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           11 XI ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 
            

      
 

11 listopada obchodzimy w naszej Ojczyźnie 

Narodowe Święto Niepodległości. Przy tej okazji warto 

przytoczyć sylwetki polskich świętych, którzy jedno-

cześnie odznaczali się miłością do Ojczyzny. Świętość 

to nie tylko wymiar mistyczny. Ludzie poszukujący 

Boga czynią to we wspólnocie, nie tylko religijnej, ale 

także narodowej i kulturowej. Własny naród i kraj, na-

wet jeśli staje się naszym dlatego, że go wybraliśmy, to 

grupa i miejsce, w których dorastamy do bliskości  

z Bogiem. W których nasza indywidualna więź z Pa-

nem powinna przekładać się na jakość życia wspólnoty. 

Wspaniałymi przykładami takiego wzajemnego wpływu 

są biografie św. Brata Alberta i o. Rafała Kalinowskie-

go. Obaj byli powstańcami styczniowymi, więc pier-

wotnie patriotyzm rozumieli głównie jako walkę o nie-

podległość. Obu powstanie złamało fizycznie. Zapłacili 

też za nie karami sądowymi. Na koniec obaj skierowali 

się w stronę Boga. Rosnąc na tej drodze, widzieli jed-

nocześnie coraz wyraźniej, że wolnej, prawdziwie wol-

nej Polski nie będzie bez nawrócenia serc i przemiany 

społecznej. Brat Albert pomagał odzyskać godność 

najuboższym, o. Kalinowski odtworzył życie karmeli-

tów bosych w zaborze austriackim. Natomiast przez 

posługę w konfesjonale kształtował też kolejne pokole-

nia Polaków. Podobną drogę przeszła Urszula Le-

dóchowska. W okresie I wojny światowej żarliwa apo-

stołka niepodległej Polski. Ze swoimi wykładami prze-

jechała całą Skandynawię. Jednocześnie później założy-

ła zgromadzenie (urszulanki szare), którego głównym 

zadaniem jest wychowanie młodego pokolenia. Wy-

chowaniu, ale dzieci z wiejskich społeczności, oddał 

swoje życie Edmund Bojanowski. Wychowany w wiel-

kopolskiej rodzinie z patriotycznymi tradycjami stał się 

jednym z cichych bohaterów pracy u podstaw. Założone 

przez niego (choć był świeckim mężczyzną!) żeńskie 

zgromadzenie służebniczek do dziś służy Kościołowi  

i Polsce, głównie przez wychowanie dzieci. Również  

o. Jacek Woroniecki, dominikanin, który poświęcił 

swoje życie naukowe teologii moralnej i etyce, nie miał 

złudzeń, że szczęśliwe państwo potrafią zbudować tyl-

ko dobrze uformowani, etyczni ludzie. Mawia się, że na 

jednym niebie nie może być dwóch słońc, mimo to  

w Polsce w tym samym okresie działało dwóch wiel-

kich biskupów, kard. Stefana Wyszyński i Jan Paweł II . 

Nie pozwolili się skłócić służbom wewnętrznym, 

współpracowali w zgodzie, co było możliwe dzięki te-

mu, że widzieli większe dobro. Tym dobrem, a w zasa-

dzie dobrami była jedność Kościoła, ale i dobro Polski. 

Apostołem jedności był także męczennik schyłku PRL, 

ks. Jerzy Popiełuszko. W swoich kazaniach często się-

gał po wypowiedzi autorytetów, ale też bez jego kla-

rownego świadectwa życia i daru jednoczenia ludzi 

słowa te nie padałyby tak głęboko.  

W Narodowe Święto Niepodległości, w Koście-

le obchodzimy Wspomnienie św. Marcina z Tours, bi-

skupa - nie jest to jednak święto nakazane. 11 listopada 

zatem nie ma obowiązku uczestnictwa we Mszy św. 

Jednak wspólnotowa modlitwa w intencji Ojczyzny to 

bardzo ważny aspekt patriotyzmu. Pamiętajmy w tym 

dniu o naszej Ojczyźnie, o wszystkich, którzy odeszli 

broniąc jej niepodległości. Wzywając wstawiennictwa   

naszych świętych patriotów, prośmy, aby Ewangelia 

każdego dnia stawała się bliższa Polakom. Niech Duch 

Święty prowadzi nas do Jezusa.                          
Źródło:https://pl.aleteia.org/2018/11/11/swieci-patrioci-ich-madre-cytaty-o-ojczyznie-moga-

dac-sile-dzis-i-tobie/                 



                   Cytaty – myśli – aforyzmy  

                               

„Nie możemy handlować naszą Ojczyzną, nie możemy 

też liczyć na to, że ktoś nas zbawi. Zbawi nas tylko Pan 

nasz Jezus Chrystus, jeżeli zaufamy Jego Ewangelii  

i rozpoczniemy rzetelną odnowę duchową od siebie, nie 

oglądając się wokół na innych, tylko zaglądając w swo-

je własne sumienie. Pamiętajmy, że ludzie ze starymi                   

nałogami nie odnowią Ojczyzny”                  

Bł. Stefan Kardynał Wyszyński 

*** 

EWANGELIA NA DZIŚ 

Łk 20,27-38  

  Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy 

twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go 

w ten sposób: ”Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepi-

sał: "Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bez-

dzietny, niech jego brat weźmie wdowę i niech wzbudzi 

potomstwo swemu bratu". Otóż było siedmiu braci. 

Pierwszy wziął żonę i umarł bezdzietnie. Wziął ją dru-

gi, a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie zostawiw-

szy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy zmar-

twychwstaniu więc którego z nich będzie żoną? Wszy-

scy siedmiu bowiem mieli ją za żonę”. Jezus im odpo-

wiedział: ”Dzieci tego świata żenią się i za mąż wycho-

dzą. Lecz ci, którzy uznani są za godnych udziału  

w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się 

żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem 

umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi 

Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. A że 

umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, 

gdzie jest mowa o krzaku, gdy Pana nazywa "Bogiem 

Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba". Bóg nie 

jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem 

dla Niego żyją”. 

              Oto słowo Pańskie.      

 

Przychodząc na ten świat, odchodząc z niego do 

życia wiecznego, przynależymy do Boga, bo On jest 

dawcą tego wszystkiego. Nie możemy o tym zapominać 

w tej często ludzkiej gonitwie na tej ziemi. Może warto 

postawić sobie to pytanie, co to znaczy żyć w Bogu  

i dla Boga w swojej codzienności w swoich obowiąz-

kach. Często jakby oddzielamy te nasze codzienne ob-

owiązki od życia duchowego, nie wiedząc, jak to zro-

bić, aby być w nieustannej łączności z Bogiem. Zapa-

miętaj, że twój Bóg jest Bogiem żywych i chce być 

obecny w każdej sytuacji twojego życia. Czy pozwolisz 

Mu na to? To już zależy od ciebie. 
Źródło: Żyć Ewangelią, Red. Dominika Pytlas-Siwicka, Renata Turek, 2021.   

   

     Intencje Mszy św. od 7 XI 2022 do 20 XI 2022 

 

Poniedziałek 7 XI 

7:00 O uzdrowienie duszy i ciała dla żony Żanety Ma-

kowskiej oraz dzieci Mateusza i Julii 

7:00 +Jadwiga Fiutkowska (7 gr.) 

7:00 +Grzegorz Lis 

7:00 +Mieczysław Kiraga  

7:00 +Lucyna Kurek (1 mc) 

18:00 +Adam Szymczak (5 r.) 

18:00 +Lech Borowiec 

18:00 +Juliusz Pfaffenhausen (50 r.), Eleonora, Karol 

18:00 +Stanisław Kręgiel (33 r.), ++Kręglów  

i Śmiglów 

 

Wtorek 8 XI 

7:00 +Jadwiga Fiutkowska (8 gr.) 

7:00 +Robert Kwiatkowski 

7:00 +Regina Wójcik 

7:00 +Ryszard Chołody 

7:00 +Teresa Gogół (1 mc) 

18:00 +Janusz Trała (1 mc) 

18:00 +Eugeniusz Michalak 

18:00 +Marta Chęć, Waldemar, Helena, Mieczysław 

Jędrusiak 

18:00 +Stanisław Marczyński 

18:00 +Genowefa, Mieczysław Pietroń, Leszek Wę-

głowski, Andrzej, Stanisław Górniak, ++Pietroniów, 

Pietrasów, Pietrysów, Węgłowskich 

 

Środa 9 XI 

7:00 +Jadwiga Fiutkowska (9 gr.) 

7:00 +Genowefa Kwietniewska 

7:00 +Jan Piętowski, ++ Rodzików 

7:00 +Genowefa Piątek  

7:00 +Kazimiera Mazur (1 mc) 

18:00 +Wiesława Stojak, Kazimierz Szumski 

18:00 +Sławomir Grudzień (im.) 

18:00 +Grzegorz Walczak (2r.), ++Walczaków 

18:00 +Wiesława(k) Ogorzałek 

 

Czwartek 10 XI 

7:00 +Antonina Rosińska, Czesław Rosiński 

7:00 +Bolesław Łajca 

7:00 +Zofia i Tadeusz Nowaczek 

18:00 +Jadwiga Fiutkowska (10 gr.) 

18:00 +Cezary Aleksandrowicz (2 r.) 

18:00 +Jerzy, ++z rodziny 

18:00 +Mikołaj Bilski (1r.) 

 



Piątek 11 XI Narodowe Święto Niepodległości 

7:00 +Jadwiga Fiutkowska (11 gr.) 

7:00 +Wanda i Przemysław Kozioł 

7:00 + Wiesław Walczyk (1 mc) 

12:00 Msza św. w intencji Ojczyzny 

18:00 W intencji Tadeusza w 70 urodziny 

18:00 +Marian Wojnicki, ++Wojnickich 

18:00 +Maria Zburzyńska (2 r.) 

18:00 +Wiesława Czarnecka (2 r.), Ryszard Czarnecki, 

Zofia Kwiatkowska 

 

Sobota 12 XI 

7:00 +Jadwiga Fiutkowska (12 gr.) 

7:00 +Elżbieta Mędrek (2 r.) 

7:00 +Danuta Kisielewska 

18:00 W intencji Edmunda w 70 urodziny 

18:00 +Emilia Szlachetka 

18:00 +Jerzy Kuzioła (12 r.), Sławomir Antoszek (4 r.), 

++Kuziołów i Szymczyków 

18:00 +Zofia (19 r.), Franciszek, Mirosław, Władysław, 

++Kluziaków i Kozłowskich 

 

Niedziela 13 XI 

7:30 +Stanisław Kiwak, Waldemar Kozłowski, Alina 

Morek  

7:30 +Ryszard Wójcik 

7:30 +Jadwiga Fiutkowska (13 gr.) 

9:00 +Aleksander (16 r.), Genowefa, Dionizy ++Kozak 

9:00 +Czesław, Marianna, Lucjan Pcian, Janina, Zie-

mowit, ++Kuchtów i Jareckich 

10:30 W intencji Teresy i Wiesława Saneckich  

w 50 rocznicę ślubu 

10:30 +Michał, ++Szymańskich i Olszowych 

12:00 W intencji Janiny Pogody w 75 urodziny 

12:00 +Teresa i Ryszard Adamczyk  

18:00 W intencji sprzątających kościół 

18:00 +Stanisław Grądziel 

 

Poniedziałek 14 XI 

7:00 +Bogumiła Szlachetka (2 r.) 

7:00 +Wiesława(k) Ogorzałek 

7:00 +Julian Wideński (3 r.), Aleksander Wideński, 

++Szwedów i Wideńskich  

7:00 +Ryszard Fiutkowski (1 mc) 

18:00 +Jadwiga Fiutkowska (14 gr.) 

18:00 +Bartłomiej Pastwa (7 mc) 

18:00 +Helena, Jan, Józef ++Kłaków i Karasiów 

18:00 +Jacek Pikuła (ur.) 

 

 

Wtorek 15 XI 

7:00 +Stefan Gądek 

7:00 +Genowefa Kwietniewska 

7:00 +Marian Ochal (1 r.) 

7:00 +Janusz Trała 

18:00 +Jadwiga Fiutkowska (15 gr.) 

18:00 +Waldemar, Stanisław, Stefania, Władysław 

Wciseł 

18:00 +Arkadiusz Smaga  

18:00 +Mieczysław Kiraga 

 

Środa 16 XI 

7:00 +Joanna Nowak 

7:00 +Joanna Nowak 

7:00 +Helena Rynkowska 

18:00 +Jadwiga Fiutkowska (16 gr.) 

18:00 +Łukasz Bartuzi (2 r.) 

18:00 +Edmund, Zofia, Jan ++ Pydów, Maria, Jan 

++Nowomiejskich 

18:00 +Franciszek, Franciszka(k), Roman, Helena, Jó-

zef Dziaduch 

 

Czwartek 17 XI 

7:00 +Mieczysław Kiraga 

7:00 +Krystyna Darżinow 

7:00 +Józef, Genowefa, Dominik, Marianna, Stanisław 

Kuzioła, ++Górniaków i Długoszów 

18:00 +Jadwiga Fiutkowska (17 gr.) 

18:00 +Ryszard Mędrek  

18:00 +Wiesława(k) Ogorzałek 

18:00 +Leokadia, Tadeusz, Marek Kołacz, ++Kołaczów 

i Niezgodów 

 

Piątek 18 XI 

7:00 +Jadwiga Fiutkowska (18 gr.) 

7:00 +Regina Wójcik 

7:00 +Stanisław 

18:00 +Stanisława(k) Taracha 

18:00 +Bolesław Madej (8 r.) 

18:00 +Marianna Drąg (1 r.) 

18:00 +Lucyna Kolasińska (1 gr.) 

 

Sobota 19 XI 

7:00 W intencji Radzimira w 1 urodziny 

7:00 +Jadwiga Fiutkowska (19 gr.) 

7:00 +Lucyna Kolasińska (2 gr.) 

18:00 O wytrwanie w powołaniu 

18:00 W intencji Anny w 11 urodziny 

18:00 +Józef Wąsiak (6 r.) 

18:00 +Helena Kobiałka 



Niedziela 20 XI 

7:30 +Jadwiga Fiutkowska (20 gr.) 

7:30 +Jan, Stefania, Tadeusz Pisula, Stanisław, Marian-

na ++Kołodziejczyków i Rutów  

7:30 +Weronika, Józef, Stanisław Machajscy 

9:00 +Ryszard Witek (14 r.), Władysława(k), Szczepan 

Duda, Jan i Wanda Witek 

9:00 +Eugeniusz Skubik, Andrzej, Rozalia ++Skubik, 

Jan, Katarzyna, Marian Czerniec 

10:30 +Janusz Koper (3 r.), Stanisława(k), Czesław 

10:30 +Henryk Karaś (8 r.), ++Karasiów, Konecznia-

ków, Wcisłów i Majewskich 

12:00 +Lucyna Kolasińska (3 gr.)  

12:00 +Alfreda(k) Kobiałka (2 r.) 

12:00 +Marianna Migora (20 r.), ++ Migorów  

i Podgajnych 

18:00 +Jadwiga Kisielewska (ur.) 

18:00 +Jonasz 

 

                                             *** 
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     OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE   

1. Dziś trzydziesta druga niedziela zwykła  

w roku kościelnym. Błagamy Boga, aby od-

dalił od nas łaskawie wszelkie przeciwności, 

abyśmy wolni od niebezpieczeństw duszy  

i ciała, mogli swobodnie Mu służyć (kolekta 

mszalna).  

2. W środę, 9 listopada, przypada święto Po-

święcenia Bazyliki Laterańskiej. Bazylika 

na Lateranie jest kościołem katedralnym bi-

skupa Rzymu, czyli papieża. Nad wejściem 

widnieje napis w języku łacińskim: „Matka  

i Głowa wszystkich kościołów Miasta  

i Świata”. Do XIV wieku stanowiła ona cen-

trum życia Kościoła. To święto to także wy-

raz naszej jedności z następcą Świętego Pio-

tra. 

3. W poniedziałek o godz. 19:00 odbędzie się 

zebranie Akcji Katolickiej.   

4. W piątek, 11 listopada, przypada Narodo-

we Święto Niepodległości. Msze Święte w 

naszym kościele będą o godz. 7:00, 12:00  

i 18:00. W szczególny sposób zapraszamy 

na Mszę św. o godz. 12:00. Będziemy wy-

praszać Boże błogosławieństwo dla naszej 

umiłowanej Ojczyzny.  Modlitewną pamię-

cią ogarniemy wszystkich, którzy zginęli  

w walce o jej wolność. Niech zewnętrznym 

znakiem naszego świętowania będzie wy-

wieszona flaga narodowa.  

5. Zgodnie z kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Ka-

nonicznego Ksiądz Arcybiskup udzielił 

dyspensy od obowiązku powstrzymania 

się od spożywania pokarmów mięsnych  

w dniu 11. listopada wszystkim wiernym 

archidiecezji lubelskiej, a także innym oso-

bom przebywającym w tym dniu na terenie 

naszej archidiecezji. 

6. We czwartek – 10. listopada – Akcja Kato-

licka zaprasza na wieczornicę z okazji Świę-

ta Niepodległości. Odbędzie się o godz. 

19:00 w sali pod kościołem. Zapraszamy do 

wspólnego przeżywania patriotycznego 

święta.  

7. Różaniec w intencji zmarłych polecanych  

w wypominkach codziennie o godz. 17:30. 

Zapraszamy serdecznie, aby naszym bliskim 

zmarłym nieść duchową pomoc. 

8. W niedzielę, 13 listopada, przypada ob-

chodzony od 2009 roku Dzień Solidarno-

ści z Kościołem Prześladowanym (zawsze  

w drugą niedzielę listopada).  

9. Ofiary składane na tacę 13 listopada będą 

przeznaczone na utrzymanie naszego Semi-

narium Duchownego.  

10. Bóg zapłać za indywidualne ofiary na ko-

ściół: 700 zł, 200zł , 150 zł.  

11. Dziękujemy za sprzątanie kościoła i ofiarę 

450 zł ul. Bema i prosimy o sprzątnie ul. Na-

łęczowska 2. 

12. Wszystkim jubilatom i solenizantom życzy-

my Bożego błogosławieństwa oraz odwagi 

w podejmowaniu codziennych obowiązków 

względem Boga i bliźniego. 

 
Słowo życia 

 

„Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; 

wszyscy bowiem dla Niego żyją” 

 

              W tym tygodniu patronują nam: 

❑ czwartek, 10 listopada – Święty Leon Wielki 

(ok. 400-461), papież i doktor Kościoła, gorli-

wy obrońca wiary i orędownik pokoju; 

❑ piątek, 11 listopada – Święty Marcin z Tours 

(316-397), najpierw żołnierz rzymski, potem 

biskup, gorliwy głosiciel Dobrej Nowiny; 

❑ sobota, 12 listopada – Święty Jozafat Kunce-

wicz (1580-1623), biskup i męczennik, ewan-

gelizator schizmatyków.  

 

 


