
XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA, 9 października 2022r. 
1. Dzisiaj przeżywamy tzw. niedzielę statystyczną, czyli liczymy ile osób było na mszach 

świętych i przystąpiło do Komunii Świętej. Prosimy o spokojne wychodzenie z ko-

ścioła, aby wyznaczone osoby mogły wszystkich policzyć. 

2. W tym tygodniu: 

Wtorek – spotkanie dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych o 19.00. 

Czwartek – wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera, po mszy wieczornej 

Nabożeństwo Fatimskie. 

Sobota – wspomnienie św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła. 

3. W przyszłą niedzielę będziemy przeżywali XXII Dzień Papieski pod hasłem „Blask 

prawdy”. Przed kościołem odbędzie się zbiórka do puszek na Fundusz „Dzieło No-

wego Tysiąclecia”, który wspiera zdolne dzieci z ubogich rodzin. 

4. Zapraszamy na Nabożeństwa Różańcowe w dni powszednie po mszy wieczornej (ok. 

18.30) i w niedziele o 17.30. We wtorki i czwartki różaniec prowadzą dzieci. 

5. 15 października o godz. 16.00 rozpoczynamy kurs przedmałżeński w naszej parafii. 

Narzeczonych, którzy chcieliby wziąć w nim udział zapraszamy do kancelarii parafial-

nej celem zapisania się. 

6. Można zgłaszać imiona zmarłych na wypominki. Imiona zapisujemy na kartkach, które 

leżą na stoliku za ławkami i przynosimy do księży w zakrystii lub kancelarii. 

7. W każdy wtorek  o 19 w świetlicy zapraszamy na warsztaty rękodzieła. 

8. Przypominamy, że zamówione intencje mszalne należy potwierdzić najpóźniej 2 tygo-

dnie przed terminem.  

9. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej i gazetki parafialnej. 

 

RÓŻANIEC OCZAMI ŚW. JANA PAWŁA II 

„Ja sam również nie pomijałem okazji, by zachęcać do częstego 

odmawiania różańca. Od mych lat młodzieńczych modlitwa ta miała 

ważne miejsce w moim życiu duchowym. Przypomniała mi o tym z mocą 

moja niedawna podróż do Polski, a przede wszystkim odwiedziny 

Sanktuarium w Kalwarii. Różaniec towarzyszył mi w chwilach radości i 

doświadczenia. Zawierzyłem mu wiele trosk. Dzięki niemu zawsze doznawałem otuchy. 

Równocześnie zaś w te same dziesiątki różańca serce nasze może wprowadzić wszystkie 

sprawy, które składają się na życie człowieka, rodziny, narodu, Kościoła, ludzkości. Sprawy 

osobiste, sprawy naszych bliźnich, zwłaszcza tych, którzy nam są najbliżsi, tych, o których 

najbardziej się troszczymy. W ten sposób ta prosta modlitwa różańcowa pulsuje niejako 

życiem ludzkim ». 
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KALENDARZ LITURGICZNY 

09 ndz  

Ew.  Łk 17, 11-19  «Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła».   

 

Bł. Wincentego Kadłubka (1155 a 1160-8.03.1223, biskupa . W 1189 r., będąc na dworze 
książęcym Kazimierza Sprawiedliwego zaczął pisać Kronikę polską (Chronica Polonorum) - 
największe dzieło swego życia i literatury tamtych czasów, pisaną piękną łaciną w formie 
dialogu. W 1207 r. został biskupem Krakowa.  Czcił Najświętszy Sakrament i wprowadził tzw. 
wieczną lampkę . W 1218 r. za zgodą papieża  biskup zrzekł się urzędu i postanowił wstąpić 
do opactwa cystersów w Jędrzejowie. Mając 70 lat, jako zwyczajny mnich spełniał wszystkie 
obowiązki surowej reguły: wstawał o północy na dwugodzinne pacierze, uczestniczył 7 razy 
każdego dnia we wspólnych modlitwach, zachowywał posty. Pożywienie było skąpe, strój 
zgrzebny a sen krótki. W wolnych chwilach pierwszy historyk polski kończył pisać kronikę, 
którą doprowadził do 1202r.  26.04.1633 r. dokonano otwarcia grobu , gdzie  znaleziono 
ciało prawie nienaruszone, co przyczyniło się do rozbudzenia jego czci. 

Abrahama, patriarchy - Bóg żądał od Abrahama, by opuścił wszystko, a w zamian za to 
udzielił mu obietnic, które zgodnie z tym, co później głosić będą prorocy Izraela, rozciągnięte 
zostaną na wszystkie narody świata . Abraham przyjął obietnice z taką wiarą ,iż został 
nazwany „ ojcem wiary”. 

 

13 czw 

Bł. Honorata Koźmińskiego (16.10.1829 -16.12.1916), prezbitera. Pochodził z Białej 
Podlaskiej. W r. 1852 otrzymał święcenia kapł. w Zakonie Kapucynów. W 1861 roku, po 
kasacie zakonów przez władze carskie,  został przewieziony z Warszawy do Zakroczymia . Był 



cenionym kaznodzieją, poszukiwanym spowiednikiem i kierownikiem dusz oraz popularnym 
pisarzem religijnym. Założył 26 zgromadzeń zakonnych, przede wszystkim bezhabitowych. 
Przez całe życie dokładał starań, by dać poznać ludziom miłość Boga do człowieka. Zmarł w 
Nowym Mieście nad Pilicą 16 .12.1916 r. gdzie są jego doczesne szczątki . 

 

15 sob 

św. Teresy od Jezusa (28.03.1515-15.10.1582), dziewicy, doktora Kościoła 

Wielka święta Zakonu Karmelitańskiego , wieku 20 lat wstąpiła do klasztoru Wcielenia .Kiedy 
podjęła się reformy Zakonu, spotkały ją liczne trudności i sprzeciwy.  W 1562 roku założyła w 
Ávili pierwszy klasztor swej reformy i przyjęła w nim imię Teresa od Jezusa. Pozostawiła po 
sobie pisma, przekładane na prawie wszystkie języki świata,w których ukazała drogę do 
zjednoczenia z Bogiem i dała świadectwo głębokich przeżyć mistycznych np.”Twierdza 
wewnętrzna”. Pan Bóg doświadczył Teresę wieloma  cierpieniami duchowymi oraz 
cielesnymi, które znosiła z heroicznym poddaniem się woli Bożej. Św. Teresa z Avila jest 
patronką m.in. Hiszpanii i chorych na bóle głowy i serce. 

 
 
 

K A L E N D A R I U M 
 

1410.10.10- Koronowo- roku wojska polskie rozbiły Krzyżaków . 

1794.10.10- Maciejowice- wojska polskie doznały klęski co zwiastowało upadek powstania 
kościuszkowskiego. 

1779.10.11- w bitwie pod Savannah zginął w wyniku odniesionych ran bohater Polski i 
Stanów Zjednoczonych - Kazimierz Pułaski. 

1921.10.12- dokonano podziału Górnego Śląska między Polskę a Niemcy. 

1939.10.11 – rozkazem gen. Władysława Sikorskiego przystąpiono do odtwarzania Polskiej 
Marynarki Wojennej, która funkcjonowała następnie w ramach Polskich Sił Zbrojnych na 
Zachodzie. 

1939.10.11- Kraków  Niemcy dokonali pierwszych masowych egzekucji polskiej inteligencji. 

1939.10.11- Radzieckie NKWD wydało rozkaz sankcjonujący masowe deportacje Polaków z 
przedwojennych wschodnich ziem Polski zajętych przez ZSRR w 09.1939r. 

 

CYTATY   

Łk 17, 19b  «Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła». 

"Surge, vade, quia fides tua te salvum fecit".  

Rise and go your way; your faith has made you well." 

 



Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO 

SKĄD WIEMY, ŻE PAN BÓG ISTNIEJE? 

1. PATRZĄC NA DZIEŁO STWORZENIA można wywnioskować o istnieniu Boga. Patrząc na 

siebie i na świat, który nas otacza, na samo istnienie życia, jego mądrość, piękno, 

różnorodność, porządek, a także ruch i dynamikę, jakiej wszystko podlega, można 

wywnioskować o istnieniu, potędze i mądrości Boga. 

2. Można powiedzieć, że CZŁOWIEK JEST ISTOTĄ RELIGIJNĄ, szukanie Boga ma wpisane w 

swoją naturę, ma przeczucie istoty wyższej, od której zależy, której szuka i wchodzi z nią w 

relację. Człowiek stworzony na obraz Boga jest powołany, by go szukać, poznawać i kochać. 

Człowiek może odrzucać tą wewnętrzną łączność z Bogiem, ale nawet wtedy, Bóg nie 

przestaje go wzywać. 

3. OBJAWIENIE BOŻE. Pan Bóg sam wychodzi naprzeciw człowiekowi, objawia mu się i 

udziela. W Starym Testamencie mamy przekazy, że Pan Bóg objawił się pierwszym rodzicom, 

od samego początku ludzie zaproszeni są do relacji z Bogiem. A gdy przez grzech utracili 

przyjaźń Boga – ten nie zostawił ich pod władzą śmierci. Zawiera nowe przymierze z ludźmi, 

objawia się i interweniuje prowadząc dzieło zbawienia. Objawia się Noemu, Abrahamowi, 

Patriarchom, prowadzi przez Proroków. Objawia się przez wybranie narodu Izraelskiego, przez 

prowadzenie go i dokonywane w nim różne cuda: daje dziesięć przykazań, dopuszcza plagi na 

Egipt, wyprowadza Izrael na pustynię, przeprowadza przez Morze Czerwone, prowadzi w 

obłoku, wydobywa wodę ze skały, daje mannę i przepiórki na pustyni, wreszcie wprowadza 

do Ziemii Obiecanej.   

„Wielokrotnie, na rózne sposoby przemawiał Bóg do Ojców, Proroków, a w ostatecznych 

czasach przemówił do nas przez Syna” Hbr. 1,1-2.  To jest pełnia objawienia Bożego, 

Miłości ,jaką Pan Bóg ma dla człowieka. 

W Nowym Testamencie Bóg objawia się przez cuda, jakie Jezus czynił w czasie swojego 

pobytu na ziemi: uzdrawianie, wskrzeszanie umarłych, panowanie nad żywiołami, 

rozmnażanie chleba, przemianę wody w wino, przemienienie na Górze Tabor, wreszcze 

apogeum Miłości – śmierć na krzyżu, zmartwychwstanie, wniebowstąpienie, zesłanie Ducha 

Świętego i wreszcie CUD EUCHARYSTII – żywej obecności Boga wśród nas. 


