
  

  
  
  
  

  

 

 

Brakuje nam również chrześcijańskiej 

radości w trudach i przeciwnościach 

codziennego życia. Jezus uświadamia 

nam dziś, że jeśli nie nawrócimy się do 

Boga, przez odważne podjęcie wezwania 

z Góry Błogosławieństw i przyjęcie 

„konstytucji Królestwa Bożego”, nigdy 

nie odczujemy szczęścia płynącego z 

obcowania na co dzień z Bogiem i danej szansy przemieniania świata. Będziemy 

jedynie oddychać powietrzem chrześcijańskim, roztaczać wizje własnych możliwości i 

zazdrościć tym, którzy zaufali Bogu na serio. Chrystus pełni na tej drodze rolę mistrza, 

który wskazuje i wytycza drogę swoją nauką. Jest troskliwym opiekunem, który otacza 

ucznia, obdarzając go wszelkimi środkami, jakich ten potrzebuje, i usuwając trudności, 

które mogłyby utrudniać dotarcie do niebieskiej mety. 

Dziś również «Jezus kieruje swe Kazanie na Górze do całego świata, ku teraźniejszości 

i przyszłości (…) i można je zrozumieć i przeżywać tylko przez naśladowanie Jezusa i 

towarzyszenie Mu w drodze» (Jezus z Nazaretu, cz. 1, Kraków 2007, s. 69). Bo kiedy 

sam Bóg pociesza, zaspokaja głód sprawiedliwości, ociera łzy smutku, oznacza to, że 

poza odczuwalnym wynagradzaniem otwiera każdemu swojego królestwa. I pragnie, 

byśmy tajemnicę paschalną Syna Bożego przeżywali w naszej codzienności. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
W szkole świętości 

Przemawiając w Sanktuarium Nowych Męczenników na rzymskiej Wyspie 

Tiberina (22.04.2017), papież Franciszek pytał: „Czego dzisiaj potrzebuje Kościół?”. I 

kontynuował: „Męczenników, świadków, to znaczy świętych dnia powszedniego, bo 

Kościół naprzód prowadzą święci, bez nich Kościół nie może ich naprzód. Kościół 

potrzebuje świętych dnia powszedniego, zwyczajnego życia, przeżywanego 

konsekwentnie. Ale także i tych, którzy mają odwagę przyjąć łaskę bycia świadkami aż 

do końca, aż do śmierci. Wszyscy oni są żywą krwią Kościoła. Są świadkami, którzy 

prowadzą Kościół naprzód, ci którzy zaświadczają, że Jezus zmartwychwstał, że Jezus 

żyje, a świadczą o tym konsekwencją życia i mocą Ducha Świętego, którą otrzymali w 

darze”. 

Kościół uświadamia nam w uroczystość Wszystkich Świętych nasze 

podstawowe, a zarazem wielkie powołanie do świętości. Bóg pragnie, aby człowiek 

upodobnił się do Niego, na ile to tylko jest możliwe. Jezus każdego ze swoich uczniów 

zaprasza na Górę Błogosławieństw, by otwierać ich serca na Bożą miłość. Człowiek, 

który miłuje Boga, pragnie przyjąć nowy program życia. Dlatego poznaje wolę Bożą i 

podporządkowuje jej całe swoje życie. Chce tworzyć i budować żywą więź z Jezusem 

Chrystusem, każdego dnia podążać śladami Jego nauczania. A jednocześnie ten 

miłujący Boga człowiek ma ukazywać swoim życiem świadectwo służby i działania w 

życiu społecznym wobec drugiego człowieka. 

Jakże często zdarza się, że zachętę do nawrócenia kierujemy raczej do innych. A sami 

zadowalamy się planem minimum – letnim przestrzeganiem Dekalogu i przykazań 

kościelnych. Uważamy przy tym, że jest to maksimum, na które nas stać. I dziwimy 

się, dlaczego pomimo naszego spokoju, bycia dobrym i normalnym człowiekiem, nie 

jesteśmy szczęśliwi.  
 /dokończenie na ostatniej stronie/ 



 

INTENCJE MSZALNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

1. W dzis nie będzie tradycyjnej procesji na cmentarzu komunalnym. Natomiast 

po Mszy św. o godz. 12.30 odbędzie się procesja za zmarłych w naszym kościele, 

który posadowiony jest na cmentarzu. 

2. Także od dziś, codziennie przez cały miesiąc listopad zapraszamy o godz. 17.30 

na nabożeństwo wypominkowe, w którym będziemy polecać Panu Bogu 

zmarłych wypisanych, na kartach wypominkowych, a później o godz. 18.00 

zapraszamy na Mszę św. zbiorowa za zmarłych, która dziś wyjątkowo zostanie 

odprawiona w intencji wszystkich zmarłych parafian w ciągu ostatniego roku. 

3. 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. 

4. 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. 

5. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota 

miesiąca. 

6.  W naszych modlitwach w czwartek będziemy dziękować za dar Eucharystii oraz 

prosić o liczne i święte powołania kapłańskie, zwłaszcza podczas Mszy Świętej 

o godz. 18.00. Wcześniej zapraszamy na adorację od godz. 17.00.  

7. W piątek będziemy przepraszać Boże Serce za brak miłości, za lekceważenie 

daru Bożego miłosierdzia podczas Mszy Świętej o godz. 18.00. w tym dniu 

możliwość skorzystania z spowiedzi od godz. 17.30. W pierwszy piątek ze 

względów epidemicznych nie odwiedzimy chorych z Komunią św.  

8. W sobotę powierzymy naszą wspólnotę parafian, tych żyjących, ale i tych, którzy 

odeszli już do domu Pana, Tej, która jest naszą Królową. Uczynimy to zwłaszcza 

podczas pierwszosobotniego nabożeństwa o godz. 9.00. 

9. 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: 
 

† Antonina Polańska, l. 90; 

†Jozefa(f) Bożek, l. 89; 

†Janusz Benke, l. 56; 

       Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie… 

02.11. – Poniedziałek – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych 

7.00 † Sabina Nowatkowska – Msza św. gregoriańska(2) 

7.00 † Jan Grycko – Msza św. gregoriańska(2) 

11.00  † Jan Klinkosz 

16.30 † Czesław Wejtko – Msza św. gregoriańska(2) 

18.00 † Leokadia i Jan Landowscy, Mieczysław, Józef Łucja Kuriata 

18.00 † Halina Jabłońska 1 rocznica śmierci i Jan Jabłoński 

18.00 † Jan, Maria, Roman Gryń, Klemens, Wanda, córka Wanda Talarscy 

18.00 Msza św. zbiorowa za zmarłych 

03.11. – Wtorek 

7.00 † Sabina Nowatkowska – Msza św. gregoriańska(3) 

7.00 † Jan Grycko – Msza św. gregoriańska(3) 

18.00 † Kazimierz Kręgielewski 5 rocznica śmierci 

18.00 
†Zofia i Zygmunt Kustrzyńscy 30 rocznica śmierci, mąż Kazimierz Brzezicki, rodzice: 
Genowefa i Stanisław, ks. Witold, Teresa i Franciszek 

18.00 † Czesław Wejtko – Msza św. gregoriańska(3) 

18.00 Msza św. zbiorowa za zmarłych 

04.11. – Środa – wspomnienie św. Karola Boromeusza 

7.00 † Czesław Wejtko – Msza św. gregoriańska(4) 

7.00 † Sabina Nowatkowska – Msza św. gregoriańska(4) 

7.00 † Jan Grycko – Msza św. gregoriańska(4) 

18.00 † Marianna i Antoni Sądej 

18.00 Msza św. zbiorowa za zmarłych 

18.00 W intencjach czcicieli MBNP 

05.11. – Czwartek 

7.00 † Czesław Wejtko – Msza św. gregoriańska(5) 

7.00 † Sabina Nowatkowska – Msza św. gregoriańska(5) 

18.00 † Wincenty Kuriata 47 rocznica śmierci i zmarli z rodziny 

18.00 † Jan Grycko – Msza św. gregoriańska(5) 

18.00 Msza św. zbiorowa za zmarłych 

06.11. Piątek  

7.00 † Sabina Nowatkowska – Msza św. gregoriańska(6) 

7.00 † Janina Jędrzejczyk 2 rocznica śmierci i zmarli z rodziny Jędrzejczyk i Fryń 

18.00 † Anna Bartoszyńska – intencja od sióstr 

18.00 † Czesław Wejtko – Msza św. gregoriańska(6) 

18.00 † Jan Grycko – Msza św. gregoriańska(6) 

18.00 Msza św. zbiorowa za zmarłych 

07.11. – Sobota 

7.00 † Czesław Wejtko – Msza św. gregoriańska(7) 

7.00 
† Czesław Szmiendowski w dniu urodzin i zmarli z rodziny: Szmiendowskich, 

Komorowskich, Ronkiewiczów, Kisiel, Zimnocha 

9.00 NS NMP 

18.00 
† Eugenia Korocińska 1 rocznica śmierci, Romuald Korociński, Władysława(f) i Władysław 

Szymanowscy 25 rocznica śmierci, Hipolit i Józef Szymanowski, Pelagia i Stefan Błachuta 

18.00 † Jan Grycko – Msza św. gregoriańska(7) 

18.00 † Sabina Nowatkowska – Msza św. gregoriańska(7) 

18.00 Msza św. zbiorowa za zmarłych 

08.11. – XXXII Niedziela Zwykła 

7.30 † Barbara Plauszkiewicz 3 rocznica śmierci, Janina i Władysław Kurpiewscy 

7.30 † Józef Trepkowski 40 rocznica śmierci, Janina Trepkowska, Helena i Wacław Stasiewicz 

9.30 † Rodzice: Jadwiga i Władysław Staniszewscy 

9.30 † Irena, Michał, Aleksander Chmielewscy 

11.00 † Jacek Kowalczuk 7 rocznica śmierci 

11.00 † Nikolas Deklok 1 rocznica śmierci 

11.00 † Krystyna i Norbert Klaczuk 

12.30 † Sabina Nowatkowska – Msza św. gregoriańska(8) 

12.30 † Jan Grycko – Msza św. gregoriańska(8) 

12.30 † Czesław Wejtko – Msza św. gregoriańska(8) 

18.00 Msza św. zbiorowa za zmarłych 


