +  Msza Święta za parafię  
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania:     Iz 5, 1-7     
                    Flp 4, 6-9 
Ewangelia:  Mt 21, 33-43 
„Jezus powiedział do arcy-
kapłanów i starszych ludu: 
«Posłuchajcie innej przy-
powieści. Był pewien go-
spodarz, który założył win-
nicę. Otoczył ją murem, 
wykopał w niej prasę, zbu-
dował wieżę, w końcu od-
dał ją w dzierżawę rolnikom 
i wyjechał. Gdy nadszedł 
czas zbiorów, posłał swoje 
sługi do rolników, by ode-
brali plon jemu należny. Ale 
rolnicy chwycili jego sługi  
i jednego obili, drugiego 
zabili, trzeciego kamieniami 
obrzucili. Wtedy posłał inne 
sługi, więcej niż za pierw-
szym razem, lecz i z nimi 
tak samo postąpili. W koń-

cu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: „Uszanują mojego syna”. Lecz rolnicy, zo-
baczywszy syna, mówili do siebie: „To jest dziedzic; chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy 
jego dziedzictwo”. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc właściciel winnicy 
przyjdzie, co uczyni z owymi rolnikami?» Rzekli Mu: «Nędzników marnie wytraci, a winnicę 
odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej po-
rze». Jezus im rzekł: «Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: „Właśnie ten kamień, który odrzu-
cili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach”. Dlate-
go powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda je-
go owoce».” 
Komentarz… 
Jesteś przegrany, gdy przestaniesz ufać. Nawet gdyby wszystko szło ci dobrze. Na-
wet gdyby ci ludzie zazdrościli sukcesów. I tak długo stoisz, jak długo ufasz. Nawet 
gdy ci się wszystko wciąż rozsypuje, nawet gdy cię ludzie nieustannie niszczą, gdy 
nawet wbrew najgorszym prognozom, wbrew oczywistej przegranej, wbrew swojemu 
przerażeniu, resztką woli – chcesz ufać.                                             /ks. M. Maliński/ 

 

Bł. Matko Zofio Czeska módl się za nami! 
 
 
 
 

Ekstra… 
× 09.10 -  Dzień Znaczka Pocztowego 
× 10.10 -  Światowy Dzień Drzewa 
 



A w parafii… 
▪ W naszej parafii trwa duchowe przygotowanie do wprowadzenia relikwii bł. Zofii Czeskiej, 
które odbędzie się w najbliższy czwartek 9 października o godz. 11.00. Uroczystej mszy 
świętej będzie przewodniczył ks. bp Piotr Skucha. Podczas tej eucharystii będziemy się mo-
dlić w intencji księdza proboszcza Józefa Knapa, który 2 października obchodził swoje 60 
urodziny. Serdecznie zapraszamy do licznego uczestnictwa w tej parafialnej uroczystości. 
▪ Dnia 9 października przypada wspomnienie liturgiczne bł. Wincentego Kadłubka – biskupa 
krakowskiego, opata cystersów w Jędrzejowie. Jego relikwie znajdują się w naszym kościele. 
Są darem o. Jakuba Zawadzkiego z okazji mszy prymicyjnej. Na mszach świętych popołu-
dniowych odbędzie się ucałowanie relikwii bł. Wincentego. Zachęcamy do oddania mu czci  
i uczestnictwa we mszy świętej. 
▪ W najbliższą niedzielę Kościół w Polsce obchodzi XIV Dzień Papieski "Jan Paweł II - Świę-
tymi Bądźcie". Z tej okazji zbierane będą przed kościołem fundusze na stypendia dla uzdol-
nionej młodzieży. 
▪ W ostatni piątek odbyła się pielgrzymka autokarowa z naszej parafii na czuwanie do Mogiły. 
▪ W najbliższym czasie zostaną podjęte prace przy drugim poziomie parkingu przy naszym 
kościele. W ubiegłym tygodniu zostały złożone dokumenty zgłoszenia budowy oraz przygo-
towanego wcześniej projektu budowy. Parking będzie wykonany z kostki brukowej. 
▪ Szkoła Życia Chrześcijańskiego i Ewangelizacji Świętej Maryi z Nazaretu zaprasza na sesję 
jesienną, która odbędzie się w dniach 17-19.10.2014r. w parafii św. Franciszka z Asyżu. 
▪ Dziś wspomnienie liturgiczne św. siostry Faustyny – Szafarki Bożego Miłosierdzia. 
Tu es Petrus… 
85. Jan VII (1.III.705-18.X.707) Ze 
strachu przed cesarzem Bizan-
cjum, uległ, kiedy cesarz wydał 
wrogie Rzymowi dekrety: papieża 
nazwano w nich jedynie „patriarchą 
Zachodu” i zmuszano go do tego, 
by uznał owe, obowiązujące 
w „Rzymie wschodnim” dekrety za 
wiążące także dla „barbarzyńców 
Zachodu”. Papież wprawdzie ich 
nie uznał, ale odesłał je z powro-
tem nie podpisane, co zostało zin-
terpretowane jako jego zgoda. W 
Rzymie uchodził za wielkiego pro-
tektora budownictwa sakralnego. 

Czy wiesz że… 
Jednym z najcięższych grzechów w minionych wie-
kach była głośna rozmowa w kościele. „Niech winny 
zostanie związany w przedsionku kościelnym  
w obecności wszystkich i ukarany chłostą oraz obcię-
ciem włosów”. Tak średniowieczne prawodawstwo 
radziło sobie z jednym z występków przeciwko wierze  
Problem rozmawiania w kościele jest równie stary co 
samo chrześcijaństwo . Już w IV wieku, św. Jan 
Chryzostom narzekał na kobiety plotkujące podczas 
nabożeństw. Z tą samą kwestią borykali się nawet 
pustelnicy. Ojciec Jan z Merosaby, igumen klasztoru 
położonego wśród piasków egipskiej pustyni, prze-
strzegał w V wieku, że każde słowo niepotrzebnie 
wypowiedziane w domu bożym „godne jest potępie-
nia”… /na podstawie www.ciekawostkihistoryczne.pl/  

Znalezione… 
„Przez kolejne tygodnie staram się pokazać naturalną siłę, jaką daje społeczeństwu re-
ligia(…) Dyskutowałem kiedyś na ten temat w trakcie debaty telewizyjnej. Zadałem 
swojemu oponentowi proste pytanie: skoro pan tak krytykuje działalność Kościoła, to 
niech pan powie, co pan sam dobrego zrobił dla ludzi. Rzuciłem jeszcze więcej: po-
równajmy nasz dorobek. Oczywiście, ta rozmowa nie miała sensu, bo też nie chodziło 
mojemu rozmówcy o prawdę. Ale jaka jest ta prawda? Jakoś tak to działa, że w ciągu 
wieków w Kościele nieustannie pojawiały się niezliczone inicjatywy charytatywne. Co 
więcej, często rozwijały się dlatego, że były hojnie dotowane przez władców oraz zwy-
kłych wiernych. Myślę, że można śmiało powiedzieć, iż miały swoje słabości, ale jed-
nak na tle innych inicjatyw okazywały się po prostu efektywniejsze. Sądzę, że można 
również dzisiaj porównać efektywność ośrodków charytatywnych opartych o religię  
i tych laickich.”                                                                               /ks. Jacek Stryczek/  

Boży człowiek…  -  bł. Innocenty z Berzo (6 października) 
Jan Scalvinoni urodził się 19 marca 1844 r. w Niardo 
(Val Camonica, Włochy) jako syn Piotra Scalvinoni  
i Franciszki Poli. Jego rodzina była biedna. Wychował 
się u kapucynów w Berzo. Uczył się w kolegium  
w Lovere. Do seminarium duchownego wstąpił w Bre-
scii i tam też otrzymał w roku 1867 święcenia kapłań-
skie, po których pracował jako wikariusz w Cevo. Już 
wówczas ujmował wszystkich swymi duszpasterskimi 
zaletami. Po krótkim stażu w seminarium został na-
stępnie proboszczem w Berzo. Mając trzydzieści lat 
postanowił jednak zostać kapucynem. Przez pewien 
czas wspomagał mistrza nowicjuszy, a potem przygo-
towywał kandydatów. Był wymagający przede wszyst-
kim wobec siebie. Uczył, by powściągać swój język, bo 
słowem można bardzo zranić. Był dobrym kaznodzieją 
i spowiednikiem. Był podziwiany za swój modlitewny 
zapał i umiejętność medytacji, zwłaszcza nad Męką 
Pańską. Od roku 1880 pracował w Mediolanie, w re-
dakcji Annali Francescani. Przebywał w różnych klasz-

torach, ale w klasztorze Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Borno znalazł swoją drogę 
do świętości. Zatapiał się w długich modlitwach, wypełniał zwyczajne posługi kapłańskie. Nie 
wymigiwał się też od obowiązków zlecanych mu przez posłuszeństwo (takich jak kwesta), bo 
były jego sposobem na uświęcenie. Na otoczenie oddziaływał swym kontemplatywnym uspo-
sobieniem, dlatego często był wybierany na kierownika duchowego. Był chorowity, a ostatnie 
miesiące swego życia spędził w Bergamo, w infirmerii konwentu. Zmarł właśnie tam 3 marca 
1890 r. mając zaledwie 45 lat. Modlitwa. Boże, Ty dałeś błogosławionemu Innocentemu  
z Berzo łaskę wiernego naśladowania Chrystusa ubogiego i pokornego, pozwól także nam 
być wiernymi naszemu powołaniu, byśmy mogli osiągnąć doskonałą miłość, której wzór nam 
dałeś w Twoim Synu. Amen. 
Zamyśl się… 
„To nie Bóg trzyma się z dala od 
nas, to my jesteśmy czasem 
nieobecni.” /brat Roger z Taize/                    

ŚDM… 
Idea ustanowienia ŚDM zrodziła się w 1985 r. podczas 
spotkania Jana Pawła II z młodymi całego świata na placu 
przed bazyliką św. Jana na Lateranie. Początkowo odra-
dzano Ojcu Św. takiego pomysłu. Sceptycy mówili, że ta 
inicjatywa nie wypali. To właśnie Papież był pomysłodawcą 
i gospodarzem pierwszych ŚDM w 1985 r. w Rzymie w któ-
rych uczestniczyło ok 300 tys.  młodych, a odbyły się one z 
okazji ogłoszenia przez Organizację Narodów Zjednoczo-
nych Międzynarodowego  roku młodzieży. Jednak pierwsze 
spotkanie Papieża z młodymi miało miejsce rok wcześniej 
w 1984 r. z okazji Nadzwyczajnego Jubileuszu Odkupienia. 
W 1986 r. w Niedzielę Palmową Papież oficjalnie ogłosił 
Niedzielę Palmową Światowym Dniem Młodzieży… 

Uśmiech… 
Nauczycielka: - Kazałam wam 
zrobić przez weekend dwa do-
bre uczynki. Jasiu, opowiedz 
nam o swoich czynach. - W so-
botę pojechałem do babci i bab-
cia bardzo się ucieszyła.  
A w niedzielę wyjechałem od 
babci i babcia jeszcze bardziej 
się ucieszyła! 
Coś dla ducha… 

„Cud” 
- Wierzysz w cuda?  - Tak. - Naprawdę? A czy widziałeś jakiś cud? - Cud? Oczywiście. - Ja-
ki? - Ciebie. - Mnie? Czyżbym był cudem? - Tak. - Nie rozumiem? - Oddychasz. Masz deli-
katną i ciepłą skórę. Twoje serce bije. Widzisz. Słyszysz. Biegasz. Jesz. Śpiewasz. Myślisz. 
Śmiejesz się. Kochasz. Płaczesz... - Czy tak?... I to jest właśnie cud?              /Bruno Ferrero/ 

 


