
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 26.09 Św. Kosmy i Damiana, męczenników (wsp. dowolne) 
1800 1) + Piotra Zawadzkiego zam. brat Zbigniew z żoną  
        2) + Juliana Śmietanę zam. wnuczkowie Sebastian, Łukasz i Paweł   
1830 + Grażynę Krzysztofek zam. bratowa Bożena z rodziną  
Wtorek 27.09 Św. Wincentego a Paulo, prezbitera (wsp. obowiązkowe)   
1800 + Grażynę Krzysztofek zam. znajomi z pracy syna Szymona 
1830 + Władysława Zychowicza zam. siostry z Kółka różańcowego siostry Faustyny  
Środa 28.09 Św. Wacława, męczennika (wsp. obowiązkowe)  
1800 1) + Tadeusza Rejmenta (20 r. śm.)  
        2) + Barbarę Adamczyk od uczestników pogrzebu  
1830 1) + Stanisława Frankowicza (1 r. śm.)  
         2) + Krystynę, Stanisława Zając, Juliannę, Jana Cielątko, Krzysztofa Ferta, Dionize-
go, Dariusza, Albina Kubickich, Czesława, Stefana Ciechanowskich zam. rodz. Ciecha-
nowskich z Nidy 
Czwartek 29.09 Św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała (święto)  
1800 1) + Grażynę Krzysztofek zam. Zofia i Zbigniew Zawadzcy  
        2) + Barbarę Adamczyk zam. rodz. Bentkowskich   
1830  1) + Juliana Śmietana zam. strażacy z Nidy   
         2) + Barbarę Adamczyk od brata Mariana z rodziną 
Piątek 30.09 Św. Hieronima, prezbitera i dr Kościoła (wsp. obowiązkowe)  
1800 1) O Boże bł. i potrzebne łaski dla Damiana Kruka w 18 r. ur. z int. babci i chrzestne-
go z rodziną  
          2) + Tadeusza i Bogdana Słowińskich od rodziny Kołodziejów 
1830 + Władysława Zychowicza zam. sąsiedzi 
Sobota 01.10 Św. Teresy od Dzieciątka Jezus - Relikwie św. Teresy 
1600 1) W 18 r. ur. Klaudii Rękawik z int. mamy  
1700  + Władysława Zychowicza zam. rodzina Wołoszynów z Policzka   
Niedziela  02.10 XXVII Niedziela Zwykła 
800 + Andrzeja Ludwinek (12 r. śm.) zam. żona i córka z rodziną  
1000 O Boże bł. i opiekę MB dla członków scholii w 15 r. działalności  
1200 Msza Święta za parafię 
1600 + Edwarda, Władysława Nowaków 
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Am 6, 1a. 4-7 / 1 Tm 6, 11-16   
Ewangelia: Łk 16, 19-31 
Jezus powiedział do faryzeuszów: «Żył pewien czło-
wiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior  
i dzień w dzień świetnie się bawił. U bramy jego pa-
łacu leżał żebrak okryty wrzodami, imieniem Łazarz. 
Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza; 
nadto i psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł 
żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. 
Umarł także bogacz i został pogrzebany.  Gdy w Ot-
chłani, pogrążony w mękach, podniósł oczy, ujrzał z 
daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. I zawołał: 
Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij Łaza-
rza; niech koniec swego palca umoczy w wodzie  
i ochłodzi mój język, bo strasznie cierpię w tym pło-
mieniu.  Lecz Abraham odrzekł: Wspomnij, synu, że 
za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciw-
nie, niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki 
cierpisz. A prócz tego między nami a wami zionie 

ogromna przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może ani stamtąd do 
nas się przedostać.  Tamten rzekł: Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca. 
Mam bowiem pięciu braci: niech ich przestrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki.  
Lecz Abraham odparł: Mają Mojżesza i Proroków, niechże ich słuchają. Tamten odrzekł: 
Nie, ojcze Abrahamie, lecz gdyby kto z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą.  Odpo-
wiedział mu: Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie 
uwierzą». 
Kazanie espresso… 
„Jan Krzysztof Bielecki przekonuje, że kiedy się już ma pieniądze, to interesujące jest to, co 
można za ich pomocą  stworzyć, co pozostanie po człowieku, jak już go nie będzie. 
Bogacz nie pomyślał, że kiedyś stanie przed Bogiem, był pewny pozycji, nie wyobrażał so-
bie, że sytuacja może się zmienić -  a wystarczyło drobną sumą wesprzeć Łazarza. 
Dlaczego niektórzy bogaci są aż tak bezmyślni i krótkowzroczni? >>Chcesz wiedzieć, co 
Bóg myśli o pieniądzach? Popatrz na ludzi, którym je daje!<< - pisze Gianfranco Ravasi.”  
                                                                                                                           /ks. E. Burzyk/ 

 

Święci Kosmo i Damianie  
módlcie się za nami 

 
 
 
 
 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Ryszarda Ze-
gadło z Brzezin, który odszedł do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 

Extra… 
× 25.09 - Dzień Budowlanych lub Dzień Budowlańca 
× 26.09 - Europejski Dzień Języków 
× 30.09 - Dzień Muzyki Country  



 
 
 

A w parafii… 
▪ W czwartek 22 września odbyła się XXIII „Herbata z aureolą”. Patronował jej bł. ks. Jerzy 
Popiełuszko. Tym razem młodzi spotkali się w plenerze, a dokładnie na Hosie, nieopodal 
krzyża. Tam siedząc na kocach przy zapalonych pochodniach dyskutowali o prawdzie. 
▪ Dzisiaj po mszy św. o godz. 10.00 spotkanie kandydatów do bierzmowania. 
▪ Za tydzień po mszy św. o godz. 10.00 poświęcenie różańców dzieci przygotowujących się 
do I Komunii Świętej. 
▪ W przyszłą niedzielę o godz. 10.00 schola parafialna im. św. Stanisława Kostki będzie 
świętować 15 rocznicę działalności. Zapraszamy wszystkich byłych członków na mszę świę-
tą, a później na poczęstunek do świetlicy. Zachęcamy także wszystkich chętnych do dołą-
czenia się do wspólnego wielbienia Pana Boga poprzez śpiew i grę na instrumentach.  
▪ W sobotę rozpoczyna się październik, miesiąc modlitwy różańcowej. Zapraszamy na na-
bożeństwa po mszach świętych o godz. 16.00. 
▪ 1 października przypada wspomnienie liturgiczne św. Teresy od Dzieciątka Jezus, która 
wybrała Małą Drogę Miłości. Zapraszamy tego dnia na msze święte z błogosławieństwem jej 
relikwiami. 
▪ W dniach 1-8 października będziemy przeżywać Tydzień Modlitwy za uchodźców „Umrzeć 
z nadziei”  
▪ W tym tygodniu wypada pierwsza sobota miesiąca, spowiedź od godz. 17.00. 

Czy wiesz, że… 
Jedynym państwem, które nie uznało rozbiorów Polski było Imperium Osmańskie czyli dzi-
siejsza Turcja. Przy prezentacji ambasadorów i dyplomatów w osmańskiej stolicy na pyta-
nie, gdzie jest polski poseł opowiadano podobno: „Poseł z Lechistanu jeszcze nie przybył…” 
Z Watykańskiej Ziemi… 
Antypapieże to nie tylko dawna historia ale również współcześnie mamy antypapieży którzy 
nie zostali uznani przez kościół Rzymskokatolicki. Pochodzą głównie z ruchów sedewakan-
tyzmu którego członkowie nie uznają postanowień Soboru Watykańskiego II a za ostatniego 
prawowitego papieża uznają Piusa XII który zmarł w 1958 r. Według nich od tego czasu na 
tronie Piotrowym zasiadają heretycy. A oto kilku losowo wybranych antypapieży: 
Piotr II (Chester Olszewski) - (ur. 8 września 1943 w Buffalo, w stanie Nowy Jork), Amery-
kanin pochodzenia polskiego, były biskup Kościoła Episkopalnego. Przeszedł na sedewa-
kantyzm. Ogłosił się najpierw katolickim arcybiskupem Bradfordu w stanie Pensylwania, na-
stępnie w 1980 r. papieżem Piotrem II. Nie ma danych czy jeszcze żyje.  Aleksander IX , 
Joachim Centelles-Borgia, urzęduje na Sycylii od 2005. Pochodził z hiszpańsko-sycylijskiej 
rodziny szlacheckiej. W 2005 roku ogłosił się samozwańczym papieżem Aleksandrem IX i 
proklamował się patriarchą Kościoła Wschodniego z siedzibą w Trinacrii. W 2006 roku dodał 
do swojej tytulary: arcybiskup i patriarcha łaciński w Awinion. Piotr II, Manuel Corral 
(22.11.1934-15.07.2011) – antypapież (22.03.2005-15.07.2011) - następca antypapieża 
Grzegorza XVII kościoła zwanego przez wiernych "Palmariańskim Kościołem katolickim" 
Grzegorz XIX Reinaldus Michael Benjamins -  Antypapież w Stanach Zjednoczonych od 
2001 roku. Ogłosił się papieżem i urzęduje w Nowym Yorku. Wiernych - jak stwierdził - nie 
potrzebuje. Pius XIV - Thsung Zhong Huai-de – antypapież (1998-2002) – zanim został an-
typapieżem był chińskim księdzem katolickim. Pius XIII (Lucian Pulvermacher 1918-2009) – 
antypapież 1998-2009. Amerykański duchowny, kapucyn, opuścił zakon i założył „Prawdzi-
wy Kościół Katolicki”. Wybrany na papieża przez grupę sedewakantystów dnia 24.10.1998.r.  
Piotr II (Julius Tischler) antypapież od 1998 urzęduje w Niemczech  Linus II (Victor von 
Penz) urzęduje od 1998 Piotr II (Maurice Archieri) urzeduje od 1995 we Francji Timothy 
Blasio Ahitler urzęduje od 1991 w Kenii Michał (David Allen Bawden) urzęduje w Kansas 
od 1990 Piotr II (Pierrre Henry Bubois) urzęduje w Brukseli od 1985 Hadrian VII (Francis 
Konrad Schuckardt) urzęduje w  Copuer d’Alene (USA) od 1984. 
                                                       /dane z książki: „Grzesznicy Watykanu” Claudio Rendina/ 

 

 

Boży człowiek… - Rachela, żona Jakuba (29 września) 
Rachela była najmłodszą córką Labana, a wnuczką Nacho-
ra. Żyła ze swoją rodziną na terenie Mezopotamii. Dzięki 
urodzie pozyskała miłość Jakuba, którego ojciec wysłał do 
Haranu, nad Eufrat, aby tam poszukał sobie żony ze swego 
plemienia. Laban zażądał jednak, aby przed poślubieniem 
córki Jakub przepracował u niego siedem lat. Po ich upły-
wie oddał mu za żonę starszą Leę, której jako niewolnica 
towarzyszyła Zilpa. Dopiero po tygodniu dał mu zgodnie  
z przyrzeczeniem także umiłowaną Rachelę, której jako 
niewolnica towarzyszyła Bilha. Lea urodziła mu Rubena, 
Symeona, Lewiego i Judę. Rachela była początkowo bez-
płodna. Zgodnie z ówczesnym obyczajem podsunęła mę-
żowi niewolnicę, która urodziła mu Dana i Neftalego. Potem 
jeszcze Zilpa urodziła Gada i Asera, a Lea Issachara, Za-
bulona i córkę Dinę. W końcu poczęła także Rachela. Uro-
dziła jako pierwsze dziecko Józefa. Gdy, opuściwszy Laba-
na, udawali się do Efrata, urodziła drugiego syna, którego 

nazwała Benoni (syn mojej boleści). Uczyniła to w chwili, gdy po ciężkim porodzie "życie  
z niej uchodziło". Jakub nazwał syna Beniaminem, a zmarłą pochował przy drodze do Efra-
ta, na granicy Efraima i Beniamina, w pobliżu Rama, nieco na północ od Jerozolimy. Później 
pokazywano jej grób w pobliżu Betlejem. Modlitwa. Panie Boże daj nam zakochać się  
w Twoim Świętym Słowie, które zostawiłeś w Biblii, i żyć według Twych pouczeń. Amen. 
Tu es Petrus... 
183.  Klemens IV (5.II.1265-29.XI.1268) Gnido Fulcodiego z Prowansji, duchownym został 
dopiero po śmierci żony, następnie w 1257 biskupem Le Puy, w 1259 arcybiskupem Na-
rbonne, w 1261 kardynałem. Na papieża został wybrany 5 lutego 1265 w Perugii. Współ-
pracował z Francją przeciwko Niemcom. Na dworze tego papieża przez dwa lata przebywał 
Tomasz z Akwinu. Klemens kanonizował Jadwigę, śląską. Po jego śmierci sedewakancja 
trwała trzy lata. 
Zamyśl się… 
Nikt na świecie nie żyje wyłącznie dla 
siebie. Jesteśmy tu także dla innych.”           
              /Św. Grzegorz Wielki papież/ 

Uśmiech… 
Do klasy, którą wcześniej uczyła siostra zakonna, 
wchodzi pani katechetka. Dzieci ją witają: 
- Dzień dobry! A gdzie pani ma swoje ubranie? 

Coś dla ducha… 
„Ludzie mówią…”  

Przed sądem w Sochaczewie toczył się proces żonobójcy. Przed wojną mieli sklep. W 1941 
roku hitlerowcy zesłali go do Oświęcimia. Żona w międzyczasie prowadziła sklep sama. Po-
tem pomagał jej daleki krewny. Czy ich coś więcej łączyło? Nie! Po wojnie wprost z obozu 
wrócił mąż do domu. Żona okazała mu wiele serca i zaopiekowała się troskliwie. Pomagała 
wracać do zdrowia. Jednak wkrótce zaczęły się plotki. „Po co do niej wracał? Tamten na 
pewno tak bezinteresownie nie pomagał. Mężczyzna - a honoru nie ma”. Rozpił się, prowo-
kował awantury. Żona cierpiała, znosiła do pewnego czasu obelgi. Potem uciekła do swojej 
matki, staruszki. Został sam. Schorowany, opuszczony. Zrozumiał, że skrzywdził żonę. Po-
jechał, błagał i przepraszał. Wróciła. Plotki znowu wybuchły: „Co za człowiek, żona od niego 
ucieka, a on ją szuka, sprowadza. Czy nie dość, że zdradzała go w czasie wojny, jeszcze 
teraz… takie rzeczy!” Znowu zaczął pić. Jedna, druga awantura… i żona ponownie wyjecha-
ła. Zaczął jej szukać. Upił się, w przystępie szału zabił ją nożem na miejscu. I nagle plotka-
rze zmienili ton: - „Niewinną kobietę zamordował. Co za zwyrodniały zbrodniarz! Nie dość, 
że  całą wojnę na niego czekała, nie dość że znosiła jego pijackie wybryki, leczyła tego ka-
lekę - zamordował ją!”                                                                     /ks. Zbigniew Trzaskowski/ 

 


