
  

  
  
  
  

  

 

 

Człowiek przychodzi do niej, aby wzmocnić swoje siły. To w nim człowiek zaczyna 
swoje życie i je kończy. Do źródła się przychodzi, by z niego zaczerpnąć. Człowiek, 

który unika tego źródła, staje się coraz słabszy, a jego wiara obumiera. Dla ilu 

parafian droga do świątyni porosła chwastami? Dlaczego niektórzy latami 

omijają z daleka kościół? Nie rozumieją istoty źródła. Trzeba je nawiedzać 
regularnie, a nie sporadycznie. Nikt z nas nie jest źródłem łaski. Chrystus 

mieszkający w tabernakulum takim źródłem jest! Może trzeba zatroszczyć się o 

tych, którzy nie rozumieją albo nie chcą zrozumieć istoty Kościoła – Źródła. 
Świątynia jest także skarbem, za który każdy powinien poczuć się 

odpowiedzialny. Opieka nad nią nie jest tylko zadaniem księdza czy siostry 

zakonnej. Troska o wygląd, porządek, ale i o liturgię jest obowiązkiem każdego 
człowieka wierzącego. Poczujmy się więc współodpowiedzialni za ten skarb 

naszej wiary, za miejsce przebywania samego Boga. Powinniśmy się interesować 

tym, co się dzieje w naszym kościele. A przecież są tacy parafianie, którzy nie 
znają nawet patrona ich parafii. Jakże ważny jest kontakt, więź z parafią, która 

jako wspólnota lokalna dba o duchowe i materialne potrzeby kościoła. Świątyń 

w Polsce nie brakuje. Czy jednak nie pustoszeją one powoli, ale systematycznie? 

Ktoś powie: „Kościół nie ma nic atrakcyjnego do zaproponowania młodym 
ludziom”. Czyż Kościół ma być atrakcyjny? Świątynia powinna być wypełniona 

wiernymi nie dlatego, że jest atrakcyjna, ale dlatego, że jest miejscem spotkania 

Boga z człowiekiem. W świecie pełnym desakralizacji i deptania podstawowych 
praw człowieka świątynia jawi się jako miejsce, w którym człowiek niemalże 

dotyka sacrum. Ma to być miejsce refleksji, wyciszenia i uspokojenia. Trzeba na 

nowo odkryć ten wymiar świątyni. Ma ona dawać wierzącym poczucie 
bezpieczeństwa oraz nieustannej opieki Boga. Modląc się w kościele, musimy 

podejmować jeszcze jedną refleksję. W kontekście dotychczasowych rozważań 

świątynia powinna być dla nas także domem, w którym czujemy się rozumiani, 
w którym panuje ciepła atmosfera, a domownicy przez uśmiech i życzliwość dają 

poczucie spełnienia! 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czym jest dla mnie świątynia? 

W dniu dzisiejszym przeżywamy rocznicę poświęcenia kościoła. Nasze 
myśli biegną w stronę świątyni, która ma ogromne znaczenie dla człowieka 

wierzącego. Przed ponad trzydziestu laty na ekrany polskich kin wszedł radziecki 

film Pokuta. Jak na tamte czasy miał ogromny ładunek religijny. Reżyser, 

ukazując totalitaryzm czasów stalinowskich, jednocześnie snuje refleksję na 
temat przemijania i wierności wartościom ponadczasowym. Jeden z ostatnich 

kadrów tej produkcji przesiąknięty jest jednoznacznym i dramatycznym apelem 

o powrót do wartości religijnych. Główna bohaterka krząta się w kuchni swojego 
parterowego domku. Przygotowuje ucztę, gdy nagle pod oknem pojawia się 

staruszka i zadaje pytanie: „Gdzie tu jest świątynia?”. Odpowiedź jest krótka: 

„Tu nie ma żadnego kościoła!”. Staruszka jednak nie daje za wygraną i 
natarczywie pyta: „Przecież zawsze w pobliżu był tu kościół!”. I to oczywiście była 

prawda, choć od wielu lat świątynia przerobiona jest na spichlerz! Dlatego też 

zniecierpliwiona główna bohaterka odpowiada: „Przy tej drodze nie ma żadnego 

kościoła!”. Riposta jest zaskakująca, ale i głęboko refleksyjna. Staruszka zadaje 
retoryczne pytanie: „Po co komu droga, która nie prowadzi do świątyni?”. 

Nasze drogi powinny prowadzić do świątyni, bowiem to właśnie w niej można 

odpowiedzieć na pytanie z dzisiejszej Ewangelii: „Za kogo Mnie uważacie?”. Jeśli 
mamy odpowiedzieć: „Za Syna Bożego, za mojego Zbawiciela i Przyjaciela”, to 

musimy do świątyni podejść odpowiedzialnie i zrozumieć, czym ma ona dla nas 

być? Odpowiedź jest dość prosta. Kościół jest miejscem świętym, w którym 
mieszka Bóg. Jak pisał św. German z Konstantynopola: „Kościół jest świątynią 

Boga, dziełem świętym, domem modlitwy, zgromadzeniem Ludu Bożego”. Nie 

można go więc omijać. Niektórzy parafianie praktykują codzienne nawiedzanie 
świątyni. To wspaniałe świadectwo dawane innym. Bóg czeka w swoim domu na 

nawiedzenie, na wyznanie: „Ty jesteś Miłością!”. Skoro jest to miejsce święte, 

zobowiązuje ono do odpowiedniego zachowania – pełnego godności i skupienia. 

Iluż to tak zwanych niedzielnych katolików nie potrafi zachować się w świątyni. 
A może i my przeżywamy ciągłe rozproszenia. Ile razy oglądamy się w kościele, 

jesteśmy zainteresowani tym, kto wszedł albo w co jest ubrany? Świątynia jako 

miejsce święte domaga się od nas specjalnego traktowania i właściwie nie ma od 
tej reguły wyjątków. Świątynia jest także swoistym źródłem. Większość 

sakramentów i błogosławieństw jest udzielana w kościele.  /dokończenie na ostatniej stronie/ 



 

INTENCJE MSZALNE 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

1. Jeszcze do soboty włącznie trwamy w miesiącu szczególnie 

poświęconemu Matce Bożej. Zachęcamy do udziału w codziennej Mszy 

Świętej i w nabożeństwie różańcowym, które w naszym kościele 

odprawiamy codziennie o godz. 17.30 – dla dorosłych i młodzieży. 

Natomiast dzieci zapraszamy w poniedziałki i środy o godz. 17.00. 

2. W środę w liturgii czcimy Świętych Apostołów Szymona i Judę 

Tadeusza. Zapatrzeni w ich świadectwo będziemy prosić Boga o silną 

wiarę. Święty Juda Tadeusz uważany jest za patrona spraw 

beznadziejnych, wzywamy go w szczególnych potrzebach. 

3. W przyszłą niedzielę, 1 listopada przypada uroczystość Wszystkich 

Świętych. W tym dniu mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy 

Świętej. W naszym kościele będą one sprawowane według porządku 

niedzielnego. W tę uroczystość uwielbiamy Boga w Jego świętych – w 

tych, którzy przeszli przez życie wierni Bogu i Jego przykazaniom. Dla 

nas są oni drogowskazami na drodze do wieczności.  

4. W tym dniu nie będzie tradycyjnej procesji na cmentarzu komunalnym. 

Natomiast tego dnia po Mszy św. o godz. 12.30 odbędzie się procesja za 

zmarłych w naszym kościele, który posadowiony jest na cmentarzu. 

5. W poniedziałek, 2 listopada w liturgii wspominamy Wszystkich 

Wiernych Zmarłych, jest to tzw. Dzień Zaduszny. W naszym kościele 

tego dnia sprawujemy trzy Msze Święte o godz.:7.00, 11.00, 16.30 i 

18.00. Nie zapominajmy też, że przez osiem pierwszych dni listopada 

duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar – odpust zupełny za 

pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji 

oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków, tzn.: stan łaski 

uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie 

Komunii św., odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez 

Ojca Świętego. 

6. Przy biuletynach parafialnych zostały wyłożone koperty i karty na 

wypominki i oraz Mszę św. zbiorową za zmarłych, które możemy 

zabierać ze sobą do domów. Wypełnione karty wspominkowe prosimy 

składać na tacę albo pozostawić w kancelarii lub zakrystii. 

7. 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. 

W minionym tygodniu odeszli do wieczności: 

† Marcin Ferkau, l. 6; 

† Kazimierz Dawert, l. 75;  

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie… 

 

26.10. – Poniedziałek 

7.00 † Bogusława(f) i Stanisław Arumińscy 

7.00 † Jerzy Rozpiątkowski – Msza św. gregoriańska (26) 

18.00 
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Patrycji i Roberta w 3 
miesiące po ślubie 

18.00 
† Rodzice: Helena i Stanisław oraz brat Edmund Wojtkiewiczowie oraz rodzice 
z obojga stron 

18.00 † Stefania Łubińska – Msza św. gregoriańska (26) 

27.10. – Wtorek 

7.00 † Kazimiera Wilczewska i zmarli z rodzin Wilczewskich i Krajewskich 

18.00 † Jerzy Rozpiątkowski – Msza św. gregoriańska (27) 

18.00 † Stefania Łubińska – Msza św. gregoriańska (27) 

18.00 † Monika Kuc 1 rocznica śmierci 

28.10. – Środa – śś. Ap. Szymona i Judy Tadeusza, święto 

7.00 † Jerzy Rozpiątkowski – Msza św. gregoriańska (28) 

18.00 † Tadeusz Pyszczek, Anna i Onufry Mroczek – intencja od znajomych i rodziny 

18.00 † Stefania Łubińska – Msza św. gregoriańska (28) 

18.00 W intencjach czcicieli MBNP 

29.10. – Czwartek 

7.00 † Aleksandra(f) Jurkiewicz 30 dzień po pogrzebie 

18.00 † córka Grażyna, mąż Franciszek, zmarli rodzice i rodzeństwo z rodziny 
Hermaszewskich i Hermanowicz 

18.00 † Jerzy Rozpiątkowski – Msza św. gregoriańska (22) 

18.00 † Stefania Łubińska – Msza św. gregoriańska (22) 

30.10. Piątek  

7.00 † Helena Kostrzeba 30 dzień po pogrzebie 

7.00 † Teresa Górna 30 dzień po pogrzebie 

18.00 † Włodzimierz Harasimiuk 2 rocznica śmierci 

18.00 † Jerzy Rozpiątkowski – Msza św. gregoriańska (30) 

18.00 † Stefania Łubińska – Msza św. gregoriańska (30) 

31.10. – Sobota 

7.00 † Alina Lipień-Grycewicz 30 dzień po pogrzebie 

7.00 † Jadwiga Graban 3 rocznica śmierci 

18.00 † Grażyna Górska 2 rocznica śmierci 

18.00 † Danuta Puzrykiewicz i zmarli z rodziny 

18.00 
† Lucjan, Janina i Stanisław Dudek, Marianna i Jan Golik i rodzeństwo z 

rodziny Golik 

01.11. – Uroczystość Wszystkich Świętych 

7.30 W intencji parafian 

7.30 † Erwin Rainer, rodzice i rodzeństwo z objga stron 

9.30 † Anna, Jerzy i Józef Kopisto, Malwina i Jakub 

9.30 † Stanisław, Marek, Aleksandra(f) Barejko, Władysława(f), Leonard Arest 

11.00 † Wiesław i Sławomir Brzózy 

11.00 † Sabina Nowatkowska – Msza św. gregoriańska(10 

12.30 † Janina, Stefania, Michał, Ignacy i dziadkowie z obojga stron 

12.30 † Czesław Wejtko – Msza św. gregoriańska(1) 

18.00 Msza św. zbiorowa za zmarłych 


