
Ogłoszenia parafialne  

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA, 16 października 2022r. 

 

1. Dzisiaj przeżywamy XXII Dzień Papieski pod hasłem „Blask prawdy”. Przed 

kościołem zbieramy ofiary do puszek na Fundusz „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, 

który wspiera zdolne dzieci z ubogich rodzin. Msza Święta dla dzieci 

pierwszokomunijnych i ich rodziców o 16.0. Różaniec o 17.30. 

2. W tym tygodniu: 

Poniedziałek – wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i 

męczennika, 

Wtorek – święto św. Łukasza i Ewangelisty, 

Środa – wspomnienie bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, prezbitera i męczennika, 

Czwartek – wspomnienie św. Jana Kantego, prezbitera, 

Sobota – wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża. 

3. W przyszłą niedzielę kazania o tematyce różańcowej wygłosi Moderator 

Diecezjalny Kół Żywego Różańca ks. Roman Kot. Będzie zbierał również ofiary do 

puszki przed kościołem na świątynię, którą wznosi w Warszawie. 

4. Można zgłaszać imiona zmarłych na wypominki. Imiona zapisujemy na kartkach, 

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

kancelarii. 

5. Spotkanie dla kandydatów do Bierzmowania odbędzie się w sobotę 22 

października: kandydaci rozpoczynający cykl przygotowań oraz ich rodzice o 

16.30, kandydaci z drugiego roku przygotowań o 19.00. 

6. Dane z niedzieli statystycznej w naszej parafii: 

Dominicantes (chodzący w niedzielę do kościoła) – 1445 osób (13,76% parafian), 

Communicantes (przyjmujący w niedzielę Komunię Świętą) – 625 osób (5,95% 

parafian; 43,25% uczestniczących w niedzielnej Mszy Świętej). Średnia z 2020 

roku dla Polski to: Dominicantes - 36,9%, Communicantes - 16,7%. 

7. Przed obrazem MB Częstochowskiej została przygotowana wystawa prac 

uczniów klas IV-VIII z naszej szkoły uczestniczących w konkursie „Różańcowe 

Paciorki”. Zadanie polegało na przedstawieniu części Różańca i wpisaniu 

własnych intencji  w każdej tajemnicy. Zapraszamy do wspólnej oceny prac. 

Można głosować na kartkach wyłożonych przy wystawie na jedną pracę. 5 

wyróżnionych uczniów otrzyma nagrody. 

8. 29 października (sobota) Parafialny Zespół Caritas organizuje Bal Wszystkich 

Świętych dla dzieci z klas młodszych szkoły podstawowej. Zapisy chętnych po 

każdej mszy świętej w zakrystii do 23 października. Szczegóły na plakacie w 

gablocie oraz na stronie internetowej parafii i profilu Fb. 

9. Zapraszamy do sklepiku parafialnego, gdzie można nabyć m.in. unikatowe 

wydanie dzieł bł. Katarzyny Emmerich, mistyczki i stygmatyczki. 

10. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej i gazetki parafialnej. 
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O Różańcu: 

W czasie pierwszego objawienia trojgu dzieciom w Fatimie Matka Boz a prosiła: 
„Odmawiajcie codziennie ro z aniec, aby uzyskac  poko j dla s wiata i koniec wojny!” W 
Gietrzwałdzie powto rzyła polskim dziewczynkom: ”Z yczę sobie, abys cie codziennie 
odmawiały ro z aniec". Maryja mo wi o ro z an cu jako skutecznej modlitwie, kto ra broni 
przed  wielkimi niebezpieczen stwami ludzi i narody,  ratuje grzeszniko w przed 
wiecznym potępieniem i pomaga nam w osiągnięciu nieba. Dowody skutecznos ci są 
niezliczone. 

"Ro z aniec jest bronią w dzisiejszych czasach" - s więty Ojciec Pio 
„Dajcie mi armię modlących się na ro z an cu, a podbiję s wiat" – bł. Papiez  Pius IX 
,,Ro z aniec to łan cuch bezpieczen stwa na stromej skale ...” bł. kard. Stefan Wyszyn ski.  

„Przedziwny sekret Ro z an ca S więtego” 

Ujawnia  go s w. Ludwik Maria Grignion de Montfort  w ksiąz eczce o tym tytule i uczy 
modlitwy prawidłowej:  „116. Niekoniecznie długos c , raczej z arliwos c  modlitwy podoba 
się Bogu i podbija Jego serce. Jedno tylko Ave Maria odmo wione dobrze przynosi więcej 
zasług niz  150 odmo wionych z le. ... Dlaczego więc tak niewielu powstaje z grzecho w i 
wzrasta w cnotach?…. 117. Zobaczmy więc, jak trzeba je odmawiac . Po pierwsze, 
jest ...konieczny stan łaski us więcającej albo przynajmniej w postanowieniu wyjs cia z 
grzechu, poniewaz  cała teologia naucza  nas,  z e wszelkie dobre uczynki i modlitwy 
pełnione w stanie grzechu s miertelnego pozostają dziełami martwymi i nie mogą 
podobac  się Bogu ani zasługiwac  na z ycie wieczne. ..W tym tez  konteks cie Jezus 
Chrystus mo wi:” Lud, kto ry w moich Bractwach odmawia Koronkę lub Ro z aniec 
codziennie, jednak bez z adnego z alu za grzechy, czci Mnie wargami, lecz sercem swym 
daleko jest ode Mnie .”  C.d.n.     



P A T R O N I 

16 X -Św. Jadwiga Śląska (1174 a 1180 -15.10.1243)  pochodziła z rodu bawarskich 
hrabio w .W 1190 r. została wysłana do Wrocławia, gdzie została z oną Henryka 
Brodatego. Mieli 7 dzieci a jej dwo r słynął z karnos ci i dobrych obyczajo w. Była tak 
poboz ną i miłosierną, z e całe jej z ycie upływało na umartwianiu ciała i dobrych 
uczynkach. Fundowała tez  klasztory i kos cioły. Po s mierci męz a i dzieci zamknęła się w 
klasztorze sio str cysterek, gdzie w 1238 r. na ręce swojej co rki Gertrudy, ksieni w 
Trzebnicy, złoz yła s luby zakonne.  

16 X -Św. Gerard Majella (04.1726-16.10.1755), redemptorysta. Z ył 29 lat. Wybierając 
się do klasztoru, zostawił rodzicom kartkę z napisem: „Idę, aby zostac  s więtym”. Jest 
patronem matek oczekujących potomstwa i małz en stw, kto re pragną potomstwo 
wyprosic . 

17 X -Św. Ignacy, biskup od roku 70 do 107, Drugi następca s w. Piotra na stolicy w 
Antiochii. Za panowania cesarza Trajana został skazany na s mierc . Nawoływał do coraz 
doskonalszej syntezy między dąz eniem do Chrystusa i oddaniem Jego Kos ciołowi. 

18 X -Św. Łukasz - autor Ewangelii i Dziejo w Apostolskich. Jego pisma starają się 
uwzględniac  chronologię wydarzen , kto re osadzone są w historycznej rzeczywistos ci. 
Jako towarzysz misyjnych podro z y s w. Pawła notował wiele fakto w. Do 12. rozdz. 
Dziejo w opisuje  młody Kos cio ł jerozolimski a od 13 wyłącznie dzieje s w. Pawła. Wg 
legendy namalował on wizerunek Najs więtszej Matki Zbawiciela. 

19 X- Bł. ks. Jerzy Popiełuszko (14.09.1947-19.10.1984) Duszpasterz ludzi pracy i 
kapelan "Solidarnos ci" został zamordowany  przez funkcjonariuszy Słuz by 
Bezpieczen stwa z IV Departamentu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, kto ry był 
odpowiedzialny za zwalczanie Kos cioła katolickiego. W ostatnich latach swojego z ycia, 
duchowny posługiwał w parafii s w. Stanisława Kostki na stołecznym Z oliborzu. Dewizą 
ks. Popiełuszki były słowa s w. Pawła "Zło dobrem zwycięz aj".  

20 X -Św. Jan z Kęt (24.06.1390-24.12.1473).Studiował w Krakowie, został 
wykładowcą filozofii, podjął studia teologiczne i w1424 otrzymał s więcenia kapłan skie. 
Był cenionym profesorem i kaznodzieją. Patron  seminarzysto w i uczonych. 

21 X -Św. Urszula ( - 383) wg legendy z Xw. była brytyjską księz niczką. Zamordowana 
przez Huno w, gdyz  miała odmo wic  pos lubienia ich wodza.  

22 X Św. Jan Paweł II, papiez .  (18.05.1920-2.04.2005).Karol Jo zef Wojtyła urodził w 
Wadowicach .W 1942 r. wstąpił do tajnego Metropolitalnego Seminarium Duchownego 
w Krakowie a 11.1946 r. został wys więcony na księdza. Wyjechał do Rzymu na studia 
na Papieskim Międzynarodowym Athenaeum Angelicum. W 1958 r.  został mianowany 
biskupem pomocniczym Krakowa. Jako hasło przewodnie swej posługi przyjął słowa 
Totus tuus (łac. "Cały Two j"),kto re kierował do Matki Chrystusa. W1963 r. Karol Wojtyła 
został mianowany arcybiskupem metropolitą krakowskim a w1967  został  
kardynałem. 16.10.1978 r. został wybrany 262 następcą s w. Piotra. 22.10.1978 odbyła 
się uroczysta inauguracja pontyfikatu .Jego trwał ponad 26 lat i był drugim, co do 
długos ci w dziejach Kos cioła. 

 



PAPIEŻ W POLSCE... 
Jan Paweł II odwiedził Polskę osiem razy. Co zostało w naszych 

sercach z tamtych słów... Czy tylko wspomnienia? 
1979 
I wołam ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja: Jan Paweł II papież: Niech 
zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej 
ziemi! (Plac Zwycięstwa) 

1983 
Pragnienie zwycięstwa, szlachetnego zwycięstwa, zwycięstwa okupionego trudem i 
krzyżem, zwycięstwa odnoszonego nawet poprzez klęski – należy do chrześcijańskiego 
programu życia człowieka. Również i życia narodu. (Stadion Dziesięciolecia) 
1987 
Czasy człowieka na ziemi zostały raz na zawsze ogarnięte miłością Tego, który do końca 
umiłował. Wszechświat i człowiek w świecie stale zmierza do końca. Miłość jedna – nie 
zna końca. Zna tylko pełnię. Ta pełnia jest w Bogu. (Plac Defilad) 
1991 
Nasza Ojczyzna znalazła się znowu w szczególnym momencie historycznym. (...) Jest to 
ogromny dar Boży, jakiś kairos naszej historii, który został nam dany i równocześnie 
zadany. (...) Modlę się razem z wami o ten egzamin z wolności, który jest przed wami. (...) 
Natomiast mamy dobrze się zastanowić nad rzeczywistością Europy i europejskości. 
(Agrykola) 
1995 
Wbrew pozorom, praw sumienia trzeba bronić także dzisiaj. Pod hasłami tolerancji, w 
życiu publicznym i w środkach masowego przekazu szerzy się nieraz wielka, może coraz 
większa nietolerancja. Odczuwają to boleśnie ludzie wierzący. Zauważa się tendencje do 
spychania ich na margines życia społecznego, ośmiesza się i wyszydza to, co dla nich 
stanowi nieraz największą świętość. (Skoczów) 
1997 
Ojcowie wasi na szczycie Giewontu ustawili krzyż. Ten krzyż tam stoi i trwa. (...) Nie 
wstydźcie się krzyża. Starajcie się na co dzień podejmować krzyż i odpowiadać na miłość 
Chrystusa. Brońcie krzyża, nie pozwólcie, aby Imię Boże było obrażane w waszych 
sercach, w życiu społecznym czy rodzinnym. (Zakopane) 
1999 
Nową jedność Europy, jeżeli chcemy, by była ona trwała, winniśmy budować na tych 
duchowych wartościach, które ją kiedyś ukształtowały, z uwzględnieniem bogactwa i 
różnorodności kultur i tradycji poszczególnych narodów. Ma to być wielka Europejska 
Wspólnota Ducha. Również w tym miejscu ponawiam mój apel, skierowany do starego 
kontynentu: „Europo, otwórz drzwi Chrystusowi!” (Przemówienie w Parlamencie) 
2002 
Na wszystkich kontynentach z głębin ludzkiego cierpienia zdaje się wznosić wołanie o 
miłosierdzie. Tam, gdzie panuje nienawiść i chęć odwetu, gdzie wojna przynosi ból i 
śmierć niewinnych, potrzeba łaski miłosierdzia, które koi ludzkie umysły i serca, i rodzi 
pokój. (Łagiewniki) 

Na lotnisku w Balicach Jan Paweł II powiedział na pożegnanie: Żal odjeżdżać… 


