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Święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej—9 listopada 2014 r.  

Przeżywane dziś święto Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej przenosi nas myślą do 

Rzymu i jednoczy w modlitwie z papieżem Franciszkiem. Bazylika Laterańska bo-

wiem to katedra Biskupa Rzymu, a jednocześnie Matka i Głowa wszystkich kościo-

łów świata. Jest ona symbolem jedności i powszechności całego Kościoła. Szczegól-

nym doświadczeniem tej uniwersalności i jedności są Światowe Dni Młodzieży, które 

w lipcu 2016 roku odbędą się w Polsce. 

W trosce o to, by przygotowania do Światowych Dni Młodzieży były dla każdego 

czasem odkrywania swojego miejsca we wspólnocie Kościoła, już dziś zachęcamy 

młodych ludzi w całej Polsce do osobistego zaangażowania w to dzieło i służące mu 

programy duszpasterskie. Od tegorocznej Niedzieli Palmowej przeżywamy piel-

grzymkę symboli ŚDM: Krzyża i ikony Matki Bożej. Docierają one wszędzie: nie tylko 

do kościołów i na miejskie place, ale też do wiosek dziecięcych, domów pomocy 

społecznej, na uczelnie, do szkół, hospicjów i więzień. To czas łaski dla całego Ko-

ścioła w Polsce. Od tego, jak go przeżyjemy, zależą przyszłe owoce Światowych Dni 

Młodzieży w Krakowie. 

Prosimy Was, drodzy młodzi, wyruszcie na szlak przygotowań duchowych, zaanga-

żujcie się w prace wolontariatu ŚDM i zaproście na tę drogę Waszych rówieśników, 

którzy być może pozostają z dala od Jezusa i Jego Kościoła. Pokornie prosimy też 

wszystkich o otwarcie w odpowiednim czasie swoich domów i wsparcie materialne, 

aby młodzi, którzy zechcą wziąć udział w tym wydarzeniu, doświadczyli piękna na-

szej staropolskiej gościnności i braterskich serc. 

Z listu biskupów polskich 

 

Rodzinny święty – św. Katarzyna Genueńska 

Katarzyna urodziła się w 1447 r. w Genui. W szesnastym roku życia została przymu-

szona do małżeństwa z Julianem Adoro, człowiekiem, który miał już pięcioro nieślub-

nych dzieci. Związek nie był szczęśliwy. Julian był znanym rozpustnikiem i hulaką. 

Katarzyna przez kilka lat żyła w osamotnieniu, po czym podjęła życie towarzyskie, 

właściwe jej sferze. Nie były to co prawda grzechy ciężkie, niemniej jednak będzie 

sobie całe życie wyrzucać zmarnowane dla wieczności lata. 



11 marca 1473 r. doznała łaski nawrócenia i przemiany. Kiedy odwiedziła u kanoni-

czek swoją siostrę, ta niespodziewanie zaproponowała jej odprawienie spowiedzi 

generalnej u kapelana sióstr. Katarzyna walczyła ze sobą, aż wreszcie poddała się 

działaniu Bożej łaski. Odtąd zaczęła życie pełne pokuty. Modlitwę połączyła z suro-

wymi postami. Działalność charytatywną skoncentrowała szczególnie na posługiwa-

niu chorym. 

Spowiednik pozwolił jej przyjmować codziennie Komunię świętą, co w owych cza-

sach było zupełną nowością. W ciągu 23 lat Komunia święta była dla Katarzyny 

(przynajmniej w pewnych okresach) jedynym pokarmem, gdyż w czasie Adwentu i 

Wielkiego Postu przyjmowała jedynie trochę wody z solą. 

Prowadziła głębokie życie duchowe, co w połączeniu z wrażliwością na potrzeby in-

nych, przyciągało potrzebujących, a nawet wybitnych kapłanów. Swoimi modlitwami 

uprosiła nawrócenie także dla męża. Julian zaczął zmieniać swoje życie, aż w końcu 

wstąpił do III Zakonu św. Franciszka. Budził podziw miasta, kiedy go widziano, jak 

wraz z Katarzyną opatrywał rany ubogim w szpitalu miejskim, jak odwiedzał bied-

nych w ich domach. 

Katarzyna zmarła 15 września 1510 r., mając 63 lata. Jej kult zatwierdził papież Kle-

mens IX w roku 1675, a kanonizował ją Klemens XII w 1737 r. 

Wspomnienie świętej żony przypada w kalendarzu liturgicznym 15 września. 

 

Opowiadanie    Te wszystkie lata 

Narodziny Tomaszka, ślicznego i zdrowego dziecka, były wydarzeniem, które nale-

żało świętować. Mama miała już dwie starsze córki, które chodziły do liceum. 

Codziennie, wraz z upływem czasu wydawało się, że są powody do świętowania 

cennego daru, jaki otrzymano wraz z narodzinami Tomaszka. Dorosłych zniewalał 

słodkim uśmiechem, dziecięcym rozsądkiem i wulkanem energii, którym wybuchał 

właściwie bez końca, gdy wciągał ich w swoje zabawy. Przebywanie w jego towarzy-

stwie było prawdziwą przyjemnością. 

Pewnego dnia, pięcioletni Tomaszek udał się wraz z mamą samochodem do cen-

trum handlowego. I jak to często bywa z dziećmi, zadał niespodziewane pytanie: 

 Mamo, ile miałaś lat, kiedy się urodziłem? 

- Trzydzieści sześć, Tomaszku. Dlaczego pytasz? - odpowiedziała zaskoczona stara-

jąc się przy tym odkryć, jaki jest prawdziwy powód tego pytania. 

- Szkoda! - zareagował z sarkazmem chłopiec. 

- Synku, o co ci chodzi? - dociekała nadal zaskoczona w najwyższym stopniu mama. 

Odpowiedziało jej najpierw głośne westchnienie chłopca, spojrzenie pełne miłości, a 

potem dotarły do niej wypełnione nutką żalu jego słowa: 

- Nie szkoda ci tych lat, które spędziliśmy nie znając się? 



OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 

● W imieniu organizatorów serdecznie zapraszam na XIX Przegląd Piosenki  

Religijnej "Pieśnią Chwalmy Pana" do Domu Kultury  w dzisiejszą niedzielę o 

godz. 1600. Nieszporów dzisiaj nie będzie. 

● We wtorek Święto Niepodległości - o godz. 1800 Msza św. w intencji Ojczyzny. 

● Zapraszamy  Młodzież, która w tym roku przyjęła sakrament bierzmowania a 

także wszystkich chętnych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na 

spotkanie formacyjno-modlitewne, które odbędzie się 18 listopada we wtorek po 

wieczornej Mszy św. W odpowiedzi na pragnienie bierzmowańców chcemy rozpo-

cząć cykl spotkań przedłużających i pogłębiających czas przygotowania do przy-

jęcia bierzmowania. Forma i tematyka spotkań uzależniona będzie od potrzeb i 

zainteresowań grupy.  

● Msza św. szkolna w środę o godz. 800.  

● W czwartek po Mszy św. porannej odbędzie się Adoracja Najświętszego Sakra-

mentu. 

● W piątek o godz. 1800 Msza św. w intencji młodzieży. 

● W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy w naszej Archidiecezji Dzień Muzyki 

Sakralnej. 

● W dzisiejszym „Gościu Niedzielnym”:  

Groźbą śmierci nie wyrzekają się Chrystusa. 

Morderstwa, rabunki, i porwania codziennie spotykają chrześcijan w Syrii, Iraku, 

Pakistanie i wielu innych państwach. Kolejny, szósty już Dzień Solidarności po-

święcony jest w tym roku Syrii. Wyznawcy Chrystusa są tam obecni niemal od sa-

mego początku chrześcijaństwa. Nie możemy o nich zapomnieć. 

Ponadto w Gościu 

− dlaczego do kościoła chodzi więcej kobiet niż mężczyzna? 

− o rosnącym w Polsce kulcie świętej, Rity, patronki spraw trudnych i beznadziej-

nych; 

● Dzisiaj, przed kościołem,  zbiórka na pomoc Kościołowi w Potrzebie. Bóg za-

płać za założone ofiary na potrzeby Archidiecezji. 

● Kolekta w przyszłą niedziele przeznaczona jest na wydatki związane z remon-

tem kopuły nad Kaplicą Matki Boskiej. 

PODZIĘKOWANIE 

 Składam serdeczne "Bóg zapłać" za złożone w dniach 1 i 2 listopada 

 ofiary na potrzeby naszego cmentarza oraz Parafianom - Wolontariuszom  

za chętne kwestowanie na powyższy cel. 

Proboszcz parafii 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE  M  M  MSZYSZYSZY   św. od 10 do 16 listopada 2014 r. 

10 XI 

Poniedziałek 
Wsp. św. Leona 

Wlk., papieża. 

g. 1800 Koncelebra 
- Wspólna za żyjących (intencje w gablotce) 
- Za pewnych zmarłych  

11 XI 

Wtorek 
Wsp. Św. Marcina z 

Tours, bpa 

g. 700 

 
g. 1800 

- Za ++ rodziców Kisperski, Skrzydło, męża Henryka, dwie sio-
stry oraz szwagra Floriana 

- Za Ojczyznę 

12 XI 

Środa 
Wspomnienie 
św. Jozafata,  

bpa i męczennika. 

g. 700 

g. 800 

 

- Za + matkę chrzestną Jadwigę 
Msza Św. szkolna  
- Za + Emilię Brzęk jako 30.dniowa 

13 XI 

Czwartek 

Wsp. św. św. Bene-

dykta, Jana, Mate-

usza, Izaaka i Krysty-

na,  

g. 700 

 
g. 1800 

- W pewnej intencji 
po Mszy św. Adoracja Najświętszego Sakramentu 

- Za + Gertrudę Cygan w rocznicę śmierci 

14 XI 

Piątek 
Wsp. Bł. Marii Lu-

izy Merkert, dz. 

g. 700 

 

  

g. 1800 

- Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej z podziękowaniem za 
odebrane łaski, z prośbą o Opiekę Bożą i zdrowie dla Teresy i 
Jana 
- W intencji młodzieży 

15 XI 

Sobota 
Wsp. Św. Alberta 

Wielkiego, bpa i dra 

g. 700 

 

g. 1800 

- Za + ojca Stanisława Sawickiego w 5. rocznicę śmierci oraz 
brata Stanisława   
- Za ++ Augustyna i Bertę Czech 

16 XI 

NIEDZIELA 

33 ZWYKŁA  

W CIĄGU ROKU 

DZIEŃ  

MUZYKI  

LITURGICZ-

NEJ 

g. 630 

g. 700 

g. 1000 

g. 1630 

g. 1700 

Godzinki ku czci Matki Bożej 
- Za + Jana Konczelskiego oraz Jana Słabego  
- Za roczne dziecko: Maję Prokopow, rodziców i chrzestnych  
Nieszpory 
Za + męża Pawła w 1. rocznicę śmierci 


