
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 14.11 Dzień Powszedni 
1530 + Jerzego Kowalskiego i Ryszarda Kowalskiego z int. córki Jolanty z rodziną 
1600 + Stanisława, Stefanię Łysaków, Jana i Marię Dominiczaków i zm. z rodziny Domini-
czaków z int. Łysakowej 
Wtorek  15.11 Dzień Powszedni 
 1530 + Jerzego Grudnia z int. syna Łukasza z rodziną 
1600 + Edwarda Gładyszewskiego z int. rodziny 
Środa  16.11 Dzień Powszedni 
1600 + Genowefę, Stanisława Stachurów z int. syna z rodziną   
Czwartek 17.11 Św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy (wsp. obowiązkowe) 
1600 + Stanisława Wiejasa  (25 r. śm.) z int. rodziny  
Piątek  18.11 Bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy (wsp. obowiązkowe) 
1530 + Anielę Czwartosz, Jana Czwartosza, Tadeusza Wiejasa z int. Henryka Czwartosza  
z rodziną 
1600 + Janinę, Władysława Litwinów, Marcina, Józefa Majów z int. rodziny 
Sobota  19.11 Bł. Salomei, zakonnicy (wsp. obowiązkowe) 
1500 Do SPJ i MB dziękczynna z prośbą o bł. i zdrowie na roczek dla Gabrysi 
1530 Stefana, Annę, Teresę, Mariana Litwinów, Stanisława Folusza, Zofię z int. Ślizankie-
wiczów 
1600 + Bolesława Malickiego, Anielę, Henryka, Danutę, Marianna Malickich, zm. z rodzi-
ny Malickich, Szlufików z int. Malickich z Chęcin 
Niedziela  20.11 Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata 
800 +  Henryka Materka (11 r. śm.) z int. żony 
1000 + Władysława Domagałę z int. rodziny 
1200 + Przez wstawiennictwo Św. Cecylii do PJ Króla Wszechświata o zdrowie i bł. w ży-
ciu dla członków chóru parafialnego 
1530 + Danutę Stokowiec, Helenę, Władysława, Eugeniusza, Tadeusza Kruków z int. Le-
woniewskich 
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Cudowny  
Kwiecie 

polskiej ziemi! 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    Prz 31,10–13.19–20.30–31  /  1 Tes 5,1–6    
Ewangelia: Mt 25,14-30 
„Jezus opowiedział uczniom tę przypowieść: Pewien 
człowiek, mając się udać w podróż, przywołał swoje 
sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć ta-
lentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu we-
dług jego zdolności, i odjechał. Zaraz ten, który otrzy-
mał pięć talentów, poszedł, puścił je w obrót i zyskał 
drugie pięć. Tak samo i ten, który dwa otrzymał; on 
również zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał je-
den, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze 
swego pana. Po dłuższym czasie powrócił pan owych 
sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł 
ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i 
rzekł: Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie 
pięć talentów zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo 
dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad 
wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana! 
Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty, 
mówiąc: Panie, przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie 
dwa talenty zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo 
dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad 
wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana! 
Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł:  Pa-              

nie, wiedziałem, żeś jest człowiek twardy: chcesz żąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, 
gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swo-
ją własność! Odrzekł mu pan jego: Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, że chcę żąć tam, gdzie 
nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś więc był oddać moje pienią-
dze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego od-
bierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, 
będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co 
ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz - w ciemności! Tam będzie płacz  
i zgrzytanie zębów.” 
Komentarz… 
Pan powiedział do sługi, że skoro był on wierny w małej rzeczy, to nad wielkimi go 
postawi. Stale żyjemy wśród małych rzeczy. Wstajemy, ubieramy się, jemy śniadanie, 
robimy zakupy. Tysiąc drobnych spraw. Tego co małe, nie należy wyolbrzymiać. Mą-
drość jest wśród rzeczy małych, jakie nas otaczają, być wiernym Panu Bogu, to zna-
czy spełniać wszystko, czego On chce. Święty Augustyn powiedział, że rzeczy małe, 
są zawsze małe. I będą małe. Ale wierność Panu Bogu w rzeczach małych jest czymś 
największym.                                                                              /ks. Jan Twardowski/ 
 
 
 

 

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

Ekstra… 
× 13.11 - Święto Służby Uzbrojenia i Elektroniki  
× 14.11 - Światowy Dzień Seniora 
× 17.11 - Międzynarodowy Dzień Studenta 
× 19.11 - Światowy Dzień Toalet 



 

A w parafii… 
▪ W piątek obchodziliśmy Święto Niepodległości. Pamiętajmy o modlitwie za tych, którzy wal-
czyli w obronie Ojczyzny, a szczególnie tych, którzy spoczywają na naszym cmentarzu. Bóg, 
Honor, Ojczyzna! 
▪ 18 listopada przypada liturgiczne wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny. Zapraszamy wszyst-
kich na mszę świętą z ucałowaniem relikwii w najbliższy piątek  
o godz. 16.00. Błogosławiona Karolina jest patronką młodzieży 
 z terenów wiejskich i orędowniczką wszystkich walczących o 
czystość serca. 
▪ Niedawno przeżywaliśmy wspomnienie zmarłych, jak zwykle z 
tej okazji nawiedzaliśmy groby bliskich. Nie zapomnijmy uprząt-
nąć z mogił niepotrzebne znicze i przemarznięte kwiaty.  
▪ W najbliższą niedzielę na sumie odbędzie się msza święta w in-
tencji chórzystów z naszej parafii. Wszystkim śpiewającym na 
chwałę Bożą życzymy opieki świętej Cecylii i wytrwałości w służ-
bie wspólnocie naszej parafii.  

W liczbach 
Międzynarodowy Biuletyn Badań Misyjnych (International Bulletin of Missionary Research) 
opublikował swój doroczny raport dotyczący lat 2008/2009. Z danych wynika, że najszybciej 
rozwijającymi się wspólnotami wiernych są chrześcijanie i muzułmanie. Wyznawców Chry-
stusa przybywa 80 tys. dziennie, a o tysiąc mniej – wyznawców islamu. Chrześcijanie są naj-
liczniejszą grupą wiernych: jest ich obecnie ponad 2,3 miliarda, o około 700 milionów więcej 
niż wyznawców islamu, których liczbę szacuje się na 1,6 mld osób. Wśród chrześcijan naj-
większe wyznanie stanowią katolicy: 1.160 mln. Protestantów jest 426 mln, prawosławnych 
171 mln, anglikanów 87 mln. 378 mln to członkowie Kościołów niezależnych, a 35 mln to tak 
zwani chrześcijanie marginalni o wątpliwej teologii trynitarnej. W tym roku zostanie rozpro-
wadzonych ponad 71 mln egzemplarzy Pisma Świętego. Na świecie żyje również ok. miliarda 
hinduistów i niespełna pół miliarda buddystów. Ateistów jest 137 mln, a ich liczba stale spada 
– każdego dnia populacja niewierzących zmniejsza się o ok. 300 osób. Z danych wynika 
również, że najwięcej przypadków męczeństwa występuje wśród chrześcijan. Co dzień 270 
wyznawców Jezusa oddaje życie za wiarę. W ciągu ostatnich 10 lat Kościołowi przybył milion 
męczenników. Dla porównania w 1900 r. było ich 34 tys. Od 1999 do 31 grudnia 2009 przy-
było na całym świecie ponad 5,5 tys. kapłanów. Dwa lata temu było ich 410 593. 275 542 to 
księża diecezjalni, a 135 051 – zakonnicy. Tych ostatnich najszybciej ubywa. 10 lat temu było 
ich 139 997, a kapłanów diecezjalnych 265 012. O ile w 1999 roku 15 proc. wszystkich księży 
pochodziło z Ameryki Łacińskiej i Południowej, o tyle 10 lat później odsetek ten wzrósł do 
17,4 proc. W regionie tym żyje ponad 42 proc. wszystkich katolików na świecie. Przybywa 
także kapłanów zakonnych i diecezjalnych w Afryce oraz Azji. Ubywa natomiast kapłanów  
w Europie, Ameryce Północnej i Oceanii. 
Zakonnie… 
Dominikanki – ich charyzmatem jest głoszenie Ewangelii najbardziej potrzebującym przez 
nauczanie prawdy ewangelicznej, podnoszenie poziomu oświaty i niesienie pomocy cierpią-
cym. Dominikanki służą ludziom, pomagając im w drodze do zbawienia w różnych warun-
kach, zarówno w krajach katolickich, jak i misyjnych. Najczęstszą formą głoszenia Bożej 
prawdy jest katechizacja dzieci, młodzieży i dorosłych. Inne formy przepowiadania to prowa-
dzenie grup rekolekcyjnych, zwłaszcza dla dziewcząt, organizowanie i prowadzenie dni sku-
pienia, nocy modlitwy, uczestnictwo w pracy małych grup duszpasterskich. Zgromadzenie za-
łożyła w 1861 r. w Polsce sługa Boża m. Kolumba Białecka. Polską błogosławioną domini-
kanką jest Julia Rodzińska. Pełna nazwa: Zgromadzenie Sióstr św. Dominika (OP). 

/za: ekai.pl/ 

Boży człowiek…  -  św. Elżbieta Węgierska (17 listopada) 
 Elżbieta urodziła się w 1207 r. w Bratysławie lub na 
zamku w Sarospatah. Miała zaledwie 4 lata, gdy 
została zaręczona z Ludwikiem IV, późniejszym 
landgrafem Turyngii. Wychowywała się wraz z nim 
na zamku Wartburg. Wyszła za niego za mąż zgod-
nie z zamierzeniem swojego ojca dopiero 10 lat 
później, w roku 1221, mając 14 lat. Z małżeństwa 
urodziło się troje dzieci: Hermana, Zofię i Gertrudę. 
Po 6 latach, w 1227 r. Ludwik zmarł podczas wy-
prawy krzyżowej w Brindisi we Włoszech. Tak więc 
Elżbieta została wdową mając 20 lat. Elżbieta, 
zgodnie z frankońskim prawem spadkowym, opu-
ściwszy wraz z dziećmi Wartburg, zamieszkała naj-
pierw w pobliskim Eisenach, a następnie w Marbur-
gu, gdzie ufundowała szpital, w którym sama chęt-
nie usługiwała. Oddała się wychowaniu dzieci, mo-
dlitwie, uczynkom pokutnym i miłosierdziu. Jej spo-
wiednikami byli franciszkanin Rudiger i norbertanin 
Konrad z Marburga, słynny kaznodzieja i inkwizytor 
na Niemcy, mąż bardzo surowy. Prowadził ją drogą 
niezwykłej pokuty. W 1228 r. Elżbieta złożyła ślub 
wyrzeczenia się świata i przyjęła jako jedna  
z pierwszych habit tercjarki św. Franciszka. Ostat-
nie lata spędziła w skrajnym ubóstwie, oddając się 
bez reszty chorym i biednym. Zmarła w nocy z 16 

na 17 listopada 1231 r. Modlitwa: Racz miłościwy Boże oświecić serca Twych wiernych, a za 
przykładem i wstawiennictwem świętej Elżbiety daj nam gardzić pomyślnością tego świata i 
doznawać zawsze pociechy niebieskiej. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który króluje  
w Niebie i na ziemi. Amen. 
Zamyśl się… 
„Nawrócenie jakiejś duszy jest 
zmianą jej mentalności.”  
                            /Jean Guitton/ 

Uśmiech… 
Dowcipny pilot zgłasza się do lądowania i mówi do kontrole-
ra lotów: - Zgadnij kto? Na to kontroler wieży gasi wszystkie 
światła na pasie startowym i odpowiada:- Zgadnij gdzie? 

Coś dla ducha… 
„Siła w jedności” 

Rodzicom było przykro, że ich siedmioro dzieci ciągle się ze sobą kłóciło. Pewnego dnia oj-
ciec przywołał je do siebie i położył na stole wiązkę siedmiu kijków o takiej samej grubości 
przewiązaną sznurkiem. – Jestem gotów dać sto złoty temu z was, któremu uda się te kije 
złamać – rzucił dzieciom wyzwanie. Dzieci trudziły się wielce, ale w końcu pojęły, że w poje-
dynkę, pomimo swego całego wysiłku, nie dadzą sobie z tym rady. – Oto starałyście się i zo-
baczyłyście, że nie można tego dokonać – rzekł ojciec. – A przecież nie ma nic prostszego. – 
Powiedziawszy to rozwiązał sznur, wziął w ręce jeden kij i złamał go. Także pozostałe kije, 
jeden po drugim, łamał bez najmniejszego wysiłku. Dzieci zaprotestowały twierdząc, że był to 
nieuczciwy trik. Jednak ucichły i zamyśliły się, kiedy ojciec powiedział do nich: - To, co się 
stało z tymi kijkami, także i was kiedyś spotka. Dopóki się trzymacie razem, jesteście mocni, 
jak ta wiązka, i nikt wam nie zagrozi. Jednak kiedy się będziecie kłócić i nie będziecie ze sobą 
zgodni, jeżeli się rozejdziecie i nie będziecie chcieli nic o sobie słyszeć, to każdego z was 
może spotkać taki los jak te kije, które oto leżą teraz połamane przed wami na stole.  

/Norbert Lechleitner/ 
 


