
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 15.10 św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła (wsp. obow.) 
1630 + Stanisławę, Władysława Mrolę z int. Salamonów 
1700 + Ryszarda Dąbrowskiego, Janinę, Piotra, Tadeusza Rabiejów z int. Marii Dąbrow-
skiej  
Wtorek  16.10 św. Jadwigi Śląskiej (wsp. obowiązkowe) 
 1630 + Zdzisława Kubickiego, zm. z rodziny Kubickich, Misiorów z int. Marii Kubickiej 
1700 + Stefanię, Wincentego, Tadeusza Kruków z int. rodziny 
Środa  17.10 św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika (wsp. obow.) 
1630 + Mariannę, Stanisława Sołtysów, Zdzisława Borsa i Bogumiła Borsa z int. Sołtysów 
1700 + Annę, Augustyna, Juliana, Mieczysława, Irenę Gruszczyńskich, Jana Cudzika z int. 
Cudzikowej  
Czwartek 18.10 św. Łukasza Ewangelisty (święto) 
1700  + Mariannę Kruk, Floriana Litwina, Edwarda Wrzoskiewicza, zm. z rodziny Kruków, 
Lachów, Gajdów, z int. rodziny 
Piątek  19.10 Dzień Powszedni 
1630 + Jana Podsiadło, Marię, Ignacego Madysiów, Anielę, Antoniego Golów z int. Pod-
siadłowej 
1700 + Jana, Frankowiczów z int. Jędrochów 
Sobota  20.10 św. Jana Kantego, prezbitera (wsp. obowiązkowe) 
1300 Mariannę Kowalską 
1400 + Zdzisława Szałasa, Bogdana Szałasa, Krystynę Kasperek z int. rodziny 
1430 + Stefana Wojciechowskiego, Leokadię, Stanisława Domagałów, Jadwigę, Józefa 
Ogniewskich z int. Wojciechowskich 
1600 ślub Mariola Żak i Marcin Krawczyk 
Niedziela  21.10 XXIX Niedziela Zwykła  
800 + Stanisława Jędrochę z int. żony z dziećmi 
1000 + Zdzisława Kubickiego, Stanisławę Młynarczyk, Czesława Malickiego z int. Małgo-
rzaty Kubickiej 
1200 + Henryka Kmiecika z int. rodziny 
1600 + Bolesława Kowalskiego (4 r. śm.) z int. żony z dziećmi 
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Bądźmy solą ziemi 
Słowa błogosławionych… 
„Zwłaszcza pilnie potrzebna jest 
zmiana mentalności: utylitarystyczną  
i materialistyczną kulturę, która war-
tościuje człowieka na podstawie tego, 
co może on wytworzyć i skonsumo-
wać, trzeba zastąpić kulturą, która 
uznaje „absolutną: wartość każdej 
osoby ludzkiej niezależnie od stopnia 
jej zdolności i sprawności.” 

/bł. Jan Paweł II/ 
„Jeśli ktoś pragnie Boga, ma prawo 
poznać drogę, która pozwoli mu do-
trzeć do Niego. Nikomu nie wolno 
stawać na tej drodze. Popatrzcie na 
krzyż, a przekonacie się, ile znaczy 
jedna dusza dla Jezusa.”  

/bł. Matka Teresa z Kalkuty/ 
Słowo Boże na dziś… 
Czytania:     Mdr 7,7-11   /      Hbr 4,12-13    Ewangelia: Mk 10,17-30 
„Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kola-
na, pytał Go: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu 
rzekł: Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykaza-
nia: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego 
ojca i matkę. On Mu rzekł: Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodo-
ści. Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł mu: Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj 
wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź 
za Mną. Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posia-
dłości. Wówczas Jezus spojrzał wokoło i rzekł do swoich uczniów: Jak trudno jest bogatym 
wejść do królestwa Bożego. Uczniowie zdumieli się na Jego słowa, lecz Jezus powtórnie 
rzekł im: Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego. Łatwiej jest wielbłądowi przejść 
przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego. A oni tym bardziej się dziwili  
i mówili między sobą: Któż więc może się zbawić? Jezus spojrzał na nich i rzekł: U ludzi to 
niemożliwe, ale nie u Boga; bo u Boga wszystko jest możliwe. Wtedy Piotr zaczął mówić do 
Niego: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Jezus odpowiedział: Zaprawdę, 
powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z powodu 
Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, 
braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przy-
szłym.” 
 

 

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

Ekstra… 
× 14.10 - Dzień Edukacji Narodowej 
× 15.10 - Światowy Dzień Mycia Rąk 
× 16.10 - Dzień Papieża Jana Pawła II 



A w parafii… 
▪ Dziś w naszym kraju obchodzimy XII Dzień Papieski pod hasłem: „Jan Paweł II – Papież 
Rodziny”. Z tej okazji po każdej mszy św. przed kościołem prowadzone są zbiórki funduszy 
na stypendia dla zdolnej młodzieży. 
▪ Dziś wystawieniem Najświętszego Sakramentu i modlitwami na sumie uroczyście rozpo-
czynamy w naszej parafii obchody Roku Wiary.  
▪ W ubiegłą niedzielę na mszy św. Popołudniowej odbyło się poświęcenie różańców dzieci 
przygotowujących się do I Komunii Świętej. 
▪ 7 października na mszy św. o godz. 10.00 schola parafialna im. św. Stanisława Kostki dzię-
kowała Panu Boga za 11 lat swojej działalności. 
▪ Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych na konferencję ks. dr Piotra Pawlukiewicza pt. 
„Katolik – mierny, bierny, ale wierny?” która odbędzie się 24 października 2012 roku o godz. 
19.30 w Kaplicy Akademickiej w Kielcach na ul. Wesołej 54. 
Z Watykańskiej Ziemi… 
Papież ogłosił, że od 11 października 2012 do 24 Listopa-
da 2013 roku będziemy w Kościele przeżywać Rok Wiary. 
Który ma być okazją do autentycznego i nowego nawróce-
nia do Chrystusa oraz zaangażowania misyjnego na rzecz 
nowej ewangelizacji. Ma rozbudzić w wierzących dążenie 
do osobistego spotkania z Chrystusem oraz do wyznawa-
nia wiary w jej pełni, z ufnością i nadzieją. Benedykt XVI 
zauważa, że Rok Wiary powinien wiązać się z ponownym 
odkryciem i studium podstawowych treści wiary. Dodaje że 
najbardziej współczesną syntezę znajdują one nauczaniu 
Soboru Watykańskiego II i w Katechizmie Kościoła Katolic-
kiego. Równocześnie zapowiedzią Roku Wiary, Benedykt 
XVI zlecił Kongregacji Nauki Wiary zredagowanie Noty, 
mającej pomóc przeżyć ten Rok w sposób najbardziej 
efektywny i właściwy. Sporządzono ją we współpracy z in-
nymi dykasteriami Kurii Rzymskiej oraz Komitetem Przygo-
towawczym Roku Wiary. Obok uroczystych Mszy św.  
z okazji otwarcia Roku Wiary i innych uroczystości, w któ-
rych weźmie udział Ojciec Święty (zgromadzenie Synodu 
Biskupów, poświęcone nowej ewangelizacji, Światowy 
Dzień Młodzieży 2013), dokument zachęca do podejmo-
wania inicjatyw ekumenicznych, „aby modlić się i pracować 
nad przywróceniem jedności wszystkich chrześcijan”, co 
powinno być wspierane przez sprawowanie nabożeństw 
ekumenicznych tak, aby utwierdzić wiarę wszystkich 
ochrzczonych w Chrystusie”.                              /za: ekai.pl/ 

W poszukiwaniu… 
Dla wielu osób może wydawać 
się dziwne, że papież ogłasza 
Rok Wiary. Czyżby do tej pory 
ludzie nie wierzyli? Na pewno 
nie, aczkolwiek wiara w Boga  
w wielu miejscach na świecie 
coraz bardziej gaśnie. Łatwiej 
wierzyć w horoskop, w przesą-
dy niż w prawdy objawione  
w Piśmie Świętym. W tym Roku 
Wiary nie chodzi przede 
wszystkim o ewangelizowanie 
niewierzących, a o nawracanie 
„wierzących”. Chyba każdy  
z nas może uderzyć się w pierś 
i przyznać, że nie zawsze jeste-
śmy mocni w wierze. Czas 
ucieka, wieczność czeka… 
Warto szczególnie w tym czasie 
zastanowić się Komu chce wie-
rzyć i szczerze wypowiedzieć: 
Wierzę w Ciebie Boże żywy,  
w Trójcy jedyny prawdziwy. 
Wierzę w coś objawił Boże, Twe 
słowo mylić nie może! Amen. 
Amen. Amen.                      /KP/ 

Zakonnie… 
Natywitanki - ich powołaniem jest apostolstwo w rodzinie, troska o katolickie wychowanie 
dzieci oraz przygotowanie młodzieży żeńskiej do życia rodzinnego i zawodowego. Realizują 
to powołanie poprzez organizowanie rekolekcji, dni skupienia, dyskusji i prowadzenie roz-
mów indywidualnych. Pełnią również dobre uczynki, m.in. pomagając w dojściu do kościoła 
lub lekarza, bądź sprowadzając do domu księdza z posługą sakramentalną. Duchowość 
zgromadzenia ma charakter maryjny. Matka Boża jest dla natywitanek wzorem modlitwy, po-
kory, dyspozycyjności i wierności w wypełnianiu woli Bożej. Zgromadzenie założyła Helena 
Zbraniecka 1894 r. w Warszawie. Obecnie liczy 27 sióstr, same Polki. Pełna nazwa: Zgro-
madzenie Sióstr Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.                                         /za: ekai.pl/ 

Boży człowiek… - bł. Jerzy Popiełuszko (19 października) 
Jerzy Popiełuszko urodził się 14 września 1947 r. 
we wsi Okopy, w parafii Suchowola, z rodziców 
Władysława i Marianny z domu Gniedziejko. Uzy-
skawszy świadectwo maturalne, zgłosił się 24 
czerwca 1965 r. do Wyższego Metropolitalnego 
Seminarium Duchownego św. Jana Chrzciciela  
w Warszawie. Podczas tych studiów musiał odbyć 
dwuletnią służbę wojskową w specjalnej jednostce 
dla kleryków w Bartoszycach. Święcenia kapłańskie 
przyjął z rąk kardynała Stefana Wyszyńskiego dnia 
28 maja 1972 r. w bazylice archikatedralnej św. Ja-
na Chrzciciela w Warszawie. Jako neoprezbiter zo-
stał skierowany do pracy duszpasterskiej i kateche-
tycznej najpierw w parafii Świętej Trójcy w Ząbkach 
koło Warszawy. Ostatnim miejscem zamieszkania  
i pracy ks. Jerzego Popiełuszki od 20 maja 1980 r. 
była parafia św. Stanisława Kostki w Warszawie na 
Żoliborzu, gdzie jako rezydent pomagał w pracy pa-
rafialnej i zajmował się duszpasterstwem specjali-
stycznym. Oddzielną kartę życia ks. Jerzego, która 
doprowadziła go do palmy męczeństwa, było jego bezkompromisowe zaangażowanie się  
w duszpasterstwo świata pracy, zarówno w okresie tworzenia się "Solidarności", jak i później, 
gdy trwał stan wojenny w Polsce oraz po jego zniesieniu. Był rzecznikiem i obrońcą godności 
człowieka, praw ludzkich do wolności, sprawiedliwości, miłości i prawdy, a także heroldem 
Pawłowego i papieskiego nauczania, że zło należy zwyciężać dobrem. Prawdy te głosił wraz 
ze swym proboszczem - ks. prałatem Teofilem Boguckim - przede wszystkim podczas nabo-
żeństw za Ojczyznę, urządzanych w kościele św. Stanisława Kostki na Żoliborzu od czasu 
ogłoszenia stanu wojennego we wszystkie ostatnie niedziele miesiąca. Późnym wieczorem 
dnia 19 października 1984 r., wracając samochodem z posługi duszpasterskiej w Bydgosz-
czy, został zatrzymany przez trzech funkcjonariuszy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  
i uprowadzony. Niestety, ciało ks. Jerzego Popiełuszki wyłowiła milicja w dniu 30 października 
1984 r. ze sztucznego zbiornika wodnego przy tamie na Wiśle koło Włocławka. Modlitwa. 
Wszechmogący wieczny Boże uczyniłeś błogosławionego Jerzego prezbitera niezłomnym 
świadkiem Ewangelii miłości wejrzyj na jego męczeńską śmierć w obronie wiary i przez jego 
przyczynę spraw, byśmy żyli w prawdziwej wolności i zło dobrem zwyciężali. 
Zamyśl się… 
„Jeżeli życie sprawia, że 
nie możesz ustać – 
uklęknij!” 
      /Richard Paul Evans/ 

Uśmiech… 
Rozmawiają dwie gaździny o swoich dzieciach. Jedna z nich się 
chwali: - A mój Jasiek to teroz studyjuje w takim uniwersytecie, co 
to się tak jako nazywo: ugryź - nie, nie ugryź!... użarł - nie, nie 
użarł... A! Już wim! UJOT! 

Coś dla ducha… 
„O bliskości i oddaleniu” 

Pewien uczeń zapytał mistrza: - Jak to jest, że ktoś, kto kocha Boga całym sercem i wie, że 
żyje w bliskości Boga, doświadcza niekiedy uczucia rozłąki i oddalenia od Boga? Mistrz wyja-
śnił mu to, dając przykład z życia: - Kiedy ojciec uczy swe małe dziecko chodzić, stawia je 
najpierw przed sobą, a chcąc je uchronić przed upadkiem, rozkłada blisko niego obie ręce  
i w ten sposób dziecko idzie ku ojcu między jego rękami. Ale kiedy już jest blisko, ojciec od-
suwa się troszkę od niego i szerzej rozkłada ręce. A robi to tak długo, póki dziecko nie nauczy 
się chodzić.                                                                                         /ks. Kazimierz Wójtowicz/ 

 


