
Pozostałe ogłoszenia  

1. Zapraszam  każdego dnia  o godz. 17.30 na nabożeństwo różańcowe  

2. Bóg zapłać za składkę do puszek  przed kościołem na Fundację Nowego 

Tysiąclecia wspierającą uczące się dzieci z rodzin ubogich. Na ten 

szczytny cel zebraliśmy w naszej Parafii tydzień temu 1035 Zł. 41 Gr. i 5 

Euro  

3. Podziękowania tym wszystkim którzy uczestniczyli w niedzielę w 

Nabożeństwie do Matki Boskiej Fatimskiej  

4. Dziś Światowy Dzień Misyjny. Kolekta jest przeznaczona na Misje św.  

5. We wtorek wspomnienie bł. Jana Pawła II papieża  

6. Kandydaci do bierzmowania z kl. III Gimnazjum mają swoje spotkanie we 

wtorek o godz. 18.30, a klasy I i II Gimnazjum w środę o godz. 18.30  

7. Próba chóru we wtorek o godz. 19.00  

8. Dzieci z kl. III (pierwszokomunijne) mają swoje spotkanie po Mszy 

szkolnej  

9. Bóg zapłać za kwiaty ofiarowane na ołtarze do naszego kościoła  

10. W sobotę o godz. 12.00 zbiórka ministrantów  

11. W zakrystii można w dalszym ciągu nabywać ”Drogi do Nieba”  

12. Zachęcam do kupna prasy katolickiej 

Patron tygodnia: św. Jana Kapistrana 

Jan Kapistran urodził się w 1386 roku w Capestrano. Po studiach prawniczych 

w Perugii był radcą dworu neapolitańskiego, następnie sędzią i gubernatorem. Podczas 

walk dostał się do niewoli. Przebywając w więzieniu przeżył wizję, pod wpływem 

której zmienił życie. Po uwolnieniu wstąpił do franciszkanów obserwantów - 

bernardynów. Podjął pracę wędrownego kaznodziei. Kazania głosił we Włoszech, 

Austrii, Francji, Niemczech, w Polsce, na pograniczu Czech i Moraw na Węgrzech. 

Przemierzając te kraje organizował szpitale i inne dzieła miłosierdzia. W Polsce 

przebywał 8 miesięcy. Był na ślubie króla Kazimierza Jagiellończyka z Elżbietą, 

córką cesarza Albrechta II. Pozostawił po sobie dwa klasztory bernardynów: 

w Krakowie i Warszawie. Św. Jan był mediatorem w sporze o tron neapolitański, 

w konflikcie między Mediolanem a Bazyleą oraz na Sycylii. W swym aktywnym 

życiu poświęcał wiele czasu na modlitwę. Prowadził życie umartwione. Często pościł. 

Miał dar przepowiadania przyszłości. Św. Jan Kapistran - mianowany przez Piusa II 

legatem - wzywał do zjednoczenia sił chrześcijańskich przeciw inwazji 

muzułmańskiej na Europę. Przyczynił się do zwycięstwa nad Turkami w bitwie pod 

Belgradem (1456). Zmarł w kilka miesięcy później 23 października w Ilok nad 

Dunajem. 

Nazwano go "apostołem zjednoczonej (po schizmie) Europy". Beatyfikowany w 1622, 

kanonizowany w 1690 roku. Patron prawników. 
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XXIX Niedziela Zwykła – Dzień Misyjny 
 

Dojrzałość i solidność wiary poznaje się po gotowości i umiejętności 

dzielenia się nią z innymi ludźmi – pisze Franciszek w swym pierwszym 

przesłaniu na Światowy Dzień Misyjny. 

Dzień Misyjny zbiegnie się w czasie z ostatnim etapem Roku Wiary. W tym 

kontekście Papież przypomina, że wiara chrześcijańska jest przeznaczona dla 

wszystkich. Dlatego nie możemy jej zachować jedynie dla siebie, ale 

powinniśmy się nią dzielić z innymi. 

Franciszek przypomina, że działalność misyjna jest zadaniem każdego 

ochrzczonego, a misyjność jest istotną cechą życia chrześcijańskiego. Papież 

przyznaje, że dzieło ewangelizacji napotyka na przeszkody nie tylko na 

zewnątrz, ale również wewnątrz samej wspólnoty Kościoła. Od głoszenia 

wszystkim orędzia Chrystusa powstrzymują nas słaby zapał oraz brak radości, 

odwagi i nadziei. Niekiedy sądzi się jeszcze, że głosząc prawdę Ewangelii, 

zadaje się gwałt ludzkiej wolności – pisze Franciszek. Odpowiadając na ten 

zarzut przypomina, że Chrystus właśnie po to przyszedł, by wskazać ludziom 

drogę zbawienia, a tę misję powierzył również nam. Kiedy w świecie nie głosi 

się Ewangelii, na pierwszy górę biorą przemoc, kłamstwo i błąd. 

Ojciec Święty przypomina również, że jedną z głównych zasad ewangelizacji 

jest jej kościelność. Nie można głosić Chrystusa bez Kościoła – napisał Papież, 

zaznaczając, że ze zjednoczenia z Kościołem wynika też moc misjonarza. 

Franciszek wskazuje też na szczególną potrzebę głoszenia Ewangelii w naszej 

epoce, naznaczonej przez różnorakie kryzysy. Człowiek naszych czasów 

potrzebuje niezawodnego światła, które oświeci mu drogę. Takie światło może 

dać tylko spotkanie z Chrystusem. 


