
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek    11.10 Dzień Powszedni11.10 Dzień Powszedni11.10 Dzień Powszedni11.10 Dzień Powszedni    
1630 Do MB różańcowej w 18-tą r. ur. Ilony Cerazy z int. dziadka 

1700
 + Władysława, Genowefę Łatasiów, + Józefa Andrzeja, Janinę Tkaczów zm. z rodzi-

ny Zawadzkich z int. Tkaczowej 

Wtorek 12.10 Dzi12.10 Dzi12.10 Dzi12.10 Dzień Powszednień Powszednień Powszednień Powszedni    
1630 + Mariannę Stanisława Jędrochów, Stanisława Kaczora, Kazimierę Stokowiec, + Jó-

zefę, Władysława Zawadzkich, + Anielę, Katarzynę Jędrochów z int. Kaczorowej  

1700
 + Stanisława, Wiktorię, + Władysława, Karola Tetelewskich, + Franciszka, + Anielę 

Baranów, Marię Dębek z int. Tetelewskiej 

Środa 13.10 Bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera (wsp. obowiązkowe)13.10 Bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera (wsp. obowiązkowe)13.10 Bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera (wsp. obowiązkowe)13.10 Bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera (wsp. obowiązkowe)    
700 O bł. Boże i opiekę MB dla Barbary Sławomira w 10-tą r. ślubu i bł. Boże dla dzieci  

1700
 + Piotra, Janinę, + Tadeusza, Stanisławę Rabiejów, Ryszarda Dąbrowskiego  

Czwartek    14.10 Dzień Powszedni14.10 Dzień Powszedni14.10 Dzień Powszedni14.10 Dzień Powszedni    
700 + Stefana Gubałę z int. żony z córkami 

1700
 + Annę, Jana Klarę, + Józefa Skowronów, + Kazimierza Jastrzębskiego  

Piątek 15.10 Św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła (wsp. obowiązkowe)15.10 Św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła (wsp. obowiązkowe)15.10 Św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła (wsp. obowiązkowe)15.10 Św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła (wsp. obowiązkowe)    
1630 Kazimierza Baułę, Józefa, Edwarda Brzozów Mirosława Kozłowskiego z int. rodziny 

1700
 Do MB różańcowej o zdrowie i opiekę dla Zdzisławy Zegadło w 55 r. ur. z int. syna 

Sobota 16.10 Św. Jadwigi Śląskiej (wsp. obowiązkowe)16.10 Św. Jadwigi Śląskiej (wsp. obowiązkowe)16.10 Św. Jadwigi Śląskiej (wsp. obowiązkowe)16.10 Św. Jadwigi Śląskiej (wsp. obowiązkowe)    
1430

 + Zdzisława Kubickiego (1 r. śm) z int. żony z dziećmi 

1500 Do MB różańcowej dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu w 15-tą r. ślubu Dariu-

sza i Anety oraz ich dzieci z int. matki z Nidy 

1600
 ślub Agnieszka Machulska i Michał Karyś 

Niedziela 17.10 XXIX Niedziela Zwykła17.10 XXIX Niedziela Zwykła17.10 XXIX Niedziela Zwykła17.10 XXIX Niedziela Zwykła    
800 + Zdzisława Kubickiego, Stanisławę Młynarczyk, Czesława Malickiego  

1000 + Bolesława Kowalskiego (2 r. śm) z int. żony z dziećmi 

1200
 + Edwarda Zawadzkiego (z Podwola) z int. rodziny 

1600
 + Celinę Więcek z int. Więcka z dziećmi 
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Pamiętaj złożyć Bogu dziękczynienie 
 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    2 Krl 5,14-17    /    2 Tm 2,8-13       Ewangelia:        Łk 17,11-19 
Stało się, że Jezus zmierzając do Jerozolimy przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. 
Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali 
się z daleka i głośno zawołali: Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami. Na ich widok rzekł do 
nich: Idźcie, pokażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich wi-
dząc, że jest uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga donośnym głosem, upadł na twarz do nóg 
Jego i dziękował Mu. A był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: Czy nie dziesięciu zostało 
oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? żaden się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę 
Bogu, tylko ten cudzoziemiec. Do niego zaś rzekł: Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła. 

Komentarz… 
„A gdzie jest dziewięciu? – zapytał Jezus – Czyż nie znalazł się nikt, który by wrócił i oddał 
chwałę Bogu?” Jezus jako człowiek nie dopomina się wdzięczności dla siebie. Ze słów Jego 
wynika, że trzeba Bogu dziękować za wszystko. Kiedy dziękujemy ludziom, nie zapominaj-
my oddać chwałę Bogu. Bez Niego nie przyszłaby do nas pomoc. Kiedy myślimy  
z wdzięcznością o zmarłych, dziękujemy Bogu, że przez tych, co odeszli, tyle nieraz otrzy-
maliśmy dobrego.                                                                                  /ks. Jan Twardowski/ 
 

 

Za ewentualne zmiany Zespół Redakcyjny nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy  
o uważne słuchanie ogłoszeń duszpasterskich. 

Ekstra… 
× 10.10 - Światowy Dzień Drzewa 
× 10.10 - Europejski Dzień Przeciw Karze Śmierci 
× 12.10 - Dzień Bezpiecznego Komputera 
× 13.10 - Dzień Ratownictwa Medycznego 
× 15.10 - Światowy Dzień Mycia Rąk 



A w parafii… 
▪ Dziś na Mszy Świętej o godz. 16:00 odbędzie się poświęcenie różańców dla dzieci komu-
nijnych  
▪ 3 października rozpoczął się kurs przedmałżeński w parafii Bilcza. Spotkania co niedziela 
po Mszy Św. o godz. 16:00. Chętnych zapraszamy 
 ▪ Pragniemy serdecznie poinformować, że z okazji 100 numeru SANCTUSA przygotowuje-
my dla Państwa konkurs. Kupon konkursowy wraz z regulaminem będzie dołączony do jubi-
leuszowego numeru naszego pisma. Przewidziane atrakcyjne nagrody. 

100 lat Pedagodzy 
Z okazji dnia nauczyciela  
Redakcja Pisma SANCTUS 
pragnie złożyć najserdecz-
niejsze życzenia zdrowia, 
szczęścia, błogosławieństwa 
Bożego i otrzymania łask po-
trzebnych do kształcenia ko-
lejnych pokoleń, wszystkim 
nauczycielom pochodzącym 
z naszej parafii oraz pracują-
cych w szkołach na jej terenie naszej. Pamiętamy też o 
wszystkich nauczycielach, którzy uczyli i uczą nas re-
daktorów SANCTUSA. 

W poszukiwaniu… 
Rozpoczął się październik, coraz 
chłodniejsze stały się dni, a w Ko-
ściołach codziennie ludzie modlą 
się na różańcu, codziennie do 
nieba płynie szturm próśb i bła-
gań. Dołącz więc i Ty, by zacie-
śnić relację z Bogiem. Wykorzy-
stajmy to że mamy kapłanów któ-
rzy mogą postawić Najświętszy 
Sakrament na ołtarzu i prowadzą 
modlitwy. Pamiętajmy, że są miej-
sca, nawet w Europie, gdzie bra-
kuje kapłanów.                        /KK/ 

Mistycy otwierają nasze oczy i umysły 
Mistycy to ludzie szczególni: Boga najbliżsi, Bogiem żyjący i dopuszczani do Jego tajemnic. 
Bóg jest ich pasją, życiem i śmiercią. Stają na granicy przepaści pomiędzy widzialnym  
i niewidzialnym, by kosztować i rozkoszować się szczęściem zastrzeżonym. Dzięki nim 
burzony jest "zwyczajny" porządek rzeczy. Budzi się niepokój, który kwestionuje to, co 
dotychczasowe. Nasza wiara wydobywa się z uśpienia, zostaje rozbudzona i umocniona. 
Warto sięgać po pisma mistyków, bo ich słowa płomienne i szalone z miłości potrafią 
rozniecić Boski ogień. Jak notuje polska mistyczka, s. Faustyna w swym Dzienniczku, Pan 
dał jej poznać swą świętość tak wielką, że drżą przed Nim wszystkie potęgi i moce. "Duchy 
czyste zasłaniają swoje oblicze i pogrążają się w nieustannej adoracji, a jeden ich tylko wyraz 
największej czci, to jest - Święty... Świętość Boga rozlana jest na Kościół Boży i na każdą  
w nim żyjącą duszę".                                                                                            /za: Katolik.pl/ 

Z Watykańskiej Ziemi… 
Rolę sanktuariów, pielgrzymek i turystyki religijnej w ewangelizacji 
świata podkreślił Benedykt XVI w przesłaniu do uczestników II 
Światowego Kongresu Duszpasterstwa Pielgrzymów i Sanktu-
ariów. Odbywa się on w Santiago de Compostela, które nieba-
wem odwiedzi papież. Benedykt XVI przypomniał, że 6 listopada 
sam jako pielgrzym uda się do Santiago de Compostela do grobu 
św. Jakuba Apostoła. Papieska pielgrzymka związana będzie  
z obchodzonym obecnie Rokiem Świętego Jakuba. 
„Od początków mego pontyfikatu pragnąłem przeżywać moją po-
sługę Następcy Piotra jako pielgrzym przebywający drogi świata  
z nadzieją i prostotą, niosąc na ustach i w sercu zbawcze orędzie 
Chrystusa zmartwychwstałego, umacniając swych braci w wierze. 
Jako wyraźny znak tej misji, w moim papieskim herbie znajduje się między innymi pielgrzy-
mia muszla” – napisał Ojciec Święty w przesłaniu do uczestników odbywającego się w Hisz-
panii kongresu.                                                                                                          /za: ekai.pl/ 

Boży człowiek…  -  św. Małgorzata Maria Alacoque (14 października) 
Małgorzata Maria Alacoque przyszła na świat jako 
piąte dziecko w rodzinie Klaudiusza z Verosvres, 
notariusza i sędziego królewskiego. Po trzech 
dniach została ochrzczona, a podczas obrzędu na-
dano jej imię Małgorzata. W wieku czterech lat zło-
żyła ślub dozgonnej czystości. Kiedy miała osiem 
lat, zmarł jej ojciec, zostawiając pod opieką żony 
siedmioro dzieci. Po śmierci ojca Małgorzata trafiła 
do kolegium w Charolles, prowadzonego przez sio-
stry zakonne. Z powodu ciężkiej choroby musiała 
powrócić do domu. Trafiła na wychowanie do 
swych krewnych – surowego wuja i zgorzkniałych 
ponoć ciotek, od których cierpiała wiele przykrości. 
Choroba Małgorzaty ciągnęła się przez cztery lata, 
które upływały pod znakiem duchowego wzrasta-
nia. Dziewczyna chciała poświęcić swoje życie 
służbie zakonnej, ale ze względu na obowiązek 
pomocy w domu swoich opiekunów nie mogła 
pójść do klasztoru tak szybko, jak tego chciała. 
Wreszcie 25 maja 1671 r., w wieku 24 lat, wstąpiła 
do klasztoru Sióstr Nawiedzenia w Paray-le-Monial. 
Habit zakonny otrzymała 25 sierpnia tego samego 
roku. Już w początkowym okresie swego życia za-
konnego doświadczała osobistych spotkań z Jezu-
sem Chrystusem, który przekazał jej zadanie nie-

sienia ludziom posłannictwa o Jego Najświętszym Sercu. Podczas swej służby zakonnej do-
świadczała wielu przykrości od innych sióstr, póki nie nabrały one przekonania o prawdziwej 
świętości swej towarzyszki i nie uwierzyły w autentyczność jej posłannictwa. W pewnych 
okresach pełniła w klasztorze funkcje asystentki przełożonej zgromadzenia oraz mistrzyni 
nowicjuszek. Zmarła 17 października 1690 r. w klasztorze w wieku 43 lat. Modlitwa: O najmi-
łościwszy Jezu, z wdzięczności i na powetowanie licznych mych grzechów i przewinień odda-
ję Ci serce moje i poświęcam je całkowicie na Twe usługi. Za pomocą łaski Twojej uroczyście 
przyrzekam więcej Ciebie nie obrażać. Amen 

Zamyśl się… 
„Człowiek nie może niczego nauczyć drugiego 
człowieka. Może mu tylko dopomóc znaleźć 
prawdę we własnym sercu.”        /św. Augustyn/ 

Uśmiech… 
Na zajęciach nauczycielka pyta: - Jasiu, co 
wiesz o jaskółkach?- To bardzo mądre pta-
ki. Odlatują, gdy zaczyna się rok szkolny. 

Coś dla ducha… 
„Modlitwa” 

Stary biedny Grek udał się na nabożeństwo. Po mszy zatrzymał się jeszcze chwilę w świąty-
ni, aby oddać cześć świętym. Następnie rozłożył ręce przed obrazem władcy Świata, prosząc 
Wszechmogącego, aby dał mu coś do zjedzenia, bo nie ma żony ani rodziny, nikt się o niego 
nie troszczy, a tak bardzo pragnąłby zjeść trochę mięsa i warzyw, chleba i sera oraz parę oli-
wek, no i, póki pamięta przydałaby się też butelka ozuo. Jego modlitwę słyszała posługująca 
w świątyni kobieta i powiedziała:                                              
- Czyż w twoim wieku nie byłoby raczej wskazane zamiast o wódkę prosić Boga i umocnienie 
wiary i zachowanie cię od grzechów, abyś w Dzień Sądu nie poszedł na wieczne potępienie?                                        
- Droga kobieto – powiedział stary – prosiłem Boga o to, czego mi brak do życia. A nie brak 
mi wiary, lecz butelki ozuo.                                                                          /Norbert Lechleinter/ 

 


