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Dzień Papieski 
„Idźcie na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. 
Słudzy wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali: złych i dobrych”. 
Król, bohater przypowieści Jezusa, wyprawiający ucztę swojemu synowi wysłał 
swoich służących na drogi, aby nie tylko po to, aby nie zmarnowało się jedzenie, ale 
też po to, aby podzielić się z ludźmi swoją wielką radością. 
Nie trzeba wielkiej erudycji, aby domyślić się, że owym królem jest sam Bóg. Tymi, 
którzy najpierw odrzucili zaproszenie, byli Izraelici, a ludźmi na drogach są poganie. 
W ostatnim czasie ta przypowieść nabiera nowego znaczenia. Papież Franciszek 
zachęca nas: „Wszyscy jesteśmy zaproszeni do przyjęcia tego wezwania: wyjścia z 
własnej wygody i zdobycia się na odwagę, by dotrzeć na wszystkie peryferie 
potrzebujące światła Ewangelii”. Czy uczta, którą przygotował Bóg w Eucharystii, 
innych sakramentach i Słowie Bożym jest tylko dla wybranych? Czy i my nie 
jesteśmy sługami, których Król wysyła na „rozstajne drogi”? 
Oswoiliśmy Ewangelię, tłumacząc sobie, że każdy tak naprawdę odpowiada za siebie i 
rezygnując z autentycznej troski o tych, którzy żyją tak, jakby Boga nie było. 
Niepokój serca spowodowany przejęciem się biedą duchową bliźniego nie jest 
wygodny, ale czy nie o to chodzi papieżowi, gdy pisze o tym, byśmy „wyszli z 
własnej wygody”? 
„Kościół wyruszający w drogę stanowi wspólnotę misyjną uczniów, którzy podejmują 
inicjatywę, włączają się, towarzyszą, przynoszą owoc i świętują” - podpowiada 
papież. Rozejrzyj się w parafii i wokół parafii. Podejmij inicjatywę. Nie bądź bierny. 

Decyzją Konferencji Episkopatu Polski tegoroczny Dzień Papieski będziemy obchodzili 

12 października pod hasłem „Jan Paweł II – Świętymi Bądźcie!”. Temat świętości, jako 

fundamentalny w nauczaniu Kościoła i tym samym w myśli błogosławionego Ojca Świętego 

Jana Pawła II powraca jako treść kolejnego Dnia Papieskiego. Niewątpliwie świętość jest 

dla dzisiejszego świata tematem z jednej strony wstydliwym i wręcz niechcianym, a z 

drugiej, czasem co prawda nie wprost, ale niezwykle pożądanym. Niektórzy zdają się nie 

interesować świętością w ogóle, czasem odrzucają ją jako niemożliwą do osiągnięcia lub 

nawet nikomu niepotrzebną. Tolerująświętość o tyle, o ile dotyczy ona pragnień innych. 

Jednak wcale niemała rzesza ludzi poszukuje świętości, łaknie jej i za nią tęskni. Warto 

podczas XIV Dnia Papieskiego zobaczyć ten problem w świetle nauczania bł. Jana Pawła II, 

zwłaszcza w roku jego kanonizacji. Wyniesienie na ołtarze Jana Pawła II jest znakomitym 

motywem do ponownego postawienia pytania o świętość, zarówno w życiu jednostek, jak i 

całych społeczności, aż po wielką rodzinę ludzką - podkreśla ks. Dariusz Kowalczyk w 

przygotowanej przez niego interpretacji hasła Dnia Papieskiego. 



Intencje mszalne 
Poniedziałek  13. 10. 2014 – bł. Honorata Koźmińskiego – Wspomnienie 

Matki Boskiej Fatimskiej 
7. 00 - Do MB Fatimskiej za Czcicieli i Ofiarodawców  

- Za + Huberta Wallach z ok. 80 r. ur., za ++ rodziców i pokr. 

17. 30 Nabożeństwo różańcowe   

18. 00 Dz. błag. do B.Op. M.B.Fat. w int. Patrycji i Mateusza Wieszala w 5 r. ślubu, za 

syna Szymona z pr. o dalsze Boże błog., zdrowie, pomyślność i za + ojca Jerzego 

Wieszala 

20. 00 NABOŻEŃSTWO DO MATKI BOSKIEJ FATIMSKIEJ   

Wtorek  14. 10. 2014 – św. Kaliksta, pap. i m. 
7. 00 Za + ojca i teścia Bernarda Wyszka 

17. 30 Nabożeństwo różańcowe 

18. 00 Za ++ Annę i Pawła Loch, + zięcia oraz za ++ z rodziny Loch – Malosek 

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

Środa  15. 10. 2014 – św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dz. i dra K. 
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. Jadwigi w dniu urodzin, za syna, córki z rodzinami, za wnuki i za + męża 

Huberta 

Czwartek  16. 10. 2014 – św. Jadwigi Śląskiej 
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 Za ++ zalecanych w wypominkach, za naszych bliskich, krewnych, za naszych ++ 

Kapłanów i Siostry Zakonne 

17. 30 Nabożeństwo różańcowe  

18. 00 Intencja wolna 

Piątek  17. 10. 2014 – św. Ignacego Antiocheńskiego, bpa i m. 
16. 00 Dz. błag. do B.Op. MB Różańcowej z podz. za otrzymane łaski, z pr. o zdrowie i 

Boże błog. w int. Sabiny Stępień z ok.. 40 r. ur., za męża, syna, rodziców, teściów 

i w int. brata  Huberta Jagusz z ok. 50 r. ur. w int. żony, córek i w int. całej rodziny 

18. 00 MSZA SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA Za + matkę Małgorzatę Micheń z ok. 80 r. 

ur., za ++ z rodz. i pokr.   

18. 30 Katecheza dla dzieci I-komunijnych 

Sobota  18. 10. 2014 – św. Łukasza Ewangelisty 
12. 00 Ślub i Msza św. Piotr Miemiec i Aneta Kasperek 

17. 30 Nabożeństwo różańcowe    

18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – int. zbiorcza  

- Dz. błag. do B.Op. MB Fatimskiej z podz. za otrzymane łaski, z pr. o dalsze 

zdrowie i Boże błog. w  int. Doroty z ok. urodzin, za męża i w int. całej rodziny  

- Dz. błag. do B.Op. MB Różańcowej z podz. za otrzymane łaski, z pr. o dalsze 

zdrowie i Boże błog. w int. Grażyny i Piotra Staś z ok. 15 r. ślubu, za synów, 

rodziców, w int. całej rodziny i za + ojca Ryszarda z prośbą o  wszelkie potrzebne 

łaski  

- Do św. Anioła Stróża w int. Julii Bednarek w I r. ur., za rodziców, dziadków, 

chrzestnych i w int. syna Adriana z ok. urodzin – z pr. o wszelkie Boże błog.  

- Za + ojca Włodzimierza Pawłowskiego w 25 r. śm., za jego ++ braci  Witolda i 



Mieczysława, siostrę Wiktorię, ich współmałżonków, za wszystkich ++ z rodziny i 

dusze czyśćcowe  

- Za matkę Marię Sawków w 6 r. śm. i za ++ z pokr.  

- Za + Korneliusza Czempiel w 4 r. śm.  

- Za ++ rodziców Emilię i Piotra Miszkiel, ich zmarłą synową Reginę i wnuka 

Stanisława oraz za ++ z pokr.  

- Za + męża, ojca, dziadka Guido Płaczek, za ++ rodz. Stantke – Płaczek, ich 

dzieci, dziadków i za + Martę Halupczok i za d.op.  

- Za + Andrzeja Smolińskiego w I r. śm., za + żonę Marię, syna Ryszarda i synową 

Eugenię  

- Za + matkę Gertrudę Wolny w 3 r. śm., za ++ rodziców, pokr. i za +  Tomaszka 

oraz d.op.  

- Za ++ rodziców Annę i Józefa  Okos, ich dzieci, za ++ z rodz. Rataj –Tkocz  

- Za + matkę Gertrudę Grygosz z ok. urodzin i za + męża Jana  

- Za + Stefana Stotko w rocznicę śmierci, jego ++ rodziców, teściów i za ++ z 

pokr.  

- Za + męża Franciszka Bednarskiego, córkę Jolantę, za ++ rodziców Jazienickich 

- Bednarskich - Hamerskich 

Niedziela  19. 10. 2014 – XXIX Niedziela Zwykła - Dzień Misyjny  
8. 00 Za + Józefa Grüner, za ++ rodziców Łucję i Jerzego, za ++ dziadków i krewnych 

10. 30 Za + Pawła Labisz, za ++ rodziców, teściów, rodzeństwo i za ++ z całego  

pokrewieństwa oraz d.op.    

16. 00 Nabożeństwo różańcowe   

16. 30 Za ++ ojców Pawła Kindler w 16 r. śm., za + Jerzego Sobota w 22 r. śm., za ++ 

matki Elżbietę i Różę oraz za ++ z rodziny Sobota - Kindler i pokr. 

Pozostałe ogłoszenia  

1. Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę wyznaczoną na potrzeby Seminarium 

Duchownego i innych instytucji diecezjalnych oraz za zbiórkę do puszek 

na Fundację Dzieła Nowego Tysiąclecia wspierającą uczące się dzieci i 

młodzież z rodzin ubogich i biednych – o czym mówił List Pasterski 

Episkopatu  

2. Przez cały październik zapraszam na nabożeństwo różańcowe. Każdego 

dnia o  godz. 17.30 - przed wieczorną Mszą św.  

3. We wtorek o godz. 18.30 spotkanie kandydatów do bierzmowania z klas I i 

II Gimnazjum  a o godz. 19.00 próba chóru  

4. W czwartek Uroczystość św. Jadwigi Śląskiej, głównej Patronki Śląska i 

rocznica wyboru Papieża św. Jana Pawła II  

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

6. Zebranie Marianek i kandydatek w sobotę o godz. 11.00 w salce parafialnej  

7. Spotkanie ministrantów w sobotę o godz. 12.00  

8. W sobotę święto św. Łukasza Ew. - Dzień Modlitw w int. Służby Zdrowia  

9. W przyszłą niedzielę kolekta na misje św. Będzie miało także miejsce 

liczenie wiernych uczestniczących we Mszy św. niedzielnej ( tzw. 

Dominikantes) 



Opowiadanie – Trzej synowie 

Trzy kobiety szły do studni, aby zaczerpnąć z niej wody. Na kamiennej ławce w 

pobliżu fontanny siedział starszy człowiek, który w milczeniu je obserwował i 

przysłuchiwał się ich rozmowom. 

Każda z kobiet wychwalała swojego syna. 

– Mój syn, mówiła pierwsza – jest tak zwinny i bystry, że nikt nie jest w stanie mu 

dorównać. 

– Mój syn, mówiła druga – śpiewa jak słowik. Nie ma nikogo na świecie, kto mógłby 

poszczycić się tak pięknym głosem, jak on. 

– A ty, co powiesz o swoim synu? – zapytały trzecią kobietę, która nic nie mówiła. 

– Sama nie wiem, czy mogę powiedzieć coś niezwykłego o moim dziecku, 

odpowiedziała tamta. Jest dobrym chłopcem, tak jak wielu innych. Nie robi jednak nic 

specjalnego... 

Kiedy dzbany były już pełne, kobiety skierowały się w stronę domu. Podążył za nimi 

również starzec. Naczynia były ciężkie i ramiona kobiet uginały się od wysiłku. 

W pewnym momencie zatrzymały się, aby móc trochę odpocząć. 

Podbiegło wtedy do nich trzech młodzieńców. Pierwszy rozpoczął natychmiast jakieś 

widowisko: oparł dłonie na ziemi i zaczął wywijać koziołki, wierzgając nogami w 

górze, a potem zaczął wykonywać salta. 

Kobiety przyglądały mu się z zachwytem: 

– Ach, jaki zręczny! 

Drugi chłopiec zaraz zaintonował jakąś piosenkę. Głos miał tak piękny, jak słowik! 

Kobiety przysłuchiwały mu się ze wzruszeniem w oczach: 

– Ach, cóż to za anioł! 

Trzeci z chłopców podszedł w stronę matki, zarzucił na barki ciężką amforę i zaczął ją 

dźwigać, idąc przy jej boku. Wtedy kobiety zwróciły się do starca: 

– Co powiesz o naszych synach? 

– O synach? – zawołał ze zdziwieniem starzec. – Widziałem tylko jednego! 

Święty tygodnia – św. Kalikst 

Św. Kalikst I, papież, męczennik (+222/223?). Był niewolnikiem Karpofora, który 

dał mu wolność. Po powrocie z zesłania w kopalniach na Sardynii został 

archidiakonem. Zarządzał cmentarzem przy Via Appia w Rzymie, który do dziś nosi 

jego imię. W 217 roku został wybrany papieżem. Jego pontyfikat trwał 5 lat. W tym 

czasie zajął zdecydowane stanowisko wobec herezji sabelianizmu i monarchizmu, 

które błędnie interpretowały tajemnicę Trójcy Świętej, a także wobec schizmy 

Hipolita. Akceptował związki małżeńskie zawierane między osobami wolnymi 

a niewolnikami. Umożliwił powrót do Kościoła chrześcijanom, których poprzednio 

wykluczano z pokuty kościelnej, pozostawiając ich sądowi Bożemu. 

W IKONOGRAFII Św. Kalikst przedstawiany jest w stroju pontyfikalnym z tiarą na 

głowie. 

Jego atrybutami są: księga, kamień na księdze, pastorał.  


