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1. Dziś zakończenie nabożeństw różańcowych. Bóg 
zapłać wszystkim za udział w tej modlitwie,  
a szczególnie grupom parafialnym za prowadzenie 
różańca. 

2. Jutro Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze 
św. o godz. 7.00, 9.00, 10.30 i 12.00.  Nie będzie 
mszy św. o godz. 16.00. 

3. We wtorek (02.11) Wspomnienie Wszystkich 
Wiernych Zmarłych. Dzień, w którym polecamy 
szczególnie zmarłych oczyszczających się  
w czyśćcu. Msze  św. o godz. 7.00, 18.00 i 18.30. 
Zapraszamy do modlitwy. 

4. W listopadzie możemy zyskać odpusty i ofiaro-
wać je za zmarłych. Od 1 do 8 listopada jest to 
odpust zupełny, a w pozostałe dni listopada odpust 
cząstkowy.  

5. We środę po Mszy św. i  nowennie do MB Czę-
stochowskiej, adoracja Najświętszego Sakra-
mentu w ciszy do godz. 19.30. Serdecznie zapra-
szamy do modlitwy.  

6. W tym tygodniu wypada I czwartek, piątek  
i I sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi  
w czwartek od 17.30 do 18.00 oraz w piątek od 
6.30 do 7.00 i od 17.00 do 18.00. 

7. W I sobotę miesiąca nabożeństwo wynagradza-
jące NMP za grzechy świata rozpocznie się  
o godz. 17.15. Nabożeństwo zakończy się udzie-
leniem Komunii Św. 

8. Przez cały listopad będziemy polecać naszych 
drogich zmarłych w tradycyjnej modlitwie wy-
pominkowej. Kar tki na wypominki w koper tach 
znajdują się na stoliku w przedsionku kościoła. 
Wypełnione czytelnie kartki drukowanymi literami 
proszę składać do skrzynki  na stoliku za ławkami 
oraz w zakrystii. Bóg zapłać za ofiary składane 
przy tej okazji. Za zmarłych będziemy odmawiać 
dziesiątek różańca po każdej Mszy św. 

9. W tym tygodniu obchodzimy: 
- we czwartek, 04.11,  wspomnienie św. Karola 
Boromeusza 

10.W następną niedzielę po Mszy św. o godz. 7.00 
zmiana tajemnic różańcowych. 

11.Prosimy uczestników pielgrzymki do Medjugo-
rie, aby do końca października wpłacili zaliczkę 
w wysokości 300 zł. 

12.Składamy podziękowania dla rodzin, które  
w ubiegłym tygodniu złożyły ofiary na sprzątanie, 
kwiaty i ogrzewanie kościoła (50 zł) Na ten ty-
dzień prosimy mieszkańców z ul. Koło: od nr 3 
do nr 4M. 

13.Zachęcamy do sięgania po prasę katolicką. Mo-
żemy nabyć tygodnik „Niedziela” i „Gość Nie-
dzielny” w cenie 6 zł. 

o g ł o s z e n i a:  

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA 

 Każdy z nas zapewne ma swoich ulubionych świętych, czy bło-
gosławionych, do których często zwraca się o wstawiennictwo  
u Pana Boga. Wyprasza za ich pomocą cuda i łaski. W związku  
z uroczystością 
Wszystkich Świętych 
warto przyjrzeć się 
zastępowi polskich 
świętych i błogosła-
wionych.  
Otóż na ołtarzach 
mamy 262 Polaków  
i Polek: mężczyzn 
jest wśród nich 216,  
a kobiet 46. Spośród tych 216 mężczyzn 28 jest świętymi, i 188 
błogosławionymi. Wśród błogosławionych, doprecyzujmy, są gru-
py: to bł. Sadok i 48 towarzyszy, męczenników sandomierskich; to 
bł. Wincenty Lewoniuk i 12 towarzyszy, męczenników unickich  
z Pratulina; to 101 kapłanów, zakonników i świeckich w grupie 
108 męczenników z II wojny światowej.  Ciąg dalszy na stronie 2  

„Kup sobie kawałek podłogi  
pod twoje kolana i nogi…” 

 

Trwa zbiórka pieniędzy na nową posadzkę w naszym kościele. 
Na stronie internetowej parafii  można w łatwy sposób przyczynić 
się do sfinansowania tej inwestycji. Tam też można śledzić postęp 
prac za pomocą wizualizacji świątyni. Do spłacenia pozostało  
pory udało nam się zebrać: 139 855 zł. z 200 000 zł. Bóg zapłać!  

         Pokarm na drogę (życia) 
 

„Nie ma innego przykazania większego od tych...”  
/Mk 12, 31/ 

 

Przykazanie miłości zakłada całkowitość: całym sercem, całą 
duszą, całym umysłem i całą mocą. W miłości nie można niczego 
zatrzymać dla siebie. Miłość oddaje wszystko: Wszystko Moje 
jest Twoje, a Twoje jest Moje (J 17,10) powie Jezus o swojej wię-
zi z Bogiem Ojcem.  

I miejsce: Wiktor ia i Tymote-
usz Adamczyk  
II miejsce: Kacper  Chorzępa  
III miejsce: Aleksandra Zając  
Nagroda publiczności: Jan 
Bauat  
Pozostali uczestnicy: Izabela 
Dudek, Julia Dudek, Szymon 
Dudek, Karolina Olech, Amelia 
Olech, Karol Tubiak, Ewa Tu-
biak, Laura Woźniak, Paulina 
Kopczak, Igor Skorupski, Julia 
Chamera, Mikołaj Cyrulik.  
Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy i gratulujemy 
oraz prosimy o zgłoszenie się do zakrystii po odbiór nagród.   

„TAKI DUŻY, TAKI MAŁY – MOŻE 

ŚWIĘTYM BYĆ…”  

WYNIKI KONKURSU: „MÓJ RÓŻANIEC”  
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INTENCJE MSZALNE  

01.11 – 07.11 
 

Poniedziałek (01.11) Wszystkich Św.  

godz. 7.00 

†Ks. infułat Stanisław Mac- 1 rocznica 
śmierci- rozpoczęcie Mszy św. greg. 
godz. 9.00 

†Eugeniusz Woźniak- od Krystyny i 
Tadeusza Bylak  
godz. 10.30 

†Emilia Filip - od rodziny Pacześniak  
godz. 12.00  

W intencji Parafian   
Wtorek (02.11) Dzień Zaduszny  

godz. 7.00 

†W int. wszystkich wiernych zmarłych  
godz. 18.00 

1/ †Ks. Stanisław Mac- Msza greg.  

2/ †Eugeniusz Woźniak- od Jana Grze-
byk z rodziną  
godz. 18.30 

†Zmarli oczyszczający się w czyśćcu  
Środa (03.11) 

1/ W intencji próśb i podziękowań 
do Matki Bożej Częstochowskiej  

2/ †Ks. Stanisław Mac- Msza greg.  
Czwartek (04.11)  

1/ †Eugeniusz Woźniak- od Małgorza-
ty Płonki z dziećmi  

2/ †Ks. Stanisław Mac- Msza greg.  
Piątek (05.11)  

godz. 7.00 

1/ †Eugeniusz Woźniak- od Lucyny 
i Mariana Skórskich z rodziną   
godz. 18.00 

1/ †Ks. Stanisław Mac- Msza greg.  
Sobota (06.11) 
godz. 7.00 

1/ †Eugeniusz Woźniak- od rodziny 
Mazurków    
godz. 18.00 

1/ †Ks. Stanisław Mac- Msza greg.  
Niedziela (07.11) 

godz. 7.00  

†Marian, Marianna, Bolesław  
godz. 9.00  

†Ks. Stanisław Mac- Msza greg.  
godz. 10.30  

†Eugeniusz Woźniak- od rodziny Bu-
dziszów    
godz. 12.00  

W intencji Parafian  
godz. 16.00  

†Aniela Wróbel, Kazimierz, Robert 
Sikora  

ODPUSTY ZA ZMARŁYCH 
 Odpust jest to darowanie przez 
Boga kary doczesnej za grzechy od-
puszczone już co do winy. Rozróż-
nia się odpusty cząstkowe i zupełne 
(zależnie od tego, w jakim stopniu 
uwalniają nas od kary doczesnej). 
Odpusty te może zyskiwać każdy 
ochrzczony po spełnieniu odpowied-
nich warunków dla siebie lub ofiaro-
wywać je za zmarłych.  
Stolica Apostolska opublikowała 
specjalny dekret przedłużający na 
cały listopad odpusty zupełne dla 
zmarłych wiernych.  
Warunki uzyskania odpustu zu-

pełnego: 

1. Brak jakiegokolwiek przywiąza-
nia do grzechu, nawet powszedniego 
(jeżeli jest brak całkowitej dyspozy-
cji - zyskuje się odpust cząstkowy).  
2. Stan łaski uświęcającej (brak nie-
odpuszczonego grzechu ciężkiego) 
lub spowiedź sakramentalna. 
3. Przyjęcie Komunii świętej. 
4. Odmówienie modlitwy Wierzę  
w Boga, Ojcze nasz i dowolnej mo-
dlitwy w intencjach Ojca Świętego 
(nie chodzi o modlitwę w intencji 
samego papieża, choć i ta modlitwa 
jest bardzo cenna; modlitwa związa-
na z odpustem ma być skierowana  
w intencji tych spraw, za które modli 

się każdego dnia papież.  
5. Wykonanie czynności związanej  
z odpustem.  

Ewentualna spowiedź, Komunia 
święta i modlitwa w intencjach Ojca 
Świętego mogą być wypełnione  
w ciągu kilku dni przed lub po wy-
pełnieniu czynności, z którą związa-
ny jest odpust; między tymi elemen-
tami musi jednak istnieć związek. 
Po jednej spowiedzi można uzyskać 
wiele odpustów zupełnych, nato-
miast po jednej Komunii świętej  
i jednej modlitwie w intencjach pa-
pieża - tylko jeden odpust zupełny. 
Kościół zachęca do ofiarowania od-
pustów za zmarłych (niekoniecznie 
muszą być to osoby nam znane, nie 
musimy wymieniać konkretnego 
imienia - wystarczy ofiarować od-
pust w intencji osoby zmarłej, która 
tego odpustu potrzebuje). Wieczne 
odpoczywanie racz im dać Panie.  

„TAKI DUŻY, TAKI MAŁY – MOŻE ŚWIĘTYM 

BYĆ…” Ciąg dalszy…  
Zaś wśród 46 wspomnianych kobiet, 
świętymi jest 5, a błogosławionymi 
41. Wśród tych ostatnich jest grupa 
siostry Stelli z Nowogródka z 10 
siostrami nazaretankami, oraz 7 ko-
biet jest też w grupie 108 męczenni-
ków hitleryzmu. 
Kim byli za ziemskiego życia ci lu-
dzie? Reprezentowali każdy stan – 
bogatych i biednych, wykształco-
nych i prostych, duchownych  
i świeckich, sędziwych i dzieci. Po-
dobnie jest dzisiaj – wśród sług bo-
żych (kandydatów do wyniesienia na 
ołtarze) znaleźć można m.in. prostą, 
niepiśmienną góralkę Kunegundę 
Siwiec, prymasa Polski Augusta 
Hlonda, ks. Wincentego Granata,  

o. Jacka Woronieckiego, wykładow-
cę politechniki Jerzego Ciesielskie-
go, nauczyciela Rudolfa Szostoka, 
rolnika (wyrobnika) Ignacego Tren-
dy z Lelowa, krawca Jana Tyranow-
skiego, wiejską dziewczynę Julię 
Buniowską, nauczycielkę Annę Jen-
ke, położną z Oświęcimia Stanisła-
wę Leszczyńską, pielęgniarkę Joan-
nę Woynarowską, czy mistyczkę 
Rozalię Celak.Święty Jan Paweł II 
mówił, że Bóg pragnie, aby wszyscy 
byli święci i zachęcał, aby niestru-
dzenie dążyć do świętości.  
Bo przecież: „Taki duży, taki mały 
może świętym być (…), Tak i ja, tak 
i Ty może świętym być…”  

N. Sołtys  


