
  

  
  
  
  

  

 

 

W 1977 roku, kardynał Karol Wojtyła, na Jasnej 
Górze, komentując fragment Ewangelii wg św. 
Jana mówiący o weselu w Kanie Galilejskiej 
powiedział: „W naszych czasach to wezwanie: 
„Cokolwiek wam On powie, to czyńcie!” – 
nabiera barwy naszych czasów. Jest 
przeniknięte dramatem naszych czasów, 
napięciem naszych czasów” (ks. Karol kard. 
Wojtyła, Oto Matka Twoja, Jasna Góra – Rzym 
1979, s. 323). W ten sposób Kardynał z Krakowa 
podkreślił potrzebę osadzenia tego wezwania  
teraźniejszości. Na pewno zmieniła się nasza 
Ojczyna i świat. Dramatem naszych czasów jest 
chęć radykalnego odrzucenia Boga,  
a w konsekwencji tworzenie nowej wizji 
człowieka, będącej często jego karykaturą. 
Ciągle aktualnym przesłaniem Papieża jest więc 
wezwanie do zawierzenia Maryi, a Bogu przez 
Maryję. Matka Boża dzisiaj, podobnie jak w 
Kanie Galilejskiej, wskazuje na Jezusa jako Źródło zaspokojenia ludzkich 
braków, potrzeb, pragnień i tęsknot. Zachęca współczesnego człowieka do 
przyjęcia wiary nadającej sens codziennemu wędrowaniu. Postawa ta ukazuje 
godność człowieka oraz prowadzi do odważnej wolności i skłania do dawania 
świadectwa.                 – www.dzielo.pl 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Totus Tuus” – Cały Twój Maryjo 

Młody ks. Karol Wojtyła na swoje biskupie hasło wybrał zawołanie Totus 
Tuus. Towarzyszyło mu ono aż do powrotu do domu Ojca. Zaczerpnął je z dzieła 
św. Ludwika Marii Grignion de Montfort Traktat o prawdziwym nabożeństwie 
do Najświętszej Maryi Panny, które czytał jako dwudziestoletni młodzieniec,  
w czasie okupacji, pracując w kamieniołomach. Słowa Totus Tuus – Cały Twój 
(Maryjo) są związane z dojrzałym życiem Papieża i wyrażają Jego postawę 
wobec Boga i Maryi, a w konsekwencji do człowieka i całego świata. Życie św. 
Jana Pawła II było coraz pełniejszą realizacją zawierzenia Bogu przez Maryję. 
Pan potrzebował Matki, by „być Bogiem z nami”, człowiek potrzebuje Matki, by 
być dzieckiem Boga. Stąd też w refleksji nad własnym życiem winniśmy 
odpowiedzieć sobie na pytania: Kim jest dla mnie Ta, która klamrą otwiera  
i zamyka Biblię? Czy Matka Boga jest Matką mojej codzienności? Czy pozwalam, 
by Jej obecność przenikała projekt mojego życia? 

W książce Dar i Tajemnica (1996 r.) św. Jan Paweł II, pisząc o kapłaństwie 
zatrzymuje się na wątku maryjnym swojego powołania. Mówi o tradycyjnym 
nabożeństwie do Matki Bożej wyniesionym z domu rodzinnego i parafii,  
o szkaplerzu karmelitańskim nieustannie noszonym od 10. roku życia. Dla nas 
szczególnie ważne jest to, co św. Jan Paweł II pisze o swych młodzieńczych 
latach: „O ile dawniej byłem przekonany, że Maryja prowadzi nas do Chrystusa, 
to w tym okresie zacząłem rozumieć, że również i Chrystus prowadzi nas do 
swojej Matki. Był taki moment, kiedy nawet poniekąd zakwestionowałem 
swoją pobożność maryjną uważając, że posiada ona w sposób przesadny 
pierwszeństwo przed nabożeństwem do samego Chrystusa. Muszę przyznać, że 
wówczas z pomocą przyszła mi książeczka św. Ludwika Marii Grignion de 
Montfort nosząca tytuł: „Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej 
Maryi Panny”. W książeczce tej znalazłem poniekąd gotową odpowiedź na 
moje pytania. Tak, Maryja nas przybliża do Chrystusa, prowadzi nas do Niego, 
ale pod warunkiem, że przeżyjemy Jej tajemnicę w Chrystusie”. (Jan Paweł II, 
Dar i Tajemnica, Kraków 1996, s. 29). 



 

INTENCJE MSZALNE 

 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

1. Trwamy w miesiącu szczególnie poświęconemu Matce Bożej. 
Zachęcamy do licznego udziału w codziennej Mszy Świętej i w 
nabożeństwie różańcowym, które w naszym kościele odprawiamy o 
godz. 17.30 – dla dorosłych i młodzieży. Natomiast dzieci 
zapraszamy w poniedziałki i środy o godz. 17.00. 

2. Zapraszamy na ostatnie w tym roku Nabożeństwo Fatimskie, w 
najbliższy wtorek na godz. 19.00. Prosimy o zabranie ze sobą świec. 

3. Spotkanie dla rodziców dzieci, które w przyszłym roku przystąpią 
do pierwszej Spowiedzi św. i pierwszej Komunii św. odbędzie się w 
przyszłą niedzielę (18.10.) po Mszy św. o godz. 11. Obecność 
jednego z rodziców obowiązkowa. 

4. Osoby dorosłe, pracujące, które z różnych przyczyn nie przyjęły 
jeszcze sakramentu bierzmowania, a chciałyby to uczynić 
zapraszamy na spotkanie przygotowujące do jego przyjęcia, które 
rozpocznie się w naszej parafii w piątek 23 października br. o 
godz. 19.00 w katedrze. Bliższe informacje na ten temat można 
uzyskać u ks. Krzysztofa, zakrystii lub kancelarii parafialnej.  

5. Osoby, które w najbliższym czasie zechcą wstąpić w sakramentalny 
związek małżeński, zapraszamy na kurs przygotowujący do 
przyjęcia tego sakramentu, który rozpocznie się w naszej parafii w 
piątek 16 października o godz. 19.00 w katedrze. Bliższe 
informacje można uzyskać u ks. Przemysława, zakrystii lub 
kancelarii. 

6. Zachęcamy do zamawiania intencji na Msze św. z różnych okazji, np. 
urodzin, imienin, rocznicy ślubu, a także w intencji zmarłych. Można 
już zamawiać intencje na rok 2021. 

7. Kancelaria Parafialna jest czynna w środy od godz. 16.00 – 18.00 
i w piątki od 15.00 – 17.00. 

8. W każdą środę zapraszamy na nowennę, którą w październiku 
odprawiamy wraz z nabożeństwem różańcowym o godz. 17.30 a po 
niej i na Mszę św. we wszystkich intencjach czcicieli Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy.  

 
W ubiegłym tygodniu odeszła do wieczności: 
 

† Teresa Górna, l. 67; 
 

Wieczny odpoczynek racz Jej dać, Panie… 
 

12.10. – Poniedziałek 

7.00 † Ludmiła Aeschlimann w 30 dzień po pogrzebie 

7.00 † Henryk Gdaniec w 30 dzień po pogrzebie 

18.00 
† Henryk Nowaczyk w 10 rocznicę śmierci, † Stanisław Gronkowski w 23 rocznicę śmierci,  

† Ireneusz Reszka w 5 miesięcy po śmierci 

18.00 † Jerzy Rozpiątkowski – Msza św. gregoriańska (12) 

18.00 † Stefania Łubińska – Msza św. gregoriańska (12) 

13.10. – Wtorek – bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera, wspomnienie 

7.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla ks. Przemysława 

18.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Hanny Krupa w dniu 59 urodzin 

18.00 † Jerzy Rozpiątkowski – Msza św. gregoriańska (13) 

18.00 † Stefania Łubińska – Msza św. gregoriańska (13) 

19.00 Nabożeństwo Fatimskie 

14.10. – Środa 

7.00 † Danuta Opacka w 30 dzień po pogrzebie 

7.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i dary Ducha św. dla Krzysztofa, Rosi i Joli 

18.00 † Jerzy Rozpiątkowski – Msza św. gregoriańska (14) 

18.00 † Stefania Łubińska – Msza św. gregoriańska (14) 

18.00 W intencjach czcicieli MBNP 

15.10. – Czwartek – św. Teresy z Avila, dziewicy i doktora Kościoła, wspomnienie 

7.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha św. dla ks. Proboszcza Ignacego Najmowicza  

w dniu imienin 

7.00 † Jadwiga Staniszewska, rodzice i rodzeństwo 

18.00 † Agnieszka Galińska w 13 rocznicę śmierci, † Jan Galiński z okazji urodzin. Intencja od syna  
z rodziną 

18.00 † Jerzy Rozpiątkowski – Msza św. gregoriańska (15) 

18.00 † Stefania Łubińska – Msza św. gregoriańska (15) 

16.10. Piątek – św. Jadwigi Śląskiej, wyznawcy, wspomnienie 

7.00 † Jerzy Rozpiątkowski – Msza św. gregoriańska (16) 

18.00 † Rodzice: Jan, Halina Bartosiak, † Bracia: Jarosław, Roman i Zbigniew i zmarli z rodzin: 
Bartosiak, Janda 

18.00 † Zenon Głogowski, † Leokadia, Cyprian, Janusz Czechowscy 

18.00 † Jan Kozak w 4 rocznicę śmierci, † Helena Różyńska 

18.00 † Stefania Łubińska – Msza św. gregoriańska (16) 

17.10. – Sobota – św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika, wspomnienie 

7.00 † Stefania Łubińska – Msza św. gregoriańska (17) 

7.00 † Jerzy Rozpiątkowski – Msza św. gregoriańska (17) 

14.30  Msza św. ślubna 

15.30 Msza św. ślubna 

16.30 Msza św. ślubna 

18.00 
Dziękczynna w 50 rocznicę ślubu Elżbiety i Ryszarda z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie  

i potrzebne łaski 

18.00 
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla ks. Proboszcza Ignacego Najmowicza  

z okazji imienin. Intencja od s. Walerii 

18.00 
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla ks. Proboszcza Ignacego Najmowicza  

z okazji imienin. Intencja od księży 

18.10. – XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA 

7.30 † Jerzy Rozpiątkowski – Msza św. gregoriańska (18) 

7.30 O Boże błogosławieństwo dla Zdzisława, Jadwigi i Anity 

9.30 † Maria i Jan Bryksa, córka Krystyna i syn Włodzimierz 

9.30 † Urszula Litwin z okazji imienin. Intencja od koleżanek 

11.00 † Edward, Janina, Wiesław, Teresa Kwiecień oraz † Józef, Urszula, Stanisław i Mieczysław Gołaś 

11.00 † Rodzice Anna i Antoni, † Józef Popielarski 

12.30 † Stefania Łubińska – Msza św. gregoriańska (18) 

12.30 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla ks. Proboszcza Ignacego Najmowicza z okazji 

imienin. Intencja od III Franciszkańskiego Zakonu Świeckich 

18.00 † Maciej Grzona – z okazji 30 rocznicy ziemskich urodzin 


