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o g ł o s z e n i a:   

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA    

1. Dziś, w III niedzielę miesiąca składka 
na nowy główny żyrandol do naszej 
świątyni. Jego szacunkowy koszt wynosi 
56 000 zł. Powinien być gotowy w grud-
niu tego roku. Pozostałe dwa, mniejsze, 
powstaną na początku przyszłego roku. 
Składamy serdeczne podziękowanie 
wszystkim ofiarodawcom, którzy złożyli 
ofiary na tacę w kopertach lub przelali na 
konto bankowe parafii. 

2. W dniu dzisiejszym przeżywamy Dzień 
papieski połączony ze zbiórką do pu-
szek na kształcenie dla ubogiej zdolnej 
młodzieży. Jest to także 44 rocz. wyboru 
św. Jana Pawła II na Stolicę Piotrową. 

3. Trwają nabożeństwa różańcowe. W dni 
powszednie nabożeństwa są odprawiane 
przed wieczorną Mszą św. o godz. 17.30. 
Natomiast w niedzielę różaniec o godz. 
15.30. Gorąco zachęcamy dzieci, mło-
dzież i dorosłych do licznego udziału  
w różańcu (dzieci mogą wylosować fi-
gurkę Matki Bożej). Modlitwa różańco-
wa to skuteczny sposób wypraszania łask 
od Boga przez wstawiennictwo Maryi.  

4. We środę po Mszy św. i nowennie do 
Matki Bożej Częstochowskiej- Wieczór 
Uwielbienia. Zakończy się ok. godz. 
20.00.   

5. W tym tygodniu obchodzimy: 
- w poniedziałek, 17.10,  wspomnienie św. 
Ignacego Antiocheńskiego, 
- we wtorek, 18.10,  święto św. Łukasza 
Ewangelisty Patrona Służby Zdrowia. Po-
lecajmy w modlitwie tych, którzy troszczą 
się o nasze zdrowie.- w czwartek, 20.10,  
wspomnienie św. Jana Kantego 
- w sobotę, 22.10, wspomnienie  św. Jana 
Pawła II. 

6. Za tydzień przeżywać będziemy przeży-
wać Światowy Dzień Misyjny rozpoczy-
nający Tydzień Misyjny. Składka z nie-
dzieli przeznaczona jest na cele misyjne. 

7. Składamy podziękowania dla rodzin, które 
złożyły ofiary w ubiegłym tygodniu na 
sprzątanie, wystrój i ogrzewanie kościoła 
( 80 zł.) Na ten tydzień prosimy miesz-
kańców  z ul.  Koło, od nr 3 do nr 4M. 

8. Zachęcamy do sięgania po prasę kato-
licką. Możemy nabywać tygodnik 
„Niedziela” w cenie 10 zł. i „Gość Nie-
dzielny” w cenie 8 zł. 

       Pokarm na drogę (życia) 
 

„Jezus odpowiedział swoim uczniom, że zawsze powinni 
modlić się i nie ustawać”/Łk 18, 1/   
 

 Modlitwa to otwarcie się na Boga. Potrzebna jest, aby pogłębiać 
naszą wiarę, nadzieję i miłość, które czynią nas "Synami Boga". Modli-
twa to wejście w relację z Bogiem i zachwycenie się tym, że nie jeste-
śmy sami.  

Zbiórka na nowe oświetlenie 
 

Trwa zbiórka pieniędzy na nowe oświetlenie w naszym kościele. Na 
stronie internetowej parafii można w łatwy sposób przyczynić się do 
sfinansowania tej inwestycji. Tam również znajdują się projekt główne-
go żyrandola, który będzie wisiał w środku kościoła. Ma być gotowy na 
Święta Bożego narodzenia. Jego przybliżony koszt wynosi około 
56 000 zł. Do tej pory udało nam się zebrać: 11 830 zł. Bóg zapłać! 

 Co jakiś czas środki masowego przekazu ekscytują się odkryciem czy 
też publikacją różnych starożytnych dzieł, których treść ma rzekomo 
wstrząsnąć Kościołem katolickim. Dzieła te są przedstawiane najczęściej 
jako niezwykle ważne świadectwa, które z rozmaitych względów zostały 
ukryte przed zwykłymi ludźmi.  
W rozmowach z różnymi osobami 
(na ogół nastawionymi wrogo do 
ludzi wierzących) można często 
zetknąć się z opinią, że zakazano 
ich czytania, ponieważ doktryna w 
nich zawarta nie jest po myśli Ko-
ścioła. Opinie takie są wyrazem 
kompletnej ignorancji. Dlatego w tym artykule, w czasie, w którym 
wspominamy św. Łukasza Ewangelistę (18.X) spróbuję przybliżyć owe, 
rzekomo ukryte księgi, które znane są jako „apokryfy”.  
 Mianem apokryfów określa się pisma żydowskie lub wczesnochrze-
ścijańskie, które pod względem treści lub tytułu upodabniają się do ksiąg 
biblijnych, ale nie zostały uznane przez Kościół za natchnione i kano-
niczne. Dzielimy je na dwie grupy: Starego Testamentu i Nowego  
Testamentu.  
 Pod określeniem „apokryf Starego Testamentu” rozumie się dzieło 
powstałe w środowisku judaistycznym. Dodatkowym kryterium może 
być treściowa zawartość dzieła — odnosi się do wydarzeń bądź postaci 
opisanych w Starym Testamencie.  
 Drugą, bardzo ważną grupą apokryfów, są apokryfy Nowego Testa-
mentu. Określamy je tak, ponieważ nawiązują do nowotestamentalnych 
wydarzeń i postaci. W tej chwili znane jest ponad 100 takich utworów. 
Główną przyczyną ich powstania była chęć „uzupełnienia” szczegółów  
z życia Jezusa i osób Mu bliskich. Dzieła te nierzadko obfitujące w le-
gendarne historie zyskały szczególną popularność wśród prostego ludu. 
Z tego też powodu wykorzystywali je heretycy, usiłując w ten sposób 
rozpowszechniać swoją doktrynę. Wspomniane dzieła powstawały głów-
nie w okresie od II do V wieku. Zdecydowana większość z nich przypi-
sywana była apostołom lub innym znanym postaciom pierwotnego  
Kościoła. Takie przypisywanie dzieł osobom cieszącym się znacznym 
autorytetem było podejrzane, zwłaszcza wtedy, gdy zawarta w nich  
doktryna odbiegała od tego, co było w tekstach  

APOKRYFY– KSIĘGI NIENATCHNIONE  

 Ciąg dalszy na stronie 2  
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INTENCJE MSZALNE  
17.10– 23.10  

 

Poniedziałek (17.10) 

1/ †Grażyna Pacyna- od Bogusława Paster-
nak z rodz. 

2/†Bronisław Buż- od żony Bronisławy  

Poza parafią:  

†Ryszard Woźniak- od Dawida i Doroty Gie-
roń (greg.)  

Wtorek (18.10) 

1/ †Bronisław Buż- od wnuka Łukasza z 
rodz.  

2/ †Grażyna Pacyna- od Tomasza Pasternak z 
rodz.  

Poza parafią:  

†Ryszard Woźniak- od Janiny i Edwarda Fic  

Środa (19.10) 

1/ W intencji próśb i podziękowań do MB  

2/ †Bronisław Buż- od pracowników 
GOPS w Przeworsku  

Poza parafią:  

†Ryszard Woźniak- od Natalii i Andrzeja 
Czwartek (20.10) 

1/ †Bronisław Buż- od Eugenii Ferenc z 
rodz. 

2/ †Grażyna Pacyna- od Wandy Mazur z 
rodz. 
Poza parafią:  

†Ryszard Woźniak- od Łukasza Bąk z rodz. 

Piątek (21.10) 

1/ †Bronisław Buż- od rodz. Najdeckich  

2/ †Grażyna Pacyna- od rodz. Nyczów  

Poza parafią:  

†Ryszard Woźniak- od Anny i Wojciecha 
Cioch (greg.) 

Sobota (22.10) 
godz. 7.00 

†Grażyna Pacyna- od rodz. Ostrowskich  

godz. 18.00 

†Bronisław Buż- od rodz. Pelców  

Poza parafią:  

†Ryszard Woźniak- od Anny i Grzegorza 
Papciak (greg.) 

Niedziela (23.10) 

godz. 7.00  

†Maria Makuch- od Marii Olech z rodz.  

godz. 9.00 

†Tadeusz- 2 rocz. śm. 

Poza parafią:  

†Ryszard Woźniak- od Małgorzaty Jerzego 
Krzysztofińskich (greg.) 

godz. 10.30  

†Eugenia, Władysław  
godz. 12.00  

W intencji Ks. Proboszcza z okazji imienin  

godz. 16.00 

O błog. Boże i opiekę MB Częstochowskiej 
dla rodz. Sikorów, Wróblów i Zabrzyckich  

APOKRYFY– KSIĘGI NIENATCHNIONE. Ciąg 

dalszy…   

BŁ. KS. JERZY POPIEŁUSZKO  

czytanych podczas liturgii. Apo-
kryfy miały zastosowanie w lektu-
rze prywatnej, czyli dla duchowe-
go pożytku wiernych, a także dla 
upowszechniania pewnych idei, w 
tym także heretyckich. Wielość 
tych tekstów o różnej wartości 
doktrynalnej stała się impulsem 
dla Kościoła do określenia, które z 
nich zawierają prawowitą naukę. 
Był to pierwszy krok do ustabili-
zowania się kanonu ksiąg biblij-
nych. Do najbardziej znanych 
ewangelii apokryficznych zalicza-
my: Ewangelię Tomasza, Ewan-
gelię Marii Magdaleny, Ewangelię 
Judasza. 
Warto pokusić się także o odpo-
wiedź na pytanie o znaczenie apo-
kryfów dla badań nad Pismem 
Świętym. 
 Bez wątpienia apokryfy są 
cennym świadectwem literackim 
swojej epoki. Ponieważ nie są 
księgami natchnionymi, nie mogą 
stanowić argumentacji w formuło-
waniu tez teologicznych. Możemy 

natomiast dzięki nim poznać róż-
ne tendencje, prądy religijne pa-
nujące w cza-
sach bezpo-
średnio po-
przedzających 
przyjście Je-
zusa Chrystu-
sa i w pierw-
szych wiekach 
Kościoła. 
 Ciekawy 
jest fakt, że 
znana modlitwa za zmarłych: 
„Wieczny odpoczynek racz im 
dać, Panie, a światłość wiekuista 
niechaj im świeci” ma swoje bez-
pośrednie źródło w apokryfie.  
 Można czytać apokryfy: nieau-
toryzowane biografie Jezusa czy 
Maryi bez wątpienia mogą przy-
nieść nam wiele dobra. Nie zapo-
minajmy jednak, że to Ewange-
lia, biografia Jezusa autoryzo-
wana przez Kościół, jest podsta-
wą naszej wiary.  

opr. Ks. Paweł Blat  

W dniu rocznicy śmierci bł. ks. 
Jerzego Popiełuszki, 19 paździer-
nika, przypada również jego 
wspomnienie liturgiczne. 
Ks. Jerzy Popiełuszko urodził się 
w 1947 r. w wiosce Okopy na 
Białostocczyźnie. Od dzieciństwa 
był ministrantem. Po maturze  
w 1965 roku wstąpił do Wyższego 
Seminarium Duchownego w War-
szawie. Na początku drugiego 
roku studiów został wcielony do 
wojska. W latach 1966-68 odbył 
zasadniczą służbę wojskową  
w specjalnej jednostce dla klery-
ków w Bartoszycach. Kleryk - 
żołnierz Jerzy Popiełuszko wyróż-
niał się wielką odwagą w obronie 
swoich przekonań, co powodowa-
ło różne szykany. Po powrocie z 
wojska kleryk Jerzy ciężko zacho-
rował. Odtąd do końca życia bo-
rykał się z kłopotami zdrowotny-
mi. 28 maja 1972 r. został kapła-
nem, przyjąwszy święcenia z rąk 
Księdza Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego. Na obrazku prymicyj-
nym zapisał znamienne słowa: 
„Posyła mnie Bóg, abym głosił 
Ewangelię i leczył rany zbolałych 
serc”. Był kapelanem związanym 

z „Solidarnością” i robotnikami. 
Publicznie krytykował nadużycia 
władzy komunistycznej. Równo-
cześnie – zgodnie z głoszoną 
przez siebie zasadą „zło dobrem 
zwyciężaj” – 
przestrzegał 
przed niena-
wiścią do 
funkcjonariu-
szy systemu. 
Wielokrotnie 
zastraszany  
i szykanowa-
ny przez apa-
rat państwo-
wy. 19 paź-
dziernika 1984 r. został porwany 
przez oficerów Służby Bezpie-
czeństwa z IV Departamentu 
MSW zwalczającego Kościół ka-
tolicki. Po niezwykle brutalnym 
pobiciu, oprawcy wrzucili księdza 
do Wisły na tamie koło Włocław-
ka. Papież Benedykt XVI  
6 czerwca 2010 r. zaliczył ks. Je-
rzego Popiełuszkę do grona bło-
gosławionych, a papież Franci-
szek w 2014 r. ustanowił go patro-
nem Solidarności. 

opr. D. Frańczak  


