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       UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH  
            

      
 

 1 listopada Kościół oddaje cześć wszystkim 

świętym, tzn. męczennikom i wyznawcom. 

Pierwsze wieki znają kult męczenników, tych, 

którzy oddali swoje życie za Chrystusa. Z biegiem 

czasu jednak pojawia się kult wyznawców jako 

tych, których życie było wiernym wcieleniem słów 

Chrystusa.  Wśtród wyznawców są najpierw wielcy 

biskupi, którzy w sposób szczególny świadczyli  

o wierze chrześcijańskiej, objaśniali ją, bronili jej 

czystości i potwierdzali przykładem swojego życia. 

Oddawano cześć ascetom, dziewicom i mnichom, 

oni bowiem dawali świadectwo heroicznego życia 

chrześcijańskiego. Z biegiem czasu kult świętych 

nabiera zasięgu powszechnego. Obecnie  

w kalendarzu liturgicznym całego Kościoła 

wspominamy tych świętych, których kult ma 

charakter powszechny, są znani w całym Kościele  

i wskazują na jego uniwersalność.  

Obchodzić uroczystość Wszystkich Świętych, to 

głosić misterium paschalne w świętych, którzy 

współcierpieli i zostali współuwielbieni  

z Chrystusem. Świętość chrześcijańska polega 

bowiem na naśladowaniu i na udziale w tej jedynej 

miłości, jaką posiadał Chrystus, oddając swe życie 

Ojcu za ludzi. Świętość chrześcijańska polega na 

cierpliwym życiu każdego dnia duchem 

błogosławieństw, jest zarazem wypełnieniem 

odwiecznego powołania człowieka do 

doskonałości. Świętość przejawia się w różny 

sposób na zewnątrz, jest realizowana przez ludzi w 

zależności od darów natury, charyzmatów, od 

czasów i okoliczności życia. Jedno jednak leży  

u podstaw świętości – to miłość. Święty szedł przez 

życie, praktykując nowe przykazanie dane przez 

Chrystusa.      

 Kościół raduje się chwałą swoich świętych, 

ale nie zapomina o tych, którzy jeszcze nie doszli 

do jej pełni. 2 listopada przypada Dzień Zaduszny. 

Dzień modlitwy za zmarłych jest dla wielu dniem 

pytań zasadniczych. Dlaczego umieramy, dlaczego 

musimy przeżywać ból rozstania z bliskimi? Kto 

może nam zapewnić nieśmiertelność, kto powie 

nam jak wygląda życie przyszłe, kto może 

pocieszyć w czasie smutku? Przyjęliśmy słowa 

Chrystusa i znamy odpowiedzi. Wierzymy temu, co 

mówią natchnione księgi Pisma Świętego. Smierć 

można zrozumieć tylko w świetle śmierci  

i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Wiara  

w zmartwychwstanie Pana tkwi u podstaw naszej 

modlitwy za tch, którzy odeszli. Gdy będziemy stać 

nad grobami krewnych, bliskich, znajomych, niech 

nam towarzyszą słowa prefacji: „Dla wiernych 

Twoich Panie, życie zmienia się, ale nie kończy”.  
Źródło:Karmię was tym, czym sam żyję,WAM 2015.   

  



                 Cytaty – myśli – aforyzmy  

                                  

"Jeżeli jest na ziemi dusza prawdziwie szczęśliwa, to 

tylko dusza prawdziwie pokorna; z początku wiele cier-

pi z tego powodu miłość własna […]. Bóg broni duszy 

pokornej i sam się wtajemnicza w sprawy jej, a wten-

czas dusza pozostaje w największym szczęściu, jakiego 

nikt pojąć nie może."   

„W jakimkolwiek dusza jest stanie, powinna się modlić. 

I nie ma duszy, która by nie była obowiązana do modli-

twy, bo wszelka łaska spływa przez modlitwę.”                                                              

Św. s. Faustyna Kowalska 

*** 

EWANGELIA NA DZIŚ 

Łk 18,9-14  

  Jezus opowiedział niektórym, co dufni byli  

w siebie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przy-

powieść: "Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się 

modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz sta-

nął i tak w duszy się modlił: „Boże, dziękuję Ci, że nie 

jestem jak inni ludzie: zdziercy, niesprawiedliwi, cu-

dzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa 

razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co 

nabywam”. A celnik stał z daleka i nie śmiał nawet 

oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi, mówiąc: 

„Boże, miej litość dla mnie, grzesznika!” Powiadam 

wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tam-

ten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżo-

ny, a kto się uniża, będzie wywyższony". 

              Oto słowo Pańskie. 

 

Pokora to bardzo ważna i cenne cnota. Człowiek 

pokorny to taki, który zna swoją wartość, wie, że jest 

dzieckiem Króla-Boga, ale w swoim życiu za zasadę 

działania obiera miłość. Pogarda drugim człowiekiem  

nigdy nie jest wyrazem pokory. Nic dobrego nie wnosi 

w życie innych. Powoduje poczucie braku sensu i od-

trącenia. Jest również znakiem fałszywej pobożności  

i nieszczerej modlitwy. Bóg nie wysłuchuje takich mo-

dlitw. Serce Boga porusza wołanie prostaczka, ubogie-

go, człowieka pokornego. Człowieka świadomego swo-

jej grzeszności, pokładającego całą nadzieję w miło-

sierdziu Bożym. Postawa pokory prowadzi do doświad-

czenia wywyższenia, czyli życia Bogiem.                 
Źródło: Żyć Ewangelią, Red. Dominika Pytlas-Siwicka, Renata Turek, 2021.   

   

     Intencje Mszy św. od 24 X 2022 do 6 XI 2022 

 
Poniedziałek 24 X 

7.00 +Marianna Twarda (29 gr.) 

7.00 +Bolesław Łajca  

7.00 +Danuta Małecka 

7.00 +Witold Pruchniak 

18.00 W intencji Krystiany(k) w 23 urodziny.  

O Boże błog. opiekę Matki Najświętszej 

18.00 +Jan Lech (24 gr.) 

18.00 +Krystyna Wnuk, ++Smagów i Wnuków 

18.00 +Tadeusz, Marianna, Mieczysław, Stanisław 

++Sadowskich, Marian, Marianna, Zygmunt ++Zeszot 

 

Wtorek 25 X 

7.00 W intencji Bartosza w 21 urodziny. O Boże błog. opiekę 

Matki Najświętszej 

7.00 +Marianna Twarda (30 gr.) 

7.00 +Zofia i Stanisław Mirosławowie, Helena  

i Paweł Janczak, ++Mirosławów i Janczaków 

7.00 +Janina i Antoni Woś, Zofia i Jan Kaznowscy 

18.00 +Jan Lech (25 gr.) 

18.00 +Jan Dziaduch, ++Dziaduch 

18.00 +Aniela, Kazimierz Tajer 

18.00 +Teresa Maciąg (im.), Elżbieta Marek (4 r.), Edward 

Dajos (im.) 

 

Środa 26 X 

7.00 +Ryszard Mędrek 

7.00 +Bronisława(k), Stefan, Hieronim Czuryszkiewicz, 

Jadwiga i Adam Rutkowscy 

7.00 +Lech Gryglicki (5 r.) 

7.00 +Kazimiera i Jan Szałaś, Edward Charchuła 

7.00 O łaskę zdrowia dla Stanisława Wojciechowskiego 

18.00 +Jan Lech (26 gr.) 

18.00 +Tadeusz Nowaczek (13 r.), Zofia Nowaczek 

18.00 +Marianna i Władysław Stola, ++Jakubczyków i Sto-

lów 

18.00 + Janina Urbańska, Krzysztof i Magdalena Urbańscy 

 

Czwartek 27 X 

7.00 W intencji Mai w 3 urodziny. O Boże błog. opiekę Mat-

ki Najświętszej 

7.00 +Bartłomiej Pastwa (6 mc), (ur.) 

7.00 +Jan Lech (27 gr.) 

7.00 +Robert Kwiatkowski 

18.00 +Leon Papierz (14 r.) 

18.00 +Elżbieta i Czesław Szwed  

18.00 +Danuta Przybycień (3 r.) 

18.00 +Stanisław Wójcik (28 r.) 

 

Piątek 28 X 

7.00 +Jan Lech (28 gr.) 

7.00 +Tadeusz Chałka (im.) 

7.00 +Wiesława(k) Ogorzałek 



7.00 +Stanisław Wójcik, Regina Wójcik 

7.00 +Joanna Nowak (1 mc) 

18.00 W intencji Mirosławy w 60 urodziny.  

Z prośbą o Boże błog. dla Niej i całej rodziny 

18.00 +Tomasz Pietroń 

18.00 +Tadeusz i Leokadia, Jan, Ewa, Marek Kołacz 

18.00 +Czesława Kubas (30 r.) 

 

Sobota 29 X 

7.00 +Henryk Kochan (2 r.), Anastazja, Tadeusz, Ryszard, 

Gabriel, Robert ++Walencików 

7.00 +Barbara (4 r.), Zdzisław, Mirosława, Piotr, Aurelia, 

Bogumił, Janina, Stanisław Radziejewscy, Andrzej, Jan Bą-

ska, Józefa(k), Bronisław Diakowscy 

7.00 +Waleria Górniak (2 r.), Edward, Stanisław ++Górniak 

7.00 +Marian, Helena, Małgorzata, ++Rudnickich i Bestrów 

7.00 +Irena Kwiatkowska (1 mc) 

18.00 W intencji Anny Marii Sochy w 3 urodziny 

18.00 W intencji Apoloniusza Grabowskiego w 92 urodziny 

18.00 +Jan Lech (29 gr.) 

18.00 +Stanisław Witek, ++Stachyrów i Witków 

18.00 +Stanisław Sanecki (1 mc) 

 

Niedziela 30 X 

7.30+Tadeusz Mazurek (10 r.), Zofia i Paweł Kowalscy, 

++Mazurek  

7.30 +Jan Lech (30 gr.) 

9.00 +Stanisława(k) Stachyra 

9.00 +Marian Robak, ++Robaków i Podleśnych 

10.30 W intencji córki Joanny w rocznicę urodzin 

10.30 +Wiesława(k) Wosik, ++Wosików  

i Złotuchów 

12.00 +Genowefa (20 r.), Józef, Eugeniusz, Stanisław-

Andrzej Chłodny, Stanisław Muranowicz, Marian Popiołek, 

++Bańków, Chłodnych, Chmurów i Dzierbów  

12.00 +Stanisław Grądziel 

18.00 W intencji przyjaciół: Daniela Szlachetki  

z rodziną o dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej  

18.00 +Leokadia, Zdzisław Tajer, Danuta Przybycień, 

++Załuskich, Tajerów, Wojnickich, Jankowskich 

 

Poniedziałek 31 X 

7.00 W intencji Maksymiliana w 18 urodziny  

i Bożeny w 60 urodziny. O Boże błog. opiekę Matki Naj-

świętszej 

7.00 +Stefan Gądek 

7.00 +Beata Banach (13 r.), Urszula i Tomasz Nowalscy 

7.00 +Maria i Władysław Jusiak 

18.00 W intencji Dawida w 16 urodziny z prośbą o powrót 

do zdrowia 

18.00 +Helena Kobiałka 

18.00 +Ludwik Dzierżak 

18.00 +Ada Michalec (9 r.) 

 

 

Wtorek 1 XI Wszystkich Świętych 

7.30 +Jadwiga Fiutkowska (1 gr.) 

7.30 +Janina Bieleń 

7.30 +Wiesław Wójcik 

9.00 +Andrzej Rybak (1 r.), Czesława(k), Stanisław, Tadeusz 

Markiewicz  

9.00 +Grażyna Krasuska (1 r.) 

10.30+Czesław Słowik (7 r.), Ludwika(k) Słowik 

10.30 +Krystyna Nowaczek (1 r.) 

11.45 Różaniec na cmentarzu 

12.30 Msza święta na cmentarzu 

 

Środa 2 XI  

7.30+ Władysław i Teresa Gazda 

7.30 +Jadwiga Fiutkowska (2 gr.) 

9.00 +Karol i Michał Piłat, Czesław Kieraga 

9.00 +Piotr Wiśniewski 

9.00 +Henryk Chrzanowski, ++Chrzanowskich 

16.30 +Sylwia Ćwiklińska-Rak (im.), Jacek Rak 

16.30 +Elżbieta Basak (7 r.)  

16.30 +Krystyna Czuryszkiewicz  

18.00 +Antoni, Genowefa Czępińscy, Franciszek, Stanisła-

wa(k), Józef, Stanisław, Krystyna ++Kamińskich, Mieczy-

sław Ćwikliński 

18.00 +Alina Brzyska 

18.00 +Grażyna Hałas ++ Hałasów 

 

Czwartek 3 XI 

7.00 +Zofia Kutyna (4 r.) 

7.00 +Jadwiga Fiutkowska (3 gr.) 

7.00 +Feliksa(k) Włodek 

7.00 +Stanisław Niezgoda (5 r.), Halina Niezgoda 

18.00 W intencji księdza Huberta w Dniu Imienin  

18.00 +Aniela Szczygieł, Stanisław i Leokadia Szczygieł, 

Marianna i Kazimierz Nieróbca, ++Kołodziejów, Krystyna 

Łęczyńska, ks. Józef Kozłowicz 

18.00 +Stanisław Jerzyna (4 r.) 

18.00 +Józef Tupaj (2 r.) 

18.00 +Wiesław Maj, ++Majów i Kamelów 

 

Piątek 4 XI 

7.00 +Radosław Żylik 

7.00 +Jadwiga Fiutkowska (4 gr.) 

7.00 +Helena Kobiałka 

7.00 +Natalia, Zygmunt, Sławomir, Danuta ++Goliszków  

i ich rodziców 

16.30 +Irena (6 r.), Karol Ochodek 

18.00 +Grzegorz Bitkowski, Janusz Nowak, Zdzisława  

i Władysław Zielińscy 

 

Sobota 5 XI 

7.00 +Jadwiga Fiutkowska (5 gr.) 

7.00 +Regina Lech (2 r.) 

7.00 +Aniela Polek (5 mc) 

7.00 +Stanisław Pocielej (12 r.) 



7.00 +Janina Marczyńska (2 r.) 

18.00 W intencji Elżbiety z okazji urodzin 

18.00 Intencja wynagradzająca od Legionu Maryi 

18.00 W intencji kół Różańcowych 

18.00 +Kazimiera Kłudka  

 

Niedziela 6 XI 

7.30 + Józef Adamczyk, Bogumiła i Franciszek Zawadzcy 

7.30 +Stanisław i Janina Dmowscy, Włodzimierz i Anna 

Zmysłowscy, Władysław i Kazimiera Nojszewscy 

7.30 +Jadwiga Fiutkowska (6 gr.) 

9.00 +Janina Węglińska (1 r.), Czesław, ++Węglińskich  

i Świątków 

9.00 +Tadeusz Chałka (1 r.) 

10.30 +Władysław, Zofia, Jan, Stanisława(k), Tomasz 

++Szklarzów 

10.30 +Franciszek (32 r.), Helena, Anna, Jan, Stanisław 

Sieńko, Karol, Barbara Żydek 

12.00 +Jerzy i Maryla Prystupa (2 r.)  

12.00 +Stefan Radkowiak (3 r.)  

18.00 +Janina Grzegorska (4 r.), Bogdan (22 r.), Walentyna, 

Kazimierz 

18.00 +Witold Pluta (1 r.), ++Plutów  

i Baranowskich 

 

                                            *** 
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     OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE   

1. Dziś trzydziesta niedziela zwykła w roku li-

turgicznym. We wspólnocie Kościoła ob-

chodzona jest jako Niedziela Misyjna, która 

rozpoczyna tydzień misyjny. Naszą modli-

twą wspieramy dziś wszystkich misjonarzy 

duchownych i świeckich, wypraszamy im 

Bożą pomoc w trudzie głoszenia Ewangelii.  

2. Trwa miesiąc modlitwy różańcowej. Zapra-

szamy codziennie do kościoła na nabożeń-

stwo różańcowe na godz. 17:15. Zachęcamy 

także do odmawiania tej modlitwy w gronie 

rodzinnym. 

3. Są wyłożone kartki wypominkowe. Możemy 

wpisać konkretną datę, kiedy chcemy, aby 

były odczytane. Pamiętajmy by nieść pomoc 

modlitewną zmarłym.   

4. W przyszłą niedzielę kazania głosić będzie 

w naszym kościele ks. Igor Kozankiewicz  

z Drohobycza w Ukrainie. Po Mszach świę-

tych będzie można wesprzeć darem serca 

Caritas, którego jest dyrektorem. 

5. Dziękujemy za ofiary na kościół: 5 tys, 2 po 

400 zł,  3 po 300zł, 4 po 200 zł. 5 po 100 zł. 

Bóg zapłać.  

6. Zapraszamy chłopców od klasy III do grona 

ministrantów. 

7. 31 X w poniedziałek zapraszamy wszyst-

kich, szczególnie dzieci z rodzicami i mło-

dzież na Marsz Świętych, który wyruszy z 

Placu Konstytucji  3 Maja o godz. 16:30. 

Zakończenie Marszu w kościele modlitwą 

różańcową. 

8. Msza św. na cmentarzu 1 Listopada zostanie 

odprawiona o godz. 12.30. Przed Mszą św. 

będzie różaniec wypominkowy.  

9. Dzisiaj o godz. 19.00 odbędzie się spotkanie 

dla pielgrzymów wyjeżdżających do Ziemi 

Świętej. 

10. Przypominamy, że chrzestni mają wspoma-

gać rodziców w chrześcijańskim wychowa-

niu dzieci. Dlatego zgodnie z wymogami 

prawa kanonicznego muszą to być osoby 

wierzące, uczestniczące w niedzielnych 

mszach świętych, żyjące w związku sakra-

mentalnym lub samotnie. Mogą przystąpić 

do sakramentu pokuty i komunii świętej. 

Warunkiem jest także przyjęcie sakramentu 

bierzmowania oraz ukończenie 16. rok ży-

cia.  

11. Rodzicami chrzestnymi dziecka nie mogą 

być:  osoby niepraktykujące, osoby żyjące  

w związku niesakramentalnym (bez ślubu 

kościelnego), młodzież nieuczęszczającą na 

katechizację,  młodzież poniżej 16. roku ży-

cia i bez sakramentu bierzmowania  

12. Prosimy o sprzątanie kościoła mieszkańców 

bloku ul. Żeromskiego 2,5,6. 
                   

                                   Słowo życia 

 
Pan Jezus mówi: Każdy bowiem, kto się wywyż-

sza, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wy-

wyższony». 

Słowa te uczą nas pokory wobec Boga. Bóg bo-

wiem pokornym daje łaskę a pysznym się sprze-

ciwia.  

  

 

 


