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XXX Niedziela Zwykła – przejście na czas zimowy 

„Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe? 

Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym 

swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie”. 

Boli nas we współczesnym świecie to, że wiele słów nie ma pokrycia w rzeczywi-

stości. Dlatego, gdy słyszymy o miłości od razu chcielibyśmy dodać, że w tym przy-

kazaniu nie chodzi o piękne obiecanki, ale o życie. A w życiu pragnienie nie zawsze 

potrafi przekuć się na konkretną decyzję. Nie chcę Ci robić rachunku sumienia, ani 

tym bardziej zachęcać do tego, by w miejsce miłości, niejako asekuracyjnie mówić o 

szacunku. 

„Będziesz szanował Pana Boga swego” – jakże łatwiejsze byłoby to przykazanie! 

Tymczasem Bóg czeka na Twoją miłość. Słabą, nieporadną, może nieraz zranioną, ale 

jednak miłość. 

Jeśli kocham, to tęsknię i chcę się spotykać. Szczególnym miejscem spotkania z 

Bogiem jest kościół. Do kościoła na Mszę świętą przynoszę moje życie z problemami 

i troskami, a Chrystus daje mi Swoje Boskie życie, o wiele więcej, niż mogę się spo-

dziewać, prosić i marzyć. Im bardziej kocham Boga, tym bardziej cieszę się kościo-

łem, jako miejscem spotkania z Oblubieńcem. W świetle miłości mój kościół staje się 

dla mnie naprawdę drogi i chcę się o niego troszczyć. 

Św. Jan Paweł II o rodzinie 

„Dzieci winny wzrastać we właściwej wolności wobec dóbr materialnych, przyjmując 

prosty i surowy styl życia w głębokim przekonaniu, że więcej wart jest człowiek z 

racji tego czym jest, niż ze względu na to, co posiada” (FC 37). 

Wyszukanie i drogie prezenty na I Komunię Świętą, wcale niemałe kieszonkowe, albo 

„pieniążki” wkładane do piórnika na batonika i picie w szkole – czy skutkiem tego nie 

będzie szalona pogoń za pieniądzem w życiu dorosłym? 

 



Intencje mszalne 
Poniedziałek  27. 10. 2014  
17. 30 Nabożeństwo różańcowe   

18. 00 Za + Marię Malosek, jej + męża Jana i d.op. 

Wtorek  28. 10. 2014 – św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza - święto 
17. 30 Nabożeństwo różańcowe 

18. 00 Dz. błag. do B.Op. MB Różańcowej z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże 

błog. w int. Moniki Wójcik z ok. 18 r. ur., za rodziców, brata, dziadków i w 

int. całej rodziny 

18. 30 Spotkanie dla kandydatów do bierzmowania z kl. I i II Gimnazjum 

Środa  29. 10. 2014  
17. 30 Nabożeństwo różańcowe 

18. 00 Za + matkę Barbarę Adler w 30 dz. po śm. 

Czwartek  30. 10. 2014  
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 Intencja wolna 

17. 30 Nabożeństwo różańcowe  

18. 00 Za + Józefa Ocik, żonę Agnieszkę, dwóch synów, córkę, zięcia i za ++ z 

rodzin Ocik - Kroll - Świerc 

Piątek  31. 10. 2014  
17. 00 Okazja do spowiedzi św. 

17. 30 Nabożeństwo różańcowe z udziałem dzieci 

18. 00 MSZA SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA Za + ojca Gerarda ok. ur., + 

Gertrudę i za ++ z rodz. i pokr. 

18. 30 Katecheza dla dzieci I-komunijnych 

Sobota  1. 11. 2014 – Uroczystość Wszystkich Świętych 
8. 00 Za + Karola Grüner w I r. śm. 

10. 30 Dz. błag. do B.Op. MBNP o zdrowie i Boże błog. w int. rodz. Smolin i za 

dzieci z rodzinami 

15. 00 Nieszpory za zmarłych z procesją na cmentarz 

16. 30 - Za + ojca Rajnarda Faltin w 7 r. śm., ++ rodz., teściów, za + szwagierkę  

Stefanię, za ++ z rodzin Krawczyk i + ojca Kurta Jendryasek  

- Za ++ Cecylię i Adama Bąk oraz pokr.  

- Za ++ z rodzin Warwas – Kurda 

Niedziela  2. 11. 2014 – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych – 

Dzień Zaduszny  
8. 00 Za + Annę, męża Franciszka Balcarz, trzech synów, dwie córki, za + Marię 

Joszko zd. Barczyk i za + męża Gerharda Joszko 

10. 30 Za ++ rodz. Marię i Wilhelma Wittek, za ich syna oraz za ++ z rodzin Kubis 

– Wittek 

16. 00 Nabożeństwo różańcowe za zalecanych zmarłych 

16. 30 Za + pradziadka Józefa Tkocz, leśniczego i myśliwego, aby Pan Bóg 

wprowadził go do Krainy Wiecznych Łowców 



Pozostałe ogłoszenia  

1. Bóg zapłać za dzisiejszą comiesięczna kolektę parafialną przeznaczoną na 

nowy napęd dzwonów w naszym kościele  

2. W sobotę Uroczystość Wszystkich Świętych. Zachęcam do udziału w 

nabożeństwie i procesji z kościoła na cmentarz  

3. Wierni, którzy nawiedzą kościół, kaplicę publiczną lub półpubliczną w 

Uroczystość Wszystkich Świętych od południa i w dniu Wspomnienia 

Wiernych Zmarłych mogą dostąpić odpustu zupełnego za zmarłych. Można 

go uzyskać tylko jeden raz w ciągu dnia. Warunki: modlitwa Ojcze 

nasz,Wierzę i dowolna modlitwa w int. Ojca Św., przystąpienie do 

sakramentu pokuty i przyjęcie Komunii świętej  

4. Wierni, którzy nawiedzą cmentarz w dniach od 1 do 8 listopada i spełnią 

przepisane wyżej warunki mogą także uzyskać każdego dnia odpust 

zupełny za zmarłych  

5. Do zakrystii można przynosić zalecki - wypominki za naszych zmarłych  

6. W przyszłą niedzielę Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. 

Kolekta jest wyznaczona na Seminarium Duchowne i instytucje diecezjalne  

7. Przez cały październik zapraszam na nabożeństwo różańcowe. Każdego 

dnia o  godz. 17.30 - przed wieczorną Mszą św.  

8. We wtorek po mszy św. wieczornej spotkanie kandydatów do 

bierzmowania z klas I i II Gimnazjum  

9. We wtorek o godz. 19.00 próba chóru  

10. W piątek o 18.00 Msza św. Szkolna i katecheza dla klas I-Komunijnych  

11. Podziękowania za kwiaty ofiarowane do kościoła  

12. Bardzo proszę abyśmy pamiętali o grobach naszych ++ Kapłanów – Księży 

Proboszczów, którzy wśród nas pracowali i tu spoczywają. Ozdóbmy także 

ich  groby kwiatami i zniczami  

13. Zachęcam do kupna prasy katolickiej i kalendarzy na przyszły rok 2015  

14. W nowym tygodniu życzę zdrowia i Bożego błogosławieństwa   

Opowiadanie – Za horyzont 

Pewien mistrz uczył, że nie można żyć bez jakiegoś celu, idei. Aby wytłumaczyć 
konieczność idei, wskazał nieustraszonemu młodzieńcowi błękitną linię horyzontu. 
- Tam masz dojść: to twój cel! 
Młodzieniec wyruszył pospiesznym krokiem. Dotarł do pierwszych wzgórz, ale 
błękitna linia przesunęła się na górski łańcuch. Młodzieniec podjął na nowo drogę, ale 
błękitna linia była za górami, na końcu rozległej niziny. 
Rozczarowany wrócił do mistrza. 
- Robię dziesięć kroków i horyzont przesuwa się o dziesięć kroków. Ile bym nie szedł, 
nigdy do niego nie dojdę! -Tak, tak właśnie jest! 
- Po co zatem potrzebna jest idea? 
- Właśnie po to: ażeby iść.  



Święty rodzinny - Rut 

Rut jest bohaterką biblijnej księgi Starego Testamentu, noszącej jej imię (Księga Rut). 

Zawiera ona opowieść o tym, jak Elimelek z żoną Noemi i dwoma synami 

wyemigrował w czasie głodu z Betlejem, a potem na obczyźnie on i jego synowie 

zmarli. Została Noemi i dwie synowe. Gdy Noemi zdecydowała się powrócić do 

Betlejem, Rut, jedna z jej synowych, mimo swego moabickiego pochodzenia, 

postanowiła towarzyszyć teściowej. Korzystając z prawa lewiratu i opatrznościowych 

okoliczności, Rut poślubiła Booza, dalekiego krewnego swego pierwszego męża, a 

następnie stała się matką Obeda i babką Dawida. 

Wszystko to zawierało się zapewne w opowiadaniach ludowych, które sięgały epoki 

królów. Opowieść ujęto na piśmie i na modłę noweli zredagowano jednak dopiero w 

V lub IV w. przed Chr. Księgę Rut odczytywano w największe święta żydowskie, 

natomiast sama jej bohaterka znalazła się jako jedna z czterech niewiast w genealogii 

Chrystusa, zamieszczonej u św. Mateusza (Mt 1, 5). Ta okoliczność wpłynęła 

zapewne na cześć, jaką tu i ówdzie oddawano Rut w chrześcijaństwie. 

Wspominana była 1 września. 

Humor 

Proszę Państwa – Promocja. Wszystko drożej niż wczoraj. Ale taniej niż jutro ! 

Jak tam twój pierwszy lot – pyta komar syna. Świetnie tato – odpowiada syn – 

wszyscy klaskali na mój widok 

Proszę opisać po angielsku swój ubiór – mówi profesor do studentki. Made in China – 

odpowiada studentka 

Feminizm kończy się gdy trzeba wnieść szafę na ósme piętro 

Bocian jest jak typowy Polak, leci za granicę aby przeżyć 

Małżeństwo to dziwna rzecz ... bo zwykle biorą ślub kiciusie z misiaczkami, a 

rozwodzą się krowy z baranami ... 

Praca uszlachetnia, za to lenistwo uszczęśliwia ... 

Lepiej z mądrym piechotą, niż z niemądrym Toyotą 

Komar byłby wspaniałym owadem ... gdyby zamiast krwi wysysał tłuszcz 

Renomowana firma poszukuje pracowników z dużym poczuciem humoru, do pracy za 

śmieszne pieniądze 

Jeśli kobieta mówi „co?” to nie dlatego, że Cię nie dosłyszała. Ona po prostu daje Ci 

ostatnią szansę na zmianę tego, co powiedziałeś ... 

 


