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Mało poważny pan… 

 

Chcąc bardzo dostrzec Mesjasza, sam został dostrzeżony w wyjątkowy sposób przez 
Niego. Nasze pragnienia zwracają uwagę Boga bardziej niż nasze uczynki. Na drzewa 
wspinają się małe dzieci, ale czasami jest to jedyny sposób, by wypełnić „micwę” Jezusa, 
który mawiał, że kto nie stanie się jak dziecko, nie wejdzie do królestwa niebieskiego! 
Dorosły mężczyzna na drzewie może wyglądać śmiesznie, dziecinnie. 

Żeby sobie pozwolić na taki czyn, trzeba zrezygnować z powagi, prestiżu i stać się 
jeszcze mniejszym, niż się jest. Zacheusz był niewielkiego wzrostu, ale wdrapywanie się na 
sykomorę uczyniło go zapewne jeszcze mniejszym. A gdy już Jezus wszedł pod jego dach, 
budzący respekt zwierzchnik celników jeszcze bardziej pomniejszył swoją wartość, 
wyrzekając się znacznej części swej fortuny. Im bliżej Boga, tym mniejszy jest człowiek w 
oczach innych, a na pewno w swoich. Świętość najłatwiej odnajduje tych, którzy uważają, że 
zgubili do niej wszystkie drogi. 

Obecność Jezusa u każdego ze spotkanych powodowała, że stawało się widoczne to, co 
było w tych ludziach najprawdziwsze. Niekiedy nieprawość pewnych osób wcale nie jest ich 
naturą, lecz brzemieniem narzuconym przez krzywdy. Gdy spotykają się z Mesjaszem, 
wyzwala się w nich to, co najprawdziwsze, co jest ich zagłuszoną istotą. Budzi się w nich 
drzemiąca od dawna prawda, godna kanonizacji. Nigdy więcej niczego już o Zacheuszu nie 
napisano. Raz w życiu spotkał Jezusa i ten jeden raz wystarczył, by jego czyn określił całe 
jego życie i ukierunkował go na wieczność. 

Na naszej planecie żyli ludzie, którzy hodowali nieprawości całymi latami, jak stado nie 
swoich wieprzy, i jednym czynem potrafili je wszystkie porzucić, przypomniawszy sobie 
prawdziwe swoje pochodzenie. Inni, podobnie jak ów wieprz z żartu Grenniusa Corocotty, 
zapisują w testamencie swoim kuzynom szynki, kiełbasy i boczki. Ale podarować komuś 
„świństwo” nie jest aktem miłosierdzia, nawet jeśli jest to jedyny spadek po życiu. Jałmużna 
wynagradza łajdactwa, a nie nimi obdarowuje. Jałmużna gładzi wszystkie grzechy, gdy 
wypływa bardziej z pragnienia uczynienia przyjemności Bogu niż z pragnienia poprawy 
swego wizerunku moralnego. 

Pociesza mnie słowo Jezusa, który wyznaje, że przyszedł na świat szukać tych, którzy 
się zagubili. Gdy czytam ten jeden wiersz, umacniam w sobie wiarę w odnalezienie mnie 
przez Niego. Pewnego dnia dotrze też do mnie i obym wtedy jednym czynem i jedną 
radością potrafił wynagrodzić Mu smutek mojej nieobecności w Jego sercu. Radosnego 
dawcę Bóg miłuje! Czekam na ten dzień, w którym pokuta i zadośćuczynienie nie będą dla 
mnie już smutkiem, lecz radością, i w którym porzucenie grzechów nie będzie oznaczało 
utraty, tylko uwolnienie. 

Intencje Mszy św. 
03.11 – XXXI niedziela zwykła 

7.30 Śp. Jan Gryń, Roman i Maria Gryń, Wanda i Klemens Talarscy 

7.30 
O Boże błogosławieństwo, łaski, zdrowie, opiekę Matki Bożej dla Huberta z 
okazji imienin 

9.30 
Śp. Edward w 27. rocznicę śmierci, Henryka, zmarli z rodziny Sidor i 
Hermanowicz 

9.30 
Śp. Zofia Kustrzyńska w 23. rocznicę śmierci, Zygmunt, zmarli rodzice z 
obojga stron, Kazimierz Brzezicki, ks. Witold 

11.00 Śp. Jan i Katarzyna Grycko, Grzegorz Jaremko, Piotr Dorosz 

11.00 
Zmarli z rodziny Kuriata: Wincenty, Walentyna, Jerzy, Marek, za zmarłych 
dziadków Kuriatów i Bagińskich 

12.30 W intencji parafian 
12.30 Śp. Ryszard Rydel 
18.00 Msza św. zbiorowa za zmarłych 

04.11 – wspomnienie św. Karola Boromeusza, biskupa 
7.00 Śp. Zdzisław Witkowski w 30. dzień po pogrzebie 

18.00 Śp. Marianna i Antoni Sądej 

18.00 
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Magdaleny z okazji 3. 
rocznicy urodzin 

18.00 Msza św. zbiorowa za zmarłych 

05.11– Wtorek 
7.00 Śp. Henryka Maderak w 30. dzień po pogrzebie 

18.00 Śp. Manfred 
18.00 Msza św. zbiorowa za zmarłych 

06.11 – Środa 
7.00  

18.00 W intencjach czcicieli Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
18.00 W intencji wspólnoty Żywego Różańca 
18.00 Msza św. zbiorowa za zmarłych 

07.11 – Czwartek 
7.00 Śp. Ryszard Rydel 

18.00 
Śp. Eugeniusz Lityński w 11. rocznicę śmierci, zmarli z rodziny Lityńskich i 
Grochowskich 

18.00 W intencji powołań kapłańskich i zakonnych 
18.00 Msza św. zbiorowa za zmarłych 

08.11 – Piątek 
7.00 Śp. Marian Tryc w 30. dzień po pogrzebie 
7.00 Śp. Stanisława Mówińska w 8. rocznicę śmierci 

18.00 Śp. Klara Zborowska w 11. rocznicę śmierci 
18.00 Śp. Bernard Wojtaś (intencja od przyjaciela Bogdana) 
18.00 Msza św. zbiorowa za zmarłych 

09.11 – Sobota, święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej 
7.00 Śp. Ryszard Kuliś w 4. rocznicę śmierci i Marian Kuliś w 3. rocznicę śmierci 



7.00 Śp. Marianna Poświata w 3. rocznicę śmierci 
18.00 O Boże błogosławieństwo i światło Ducha Świętego dla Renaty w dniu urodzin 
18.00 Śp. Tomasz Kowalewski w 7. rocznicę śmierci, zmarli dziadkowie Sabina i Jan 
18.00 Msza św. zbiorowa za zmarłych 

 

Ogłoszenia duszpasterskie  

1. Zapraszamy na różaniec wypominkowy i Mszę św. zbiorową w intencji zmarłych, 
których wypisaliśmy na kartkach. Jeśli ktoś jeszcze nie wypisał swoich bliskich 
zmarłych, to prosimy, aby zabierać koperty z kartkami i wypełnione złożyć na tacę, 
w zakrystii lub w kancelarii. 

2. W dniach od 1 do 8 listopada można uzyskać odpust dla zmarłych. Szczegóły na 
ostatniej stronie biuletynu parafialnego. 

3. W tym tygodniu przypada I czwartek miesiąca. Zapraszamy na adorację 
Najświętszego Sakramentu od godz. 1700 i Mszę św. w intencji powołań kapłańskich 
i zakonnych, szczególnie z naszej parafii. 

4. Spotkanie dla młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania. Rok 
I w poniedziałek godz. 1700, w katedrze. Rok II we wtorek godz. 1700 w katedrze. 

5. W następny poniedziałek, tj. 11. listopada będziemy obchodzić 95. rocznicę 
odzyskania przez Polskę niepodległości. Zapraszamy w tym dniu na Mszę św. w 
intencji naszej Ojczyzny na godz. 1100, a po Mszy św. na koncert pieśni 
patriotycznych. 

6. Komisja Episkopatu Polski ds. Misji przysłała dla naszej parafii „Dyplom 
Wdzięczności” za pomoc misjonarzom w zakupie transportu w ramach „Akcji – Św. 
Krzysztof – 1 gr za 1 km”.  

7. Ks. Piotr organizuje pielgrzymkę do Rzymu na uroczystości związane z kanonizacją 
bł. Jana Pawła II. Kartki z programem wyjazdu są rozłożone na stoliku przy ambonie. 
Wszelkie informacje i zapisy bezpośrednio u ks. Piotra. 

8. W najbliższą sobotę, tj. 9. listopada o godz. 900 odbędzie się kolejne spotkanie III 
FZŚ. 

9. W następną niedzielę ofiary zbierane na tacę przeznaczone będą na fundusz 
remontowy. 

10. Prosimy o zabieranie ze sobą biuletynu parafialnego. 
11. W tym tygodniu przypadają następujące wspomnienia liturgiczne: w poniedziałek – 

wspomnienie św. Karola Boromeusza, w sobotę – święto rocznicy poświęcenia 
Bazyliki Laterańskiej. 

12. W każdy wtorek o godz. 1900 spotkanie wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym, na 
które serdecznie zapraszamy. 

 
    W ubiegłym tygodniu Pan Bóg powołał do Siebie… 
 

Śp. Teodora Bielecka, l. 78 
Śp. Weronika Kuczyńska, l. 85 

  
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…  

 

Święty Karol Boromeusz 
Jest patronem boromeuszek, ponadto bibliotekarzy, instytutów wiedzy katechetycznej, 

proboszczów i profesorów seminarium. 
Karol urodził się 2 października 1538 r. Już w młodym wieku posiadał wielki majątek. 

Studia ukończył na uniwersytecie w Pawii, uzyskując doktorat obojga praw. W roku 1559 
jego wuj został wybrany na papieża przyjmując imię – Pius IV. 

Mając 23 lata Karol został mianowany kardynałem i arcybiskupem Mediolanu, mimo że 
święcenia kapłańskie i biskupie przyjął dopiero dwa lata później, w 1563 r. 

Głównym celem Karola było gruntowne przygotowanie kleru zarówno od strony 
intelektualnej, jak i duchowej. W 1572 r. na konklawe był poważnym kandydatem na 
papieża. Hojny dla ubogich, sam żył ubogo. Podczas zarazy w Mediolanie w 1576 r. niósł 

pomoc chorym, karmiąc nawet 60 - 70 tys. osób dziennie; zaopatrywał 
umierających; oddał cierpiącym wszystko, nawet własne łóżko. 

Zmarł w Mediolanie w nocy z 3 na 4 listopada 1584 r. wskutek 
febry. Został beatyfikowany w 1602 r., a kanonizowany przez Pawła V 
w 1610 r. 

W ikonografii św. Karol Boromeusz przedstawiany jest w stroju 
kardynalskim. Jego atrybutami są: bicz, czaszka, gołąb, kapelusz 
kardynalski, krucyfiks; postronek na szyi, który nosił podczas procesji 
pokutnych. 

 

Numery telefonów: 
Ks. Ignacy Najmowicz – proboszcz 55/2796006 Ks. Piotr Konsalik – wikariusz 784909583 
Ks. Przemysław Demski – wikariusz 512774377 Ks. Marek Kubecki – wikariusz 601629219 
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