
 "Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego tym, 

którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi 

przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa 

Bożego".  

 Niezwykły jest dzisiejszy ewangeliczny dialog 

człowieka z Jezusem, który upada przed Nim na ko-

lana i pyta konkretnie: „Co mam czynić?”. Zgodnie z 

ówczesnym zwyczajem w tamtej kulturze ludzie 

pobożni szukali dla siebie nauczyciela, a padnięcie 

przed Nim na kolana było wyrazem niezwykłego 

szacunku. Jezus spogląda na niego z miłością 

i proponuje pewien styl życia oraz przewartościo-

wanie dotychczasowego sposobu myślenia i działa-

nia. Miłość Jezusa wynikała ze szczerych wysiłków 

tego człowieka i przestrzegania przez niego przyka-

zań. Jednak nasz bohater nie  był w stanie zrozu-

mieć słów Nauczyciela z Nazaretu i odpowiedzieć z 

radością na Jego propozycję, gdyż był za bardzo 

przywiązany do swoich bogactw i posiadłości. Spo-

tkanie Jezusa z ewangelicznym bohaterem pokazu-

je, że problemem nie jest samo bogactwo, które 

posiada, ale serce człowieka, które przywiązuje się 

do niego i pokłada w nim jedyną nadzieję. Jezus 

wychodzi z propozycją uwolnienia serca od nieupo-

rządkowanego przywiązania i przywrócenia w nim 

odpowiedniego miejsca dla Boga, który jako jedyny 

może dać radość i pokój serca. To pokazuje nam, że 

mądrość Boga, o której czytaliśmy dzisiaj jest naj-

cenniejszym skarbem i warto o niego zabiegać. 

Tym, którzy wybiorą drogę wyboru właściwego sys-

temu wartości, Jezus obiecuje życie wieczne i sto-

kroć więcej niż się spodziewają.  

Modlitwa o wstawiennic-
two św. Jana Pawła II 
Janie Pawle II nasz święty  

orędowniku, 
Wspomożycielu w trudnych 

sprawach Ty, który swoim ży-
ciem świadczyłeś 

wielką miłość do Boga i ludzi 
Prowadząc nas drogą Jezusa i 
Maryi w umiłowaniu obojga,  

pragnąc pomagać innym. 
Przez miłość i wielkie cierpienie  

ofiarowane za bliźnich, 
co dzień zbliżałeś się  

do świętości. 
Pragnę prosić Cię  
o wstawiennictwo  
w mojej sprawie... 

Wierząc, że przez Twoją wiarę, 
modlitwę i miłość pomożesz 

zanieść  ją do Boga z ufnością w 
miłosierdzie Boże i moc Twej 

papieskiej modlitwy. 
Pragnę przez Jezusa i Maryje 

Za Twoim przykładem zbliżać się 
do Boga. 

Ojcze nasz...  
Zdrowaś Maryjo...  

Chwała ojcu... 
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 1. Dzisiaj obchodzimy XVIII Dzień Papieski 
pod hasłem „Promieniowanie ojcostwa”. 
Przed kościołem wolontariusze Caritas 
zbierają ofiary na Fundusz „Dzieło Nowe-
go Tysiąclecia”, z którego opłacane są sty-
pendia dla zdolnej młodzieży pochodzącej 
z niezamożnych rodzin z małych miast i 
terenów wiejskich. Dzisiaj o 18.00 uroczy-
ste nabożeństwo różańcowe z rozważa-
niami Jana Pawła II.  

2. W najbliższy wtorek (16.10) przypada 
40 rocznica wyboru Jana Pawła II na pa-
pieża. W tym dniu zapraszamy na Apel 
Jasnogórski do dolnego kościoła poprze-
dzony wieczorem modlitewnym, w któ-
rym dziękować będziemy za pontyfikat 
św. Jana Pawła II. Początek o godz. 20:30. 

3. W najbliższy poniedziałek obchodzić 
będziemy wspomnienie św. Teresy od Je-
zusa (dziewicy i doktora Kościoła), we 
wtorek św. Jadwigi Śląskiej, w środę św. 
Ignacego Antiocheńskiego (biskupa i mę-
czennika), w czwartek (18.10) w Liturgii 
będziemy obchodzić święto św. Łukasza 
Ewangelisty, a w piątek (19.10) wspo-
mnienie bł. Jerzego Popiełuszki. 

4. W poniedziałek o 19:00 w dolnym ko-
ściele Adoracja Najświętszego Sakramen-
tu.  

5. We wtorek (16.10) o godz. 19.00 spo-
tkanie z rodzicami kl. III w dolnym koście-
le. 

6. W środę (17.10) spotkanie dla wyjeż-
dżających w sobotę (20.10) do Gietrzwał-
du. Jest jeszcze kilka wolnych miejsc.  

7. W czwartek po wieczornej Mszy św. 
spotkanie uczestników czerwcowej piel-
grzymki do Gruzji i Armenii.   

8. W przyszła niedzielę (21.10) o godz. 
17.00 w górnym kościele koncert  papieski 
z okazji 40-lecia wyboru kard. Karola Woj-
tyły na Stolice Piotrową.  

 9. Zmarli nasi parafianie: Małgorzata Chytra 
(44), Helena Jakima (84), Andrzej Grodzki 
(56), Władysław Kaźmierski (71). 

Z NAUCZANIA PAPIEŻA FRANCISZKA 
 

 W czasie środowej audiencji ogólnej 
Ojciec Święty Franciszek w mocnych słowach 
upomniał się o życie chorych dzieci poczętych. 
- Jakże można mówić, że akt, który likwiduje 
niewinne i bezbronne życie w jego rozkwicie, 
może być terapeutyczny, kulturalny czy zwy-
czajnie ludzki? Pytam was: czy słuszne jest 
eliminowanie życia ludzkiego, by rozwiązać 
jakiś problem? Co myślicie? Czy jest to słusz-
ne? Czy słuszne jest powierzenie jakiemuś 
zabójcy rozwiązania jakiegoś problemu? To 
niesprawiedliwe, nie wolno eliminować istoty 
ludzkiej, choćby bardzo małej, żeby rozwiązać 
jakiś problem! To jakby wynająć zabójcę w 
celu rozwiązania problemu – mówił Franci-
szek. Ojciec Święty wyjaśnił, że taka postawa 
często rodzi się ze strachu i podkreślił, że sy-
tuacja, w której rodzice dowiadują się, że 
oczekują narodzin dziecka chorego jest bar-
dzo trudna i należy im zawsze okazywać pełne 
wsparcie i solidarność by mieli odwagę zmie-
rzyć się z tym wyzwaniem. 

 

KANONIZACJA SIEDMIORGA  
BŁOGOSŁAWIONYCH 

W niedzielę w Watykanie papież Franciszek 
kanonizuje siedmioro błogosławionych: pa-
pieża Pawła VI (1897-1978), abp Óscara Ar-
nulfo Romero y Galdámeza (1917-1980), ks. 
Francesco Spinelliego (1853-1913), ks. Vin-
cenzo Romano (1751-1831), siostrę Marię 
Katarzynę Kasper (1820 -1898), siostrę Naza-
rię Ignacię March Mesy (1889 –1943) i Nunzia 
Sulprizio (1817-1836). Kanonizacja odbędzie 
się podczas Mszy św. na placu św. Piotra w 
ramach trwającego w Rzymie Synodu Bisku-
pów nt. "Młodzież, wiara i rozeznawanie po-
wołania". 

 
 

 

 
 

 
 
 

NABOŻEŃ-
STWO  

RÓŻAŃCOWE  
o godz. 8:00 i 18:00  

RÓŻANIEC  
DLA DZIECI  

       w środy i piątki   
                   o    17:00 



INTENCJE MSZALNE 15.10-21.10.2018 
PONIEDZIAŁEK  15.10 
6:30    ++ Jadwiga i Władysław Tyborowscy 
6:30    + Ryszard Kołodziejak w m-c po pogrzebie  
7:00    + Mieczysław Jędrzejewski (15)  
7:00    + Krzysztof Storma w 2 r. śm. 
7:30    ++ Teresa, Stefan, Jadwiga i zmarli z rodziny 
7:30    ++ Anna w 4 r. śm. rodziców Magdaleny i Marci-
na Namiotków  
18:30  ++ Lucjan i Zofia, brat Andrzej, Władysław, Ry-
szard i Michał 
18:30  ++ Danuta, Henryk Słodkowscy 
WTOREK  16.10 
6:30    ++ Córka Małgorzata Buzalska, mąż Józef Nierz-
wicki i rodzice z obojga stron  
6:30    ++ Zmarli z rodziny Paluchów i Piotrowskich 
7:00    + Mieczysław Jędrzejewski (16) 
7:00    ++ Stefan i rodzice: Julianna i Franciszek 
7:30    87 r. urodzin Danuty Matuszczak z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże  
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej 
7:30    ++ Jadwiga, Stanisław i Emilia Bylińscy oraz Piotr 
Nadratowski 
18:30  ++ Henryka i Aleksander Frączkowscy, siostra 
Halina, bracia: Renard, Edward, Grzegorz  
18:30  ++ Antoni Kołodziejczyk, jego żona i rodzice 
ŚRODA  17.10 
6:30    ++ Marian Dryduł i rodzice z obojga stron 
6:30    Dziękczynno-błagalna za zdrowie dla Mieczysła-
wa i o opiekę Matki Bożej 
7:00    + Leokadia Byczkowska w 12 r. śm., Henryk 
Byczkowski w 12 r. śm. 
7:00    + Mieczysław Jędrzejewski (17) 
7:30    ++ Leszek, jego córka i syn 
7:30    ++ Rodzice z obojga stron, rodzeństwo: Jan, 
Stanisław, Józef, Agnieszka, Genowefa, Maria i   Geno-
wefa 
18:30 ++ Edward Chylmański w 4 r. śm., Wioleta Chyl-
mańska 
18:30++ Zenon Czerwiński – int. od rodziny Domżał 
CZWARTEK  18.10 
6:30    ++ 51 r. śm. Jan i Bolesława Dobrowolscy, bra-
cia, siostry, dziadkowie z obojga stron 
6:30    ++ Rodzice: Irena i Józef, bracia: Ryszard i Zenon 
7:00  ++ Rodzice: Katarzyna  i Józef Paluch w 74. R. śm. 
7:00    + Mieczysław Jędrzejewski (18) 
7:30  ++ Kazimierz w 9 r. śm., Gertrud Walczykiewicz, 
Maria, Bonifacy Stachowiak, Beata i dziadkowie Wero-
nieccy 
7:30    + Rodzice: Maria i Jan oraz zmarli z rodziny 
18:30  ++Jan Augustynowicz w 22 r. śm., Anna Nasiad-
ka w 16 r. śm.  
 

18:30 ++ Jadwiga, Hipolit, Edward, Zdzisław, Krzysz-
tof ,Honorata i zmarli z rodziny Winerowicz i Gonrer-
skich 
PIĄTEK  19.10 
6:30    + Henryk Miłoński w m-c po pogrzebie 
6:30    Dziękczynna w intencji Marka z prośbą o bło-
gosławieństwo Boże 
7:00    + Mieczysław Jędrzejewski (19) 
7:00    ++ Marian Łuczkiewicz i Irena Łuczkiewicz 
7:30    ++ Rodzice: Jan i Helena Zatońscy, Izydor i 
Henryka Nowakowscy i brat Zbigniew Nowakowski 
7:30    + Andrzej Zaręba 
18:30 ++ Zenon, Bożena, zmarli z rodziny Czerwiń-
skich – int. od rodziny Jędrzejewskich z Wrocławia  
18:30 ++ Melania i Guido Mroczyńscy, Mieczysław 
Frąckowiak 
SOBOTA   20.10 
6:30    ++ Marta i Józef oraz wszyscy bliscy zmarli z 
ich rodzin z obojga stron 
6:30    ++ Katarzyna i Michał oraz wszyscy bliscy 
zmarli z ich rodzin z obojga stron 
7:00    + Mieczysław Jędrzejewski (20) 
7:00    O Boże błogosławieństwo dla malutkiego 
Pawełka oraz jego bliskich 
7:30    + Edwin Stachowicz w 2 r.śm. 
7:30+ Sabina w 20 r. śm., Szczepan, Józef i Teodozja 
18:30 ++ Eugeniusz Marzec, Jan i rodzice z obojga 
stron 
NIEDZIELA  21.10 
GÓRNY KOŚCIÓŁ 
6:30    + Mieczysław Jędrzejewski (21)  
8:00    + Franciszek Gliwa w 3 r. śm. 
9:30    ++ Urszula, Edward i zmarli z rodziny 
11:00  Za parafian 
12:30  5o-lecie: Janina i Edward Grygiel z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, 
Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla 
jubilatów i całej rodziny 
12:30  + Robert Grzemski w 5 r. śm., Jerzy i rodzice z 
obojga stron 
16:00  + Rodzice: Marian w 9 r. śm. i Helena, dziad-
kowie i bliscy zmarli 
19:00  + Michał Wasilew w 15 r. śm. 
DOLNY KOŚCIÓŁ 
8:00     + Jan Kazimierz Kosuda 
9:30     29 r. ślubu Wisława i Mariusz Kądziela 
11:00   + Czesława Gadowska w 27 r. śm., jej rodzi-
ce: Waleria i Kazimierz oraz rodzeństwo: Danuta, 
Maria,  Zofia i Sylwester 
12:30   + Zbigniew, Joanna, August i Stefan 
 
 
 
 
 
 
 
 

ŚW. JAN PAWEŁ II do Polaków  
- najważniejsze przesłania. 

 

Plac Zwycięstwa w Warszawie, 2 czerwca 1979 

Trzeba iść po śladach tego, czym - a raczej kim - na 
przestrzeni pokoleń był Chrystus dla synów i córek 
tej ziemi. I to nie tylko dla tych, którzy jawnie weń 
wierzyli, którzy Go wyznawali wiarą Kościoła. Ale 
także i dla tych pozornie stojących opodal, poza 
Kościołem. Dla tych wątpiących, dla tych sprzeci-
wiających się.(...) I wołam ja, syn polskiej ziemi, a 
zarazem ja - Jan Paweł II, papież, wołam z całej 

głębi tego tysiąclecia, wołam w przeddzień Święta 
Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: 

Niech zstąpi Duch Twój! 
Niech zstąpi Duch Twój! 
I odnowi oblicze ziemi. 

Tej Ziemi! 
Amen.   

Auschwitz-Birkenau, 7 czerwca 1979  

Czy ktoś na świecie może się jeszcze dziwić, że 
papież, który tu, na tej ziemi, urodził się i wycho-
wał, papież, który przyszedł na Stolicę Piotrową z 
Krakowa, z tej archidiecezji, na terenie której znaj-
duje się obóz oświęcimski, że ten papież pierwszą 
encyklikę swego pontyfikatu zaczął od słów Re-
demptor hominis i że poświęcił ją w całości spra-
wie człowieka, godności człowieka, zagrożenia 
człowieka - prawom człowieka wreszcie! Niezby-
walnym prawom, które tak łatwo mogą być pode-
ptane i unicestwione... przez człowieka! Wystarczy 
ubrać go w inny mundur, uzbroić w aparat prze-
mocy, środki zniszczenia, wystarczy narzucić mu 
ideologię, w której prawa człowieka są podporząd-
kowane wymogom systemu... podporządkowane 
bezwzględnie, tak że faktycznie nie istnieją.(...) 

Kraków, 1979  

Zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to 
duchowe dziedzictwo, któremu na imię"Polska", 
raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością - 
taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie 
świętym, - abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli 
się, i nie zniechęcili, 

- abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których 
wyrastamy. Proszę was: 

- abyście mieli ufność nawet wbrew każdej swojej 
słabości, abyście szukali zawsze duchowej mocy u 
Tego, u którego tyle pokoleń ojców naszych i ma-
tek ją znajdowało, 

- abyście od Niego nigdy nie odstąpili, 

- abyście nigdy nie utracili tej wolności ducha, do 
której On "wyzwala" człowieka, 

- abyście nigdy nie wzgardzili tą Miłością, która jest 
"największa", która się wyraziła przez Krzyż, a bez 
której życie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu. 

Proszę was o to przez pamięć i przez potężne 
wstawiennictwo Bogarodzicy z Jasnej Góry i 
wszystkich Jej sanktuariów na ziemi polskiej, przez 
pamięć św. Wojciecha, który zginął dla Chrystusa 
nad Bałtykiem, przez pamięć św. Stanisława, który 
legł pod mieczem królewskim na Skałce. 

Proszę was o to. Amen 

Plac Zwycięstwa w Warszawie, 9 czerwca 1991  

Gdy pierwszy raz nawiedzałem Warszawę w 1979 
r., na placu Zwycięstwa wypowiedziałem to we-
zwanie: "Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze 
ziemi. Tej Ziemi!". Tej Ziemi. Tej ziemi polskiej w 
środku Europy, naznaczonej tradycją swojej wła-
snej europejskości. Raz to jeszcze powtarzam, bo 
zbyt się szafuje z wewnątrz i z zewnątrz tym argu-
mentem upokarzającym, że mamy dopiero wcho-
dzić do Europy. Natomiast mamy dobrze się zasta-
nowić nad rzeczywistością Europy i europejskości. 
Trzeba pamiętać, że zarzewie wolności przyniósł 
Europie św. Paweł, ten, który głosił wyzwolenie 
przez Chrystusa: "Jeżeli Chrystus was wyzwoli, 
będziecie wolni". Wolność, do której wyzwala nas 
Chrystus, to jest to orędzie Dobrej Nowiny i orę-
dzie Chrystusowej wolności, które kształtuje dzieje 
Europy przez dwa tysiące lat. Wolność, do której 
wyzwala nas Chrystus, została nam dana, przynie-
siona, ofiarowana nie po to, abyśmy ją zmarnowa-
li, tylko ażebyśmy nią żyli i innym nieśli! Trzeba 
zaczynać od tej prawdy o Europie. Równocześnie, 
zdając sobie sprawę, że z biegiem czasu, zwłaszcza 
w tak zwanych czasach nowożytnych, Chrystus 
jako sprawca ducha europejskiego, jako sprawca 
tej wolności, która w Nim ma swój zbawczy ko-
rzeń, został wzięty w nawias i zaczęła się tworzyć 
inna mentalność europejska, mentalność, którą 
krótko można wyrazić w takim zdaniu: "Myślmy 
tak, żyjmy tak, jakby Bóg nie istniał". Oczywiście, 
skoro Chrystus został wzięty w nawias, a może 
nawet postawiony poza nawiasem, to przestał też 
istnieć Bóg. Bóg jako Stwórca może być daleki: 
Stwórca, ale bez prawa do interwencji w życie 
człowieka, dzieje człowieka. 


