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PODZIĘKOWANIE 

Przewielebnemu Księdzu Proboszczowi Józefowi Krakowskiemu za od-

prawienie Mszy św. i ceremonii pogrzebowej, p. organiście, służbie litur-

gicznej, rodzinie, sąsiadom, znajomym, wszystkim biorącym udział w po-

grzebie + Brunona Mega, za wyrazy współczucia, modlitwy i kwiaty ser-

deczne podziękowania składa  

żona z rodziną. 
 

Oczekuję ufności!  

 

 W życiu każdego z nas toczy się duchowa walka. Chodzi w niej 

o stopień naszego zaufania do Jezusa, do Jego Prawdy. Święta Faustyna 

zapisała w Dzienniczku: „domem moim jest niebo; ale nim pójdziemy do 

ojczyzny, musimy spełnić wolę Bożą na ziemi, to jest muszą się w nas do-

konać próby i walki”. Przyjście dnia Pańskiego poprzedzi szczególna wal-

ka – w życiu osobistym i społecznym. Prorok Daniel nazywa ją wielkim 

uciskiem. Okres ten będzie czasem intensywnej opieki Michała Archanioła 

nad ludem Boga. W tym czasie zbawieni będą ci, którzy zapisani są 

w księdze życia. Perspektywa wiecznych losów ludzi jest jednak szersza. 

Jedni zmartwychwstaną do wiecznego życia, drudzy ku wiecznej odrazie. 

Tertium non datur. Tej eschatologicznej zasady wyłączonego środka Da-

niel bliżej nie precyzuje. Zauważa tylko, że „mądrzy i ci, którzy nauczyli 

wielu sprawiedliwości, będą świecić jak gwiazdy, na zawsze”. Ten sam dy-

chotomiczny podział występuje w opisie przyjścia Jezusa na sąd nad 

światem. Obaj, Daniel i Jezus, jako pierwszych wymieniają błogosławio-

nych mających wejść do domu Ojca, dopiero w drugiej kolejności tych, 

którzy mają udział w wiecznej hańbie. To nie dziwi. 

 



Chrystus pragnie zbawienia ludzi. List do Hebrajczyków mówi o tym 

w słowach: „jedną bowiem ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy są 

uświęcani”. Uświęcanie nie dokonuje się jednak zaocznie. Człowiek, ma-

jąc wolną wolę, może odrzucić dar odkupienia. Inaczej jednak radzi Psal-

mista: „Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, to On mój los zabez-

piecza. Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy”. Wyraża także nadzieję: 

„Ty ścieżkę życia mi ukażesz, pełnię Twojej radości i wieczną rozkosz po 

Twojej prawicy”. Sam Jezus wskazuje drogę do osiągnięcia tego celu. 

Wzywa do mądrości i wytrwałej czujności. Jest to zaproszenie do pielę-

gnacji dobrego sumienia. Oczekuje ufności, a nie strachu! Przychodzą mi 

na myśl słowa Jezusa wypowiedziane do św. Faustyny: „Prędzej niebo 

i ziemia obróciłyby się w nicość, aniżeliby duszę ufającą nie ogarnęło mi-

łosierdzie moje”. Jezus jest niebem dla tych, którzy Mu ufają, życiem ich 

dusz. 
Stanisław Przepierski OP  

 

 

KRÓLEWSKI BŁAZEN 

Pewien Król miał swego nadwornego błazna, który umilał mu dni swoimi 

powiedzonkami i żartami. Któregoś dnia król powierzył błaznowi swe ber-

ło, mówiąc: Zatrzymaj je do czasu, aż znajdziesz kogoś głupszego od sie-

bie. Wtedy będziesz mógł mu je podarować. 

Kilka lat później król poważnie zachorował. Czując zbliżającą się śmierć, 

przywołał błazna, do którego w gruncie rzeczy był bardzo przywiązany  

i powiedział: 

− Wyruszam w długą podróż. 

− Kiedy wrócisz? Za miesiąc? 

− Nie - odparł król - Nie powrócę już nigdy. 

− A jakie przygotowania poczyniłeś przed tą wyprawą? - zapytał błazen. 

− Żadnych - brzmiała smutna odpowiedź. 

− Wyjeżdżasz na zawsze - powiedział błazen - i wcale się do tego nie 

przygotowałeś? Proszę, weź to berło. Znalazłem wreszcie głupszego 

ode mnie! 



● Zapraszam serdecznie na XX Przegląd Piosenki Religijnej "Pieśnią 

Chwalmy Pana" do Domu Kultury w dzisiejszą niedzielę o godz. 1600. Nie-

szporów nie będzie.  

● We wtorek przed Mszą św. wieczorną Dzieciom Pierwszokomunijnym 

zostaną poświęcone  książeczki do nabożeństwa. 

● Dzieci szkolne zapraszam na Mszę św. w środę o godz. 800. 

● W środę o godz. 1700 zostanie odprawiona Msza św. w intencji mini-

strantów z okazji święta ich patrona św. Tarsycjusza. Zapraszamy wszyst-

kich parafian do udziału w tej Mszy św. Możemy okazać w ten sposób 

wdzięczność ministrantom za ich służbę przy ołtarzu.  

● W czwartek po Mszy św. porannej Adoracja Najświętszego Sakramentu. 

● W tym tygodniu przypada III piątek miesiąca, który poświęcamy Miło-

sierdziu Bożemu. Msza w intencji czcicieli w piątek o godz. 18.00. 

● W przyszłą niedzielę Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata.  

● Okazja do Spowiedzi Świętej przed każdą Mszą św.  

● W dzisiejszym „Gościu Niedzielnym”: 

- 0 nieznanej stronie wojny na Ukrainie. W Mariupolu chrześcijanie róż-

nych kościołów od dwustu dni nieprzerwanie modlą się w prowizorycznym 

namiocie o pokój. Są przekonani, że ich modlitewny namiot chroni ich 

miasto.  

Ponadto w Gościu: 

- O syryjskim księdzu, który niedawno uciekł z niewoli Państwa Islamskie-

go. Dżihadyści nakłaniali go do przejścia na islam. Wiedzieli, że pozyska-

nie tak znaczącego księdza wpłynie na pozostałych chrześcijan. 

- O biblijnej Księdze Apokalipsy. Kojarzona jest z klęskami, a tymczasem 

niesie Kościołowi pociechę w czasie prześladowań i zwątpienia; 

- O orędziu biskupów polskich do niemieckich sprzed pięćdziesięciu lat. 

Bez orędzia nie byłoby współczesnej Europy. A główny autor orędzia, ks. 

arcybiskup Bolesław Kominek powinien być zaliczony do ojców założycieli 

zjednoczonej Europy. 

● Za tydzień kolekta przeznaczona będzie na potrzeby Archidiecezji. “Bóg 

zapłać” za dzisiejsze ofiary. 

 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE  M  M  MSZYSZYSZY   św. od 16 do 22 listopada 2015r. 

16 XI 

Poniedziałek 
Wsp. rocznicy po-

święcenia Bazyliki 

św.św. Ap. Piotra i 

Pawła w Rzymie 

 

g. 1800 Koncelebra 

1) Wspólna za żyjących (intencje w gablotce) 

2) Do Miłosierdzia Bożego za wstawiennictwem Matki Bo-

skiej  Ostrobramskiej z podziękowaniem za odebrane 

łaski, z prośbą o dalsze, o opiekę Bożą i zdrowie dla ro-

dziny Bernaś i Bieniek  

17 XI 

Wtorek 
Wsp. św. Elżbiety 

Węgierskiej, zak. 

g. 700 

g. 1800 

- Za + Stanisława Kozłowskiego w 21. rocznicę śmierci   

- Za ++ Jerzego Holeczko, rodziców, teściów, Mariannę 

Gwizdek oraz Weronikę Pryzwan 

18 XI 

Środa 
Wspomnienie  

bł. Karoliny  

Kózkówny, dz. 

i męczen. 

g. 700 

g. 800 

 

 

g. 1700 

- Za + Zygmunta Czaja (od kolegi zamiast kwiatów) 

Msza Św. szkolna 

- Z prośbą o opiekę Bożą, dary Ducha św. i zdrowie dla Zofii 

Szendzielorz w 6. rocznicę urodzin 

- Ku czci św. Tarsycjusza w intencji ministrantów oraz ich ro-

dzin 

19 XI 

Czwartek 

 

g. 700 

 

g. 1800 

- Za + Antoniego Hofman i ++ z rodziny  

po Mszy św. Adoracja Najświętszego Sakramentu 

- Za + Pelagię Borowską w 1. rocznicę śmierci 

20 XI 

Piątek 
Wsp. św. Rafała  

Kalinowskiego 

g. 700 

g. 1800 

- Za + Alojzego Bytomskiego w rocznicę śmierci 

- Ku czci Miłosierdzia Bożego w intencji czcicieli 

21 XI 

Sobota 

Wsp. Ofiarow. N.M.P 

oraz św. Tarsycjusza 

g. 700 

 

 

 

g. 1800 

- Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej Częstochowskiej  

z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o opiekę 

Bożą i zdrowie dla Waldemara z okazji urodzin oraz o bło-

gosławieństwo Boże dla całej rodziny 

- Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej Częstochowskiej  

z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o opiekę 

Bożą i zdrowie dla Anieli Cygan oraz o błogosławieństwo 

Boże dla całej rodziny 

22 XI 

Niedziela 
 

UROCZYSTOŚĆ 

JEZUSA CHRY-

STUSA KRÓLA 

WSZECHŚWIATA 

g. 630 

g. 700 

g. 1000 

 

g. 1630 

g. 1700 

Godzinki ku czci Matki Bożej 

- Za + Jana Czaja i + Elżbietę Respondek w dniu urodzin 

- Ku czci Chrystusa Króla i św. Cecylii w intencji  chóru 

„Lutnia”, ich rodzin oraz za ++ członków. 

-  Nieszpory 

- Za + Edwarda Nowińskiego w 25. rocznicę śmierci 


