
Bogaty młodzieniec miał dobre pragnienia, był gotowy 

pójść za Chrystusem, pragnął życia wiecznego. Miał 

odwagę zbliżenia się do Jezusa, aby postawić Mu 

pytanie o swoje życie: „Co mam czynić?”.  

Pomyśl przez chwilę o spotkaniach, w których 

uczestniczysz. Czy zdarza ci się nudzić, nawet wtedy, 

gdy zależy od nich twoje życie, zdrowie, praca? Gdy 

przychodzisz do dyrektora w dniach, gdy kolejne osoby są zwalniane z pracy, 

będziesz bardzo rozważny, bo wiesz, że od przebiegu tej rozmowy może zależeć 

bardzo dużo. 

Jeśli na modlitwie spotykasz się z Bogiem, On także może ci powiedzieć coś bardzo 

ważnego. Może zechce zaprosić cię do jakiejś straty, ofiary, daru ze swoich bogactw. 

Jakiej straty się boisz? Jezus patrzy z miłością i prosi cię: „Moje drogie dziecko, 

proszę...”. 

Jeśli wyobraźnia podsuwa ci ciąg dalszy tego zdania, spróbuj pomyśleć o dwóch 

sprawach. Po pierwsze, czy jesteś w stanie uwierzyć, że to sam Bóg spojrzał na 

ciebie z miłością i do czegoś cię zaprosił? Czy wierzysz, że wezwanie do straty jest 

zawsze połączone z Bożym pragnieniem, aby cię bardziej obdarować? 

Po drugie, jeśli to, co sobie pomyślałeś, wzbudziło w tobie smutek, niepokój, 

niedowierzanie, może to znak, że sam Bóg pokazuje miejsce w twoim sercu, gdzie 

On nie jest najważniejszy, to miejsce, gdzie jesteś bogatym młodzieńcem, który 

pozostaje zasmucony. Jeśli właśnie tak działa w 

tobie Bóg, to bądź pewien, że równocześnie uzdalnia 

cię, byś Go wybrał, nie w przekonaniu o swojej 

wielkości, ale w pokorze (czytaj - w przyjętej 

prawdzie o własnej biedzie). Przez ucho igielne 

(jedną z małych jerozolimskich bram) wielbłądy 

potrafiły przejść tylko na kolanach.  

o. Paweł 
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PORZĄDEK MSZY ŚW. I NABOŻEŃSTW 11-18.10.2015 r. 
11.10.2015 – NIEDZIELA XXVIII ZWYKŁA 

600 Za †† rodz. Joannę i Wilhelma Mendzigal, †† dziadków Joannę i Teodora Rubin, †† z pokr. 
730 Za †† Karola i Jadwigę Kraickich, †† rodz. 
900 1. Za † Jerzego Klimżę 

2. Za †† Marię i Henryka Głombik, †† rodz. 
1030 1. W int. Marii i Gerarda Kwapik z ok. 25 r. śl. 

2. W int. Barbary i Mariana Samojedny z ok. 50 r. śl. oraz w rocznicę ur. 
3. W int. Marianny Pasierb z ok. 90 r. ur. 

1200 W int. Klaudii Solich z ok. 18 r. ur. 
1630 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE 
1700 Za † Helenę, Jakuba i Henryka Florkowskich, †† Małgorzatę i Jana Sroka 

12.10.2015 – PONIEDZIAŁEK 
630 W int. Felicji Jureckiej w 80 r. ur. (od koleżanek) 

1730 Nabożeństwo Różańcowe 

1800 1. Za ††  Władysława i Aurelię Bicki, †† z rodz. Bicki i Szkoc 
2. Za † Józefa Sopniewskiego, córkę Grażynę, wnuka Ryszarda, siostry Emmę i Hildegardę, 
zięcia Dariusza, †† z obu str. 

1900 SPOTKANIE DLA II KL. GIMNAZJUM 
13.10.2015 – WTOREK – bł. Honorata Koźmińskiego 

630 1. Za †† Stanisława i Hieronimę Szalc 
2. Za † Jadwigę Mokrą 

1730 Nabożeństwo Różańcowe 
1800 1. Za † Stefana Trafas 

2. W int. rodziny Jendrosz i Kalisz z ok. ur. 
1900 SPOTKANIE DLA II KL. GIMNAZJUM 

14.10.2015 – ŚRODA 
630 W int. żyjących i †† czcicieli św. Anny 

1730 Nabożeństwo Różańcowe 

1800 1. W int. Róży św. Teresy od Dzieciątka Jezus  
2. Za † Henryka Bulenda 

15.10.2015 – CZWARTEK – św. Teresy od Jezusa 
630 W int. rodz. Wolnik o bł. B. i zdr. 

1730 Nabożeństwo Różańcowe 

1800 SZKOLNA: Za † Rutę Piech 
1900 SPOTKANIE DLA II KL. GIMNAZJUM 

16.10.2015 – PIĄTEK – UROCZYSTOŚĆ ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ 
555 RÓŻANIEC W INT. MŁODZIEŻY 
630 1. W int. Karoliny i Szymona z ok. 5 r. śl. 

2. Za † Krystynę Dutka 
1715 KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA W INT. MŁODZIEŻY 
1730 Nabożeństwo Różańcowe 

1800 Za †† z rodz. Zwolińskich i Malinowskich 
1900 NABOŻEŃSTWO MŁODZIEŻOWE 

17.10.2015 – SOBOTA – św. Ignacego Antiocheńskiego 
630 Za † Ewalda Smolka, †† rodziców, teściów i rodzeństwo 

1130 ŚLUB: Adriana URBASIK oraz Rafał PAPROTNY 
1700 ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU Z OKAZJĄ DO SAKRAMENTU POKUTY I POJEDNANIA 
1730 Nabożeństwo Różańcowe 

1800 Za † Matyldę i Henryka Wojak, †† synów Henryka i Joachima 
CHRZEST: Łukasz Jasny, Oliwia Kocot 

18.10.2015 – NIEDZIELA XXIX ZWYKŁA 
600 Za †† Pawła i Otylię Kaleta, Józefa Bulok, Franciszka Niemiec 
730 Za † Józefa Przybyła 
900 1. Za †† rodz. Martę i Ignacego Wochnik 

2. W int. rodziny Jonczyk 
1030 1. Za † Teresę Sowik, †† z rodz. 

2. W int. Adrianny z ok. ur. 
1200 W int. Norberta i Renaty Kłosek w 25 r. śl. 
1630 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE 
1700 Za † Małgorzatę Lipka, †† z rodz., pokr. 
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OGŁOSZENIA 11 PAŹDZIERNIK 2015 r. 

1. Dziś obchodzimy XV Dzień Papieski pod hasłem Jan Paweł II – Patron Rodziny.  

W naszej parafii wolontariusze ŚDM rozprowadzają Papieskie Kremówki, z których 

dochód przeznaczymy na dofinansowanie wyjazdu naszych młodych do Krakowa. Pod 

kościołem zbiórka do puszek na fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia. 

2. Trwa miesiąc październik – miesiąc naszej wspólnej parafialnej modlitwy 

Różańcowej. Zapraszamy na modlitwę różańcową od poniedziałku do soboty o godz. 

17.30, a w Niedzielę o 16.30. 

3. W tym tygodniu Kancelaria będzie czynna w zwykłych godzin urzędowania.  

4. W poniedziałek, wtorek i czwartek o godz. 19.00 w salce na plebanii spotkania dla 

II kl. gimnazjum przygotowującej się Bierzmowania. 

5. W czwartek uroczystość Jadwigi Śląskiej, głównej patronki Śląska:  

 o godz. 17.30 zapraszamy wszystkie dzieci ze szkoły podstawowej i 1 kl. gimnazjum 

na Różaniec, a następnie na Mszę św. szkolną. 

6. W piątek: 

 o godz. 17.15 Koronka do Bożego Miłosierdzia w int. młodzieży; 

 o godz. 19.00 Nabożeństwo młodzieżowe. 

7. W sobotę: 

 o godz. 9.30 zbiórka dla ministrantów; 

 o godz. 11.00 próba scholii dziecięcej; 

 od godz. 17.00 Adoracja Najśw. Sakramentu z okazją do Spowiedzi św. 

8. Bóg zapłać młodzieży i wszystkim, którzy włączyli się do akcji sprzątania cmentarza 

przy ul. Kozielskiej. Niestety nie udało nam się uprzątnąć wszystkiego. Zapraszamy do 

pomocy w najbliższą sobotę od godz. 9.00. Prosimy przynieść ze sobą sprzęt.  

9. W niedzielę za tydzień kolekta na remont instalacji elektrycznej. 

10. Z okazji święta św. Łukasza zapraszamy pracowników Służby Zdrowia na Różaniec 

i Mszę św. w ich int. do klasztoru Annuntiata w poniedziałek 19 października o godz. 

18.00. 

11. Dnia 24 października organizujemy pielgrzymkę do Rybnika (bazylika św. 

Antoniego), Tychów (bł. Karoliny Kózkówny) i Katowic-Bogucic (Bazylika MB). Koszt 35 

zł. Zapisy u ks. Grzegorza. 

12. W zakrystii do odebrania są wnioski o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa dla 

wszystkich, którzy zgłosili chęć ofiarowania swojej choinki do bożonarodzeniowego 

wystroju kościoła. Bóg zapłać. 

13. Przy gazetkach parafialnych są już do pobrania druki na wypominki, które można 

składać w zakrystii lub kancelarii parafialnej. Bóg zapłać za ofiary złożone przy tej 

okazji na potrzeby naszej wspólnoty parafialnej. 

14. Zachęcamy do nabycia i lektury Gościa Niedzielnego: 

 Sanktuarium papieża rodzin – o Centrum JPII w Krakowie; 

 Duchu Święty przyjdź! – o synodzie nt. rodziny w Rzymie. 

 

DO PANA ODESZLI: 

 Śp. Aurelia Bicka, l. 92, Wieczny odpoczynek… 
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ZŁOTA MYŚL TYGODNIA 

Wiele tracimy wskutek tego, że przedwcześnie uznajemy coś za stracone. 

(J. W. Goethe) 

NA WESOŁO 

Siostra zakonna podjeżdża na stację benzynową. 

Pracownik stacji narzeka:  

- Znowu podnieśli cenę benzyny.  

Na to siostra odpowiada:  

- Mnie to nie dotyczy, ja zawsze tankuję za 50 złotych.  

 

Szef przyjmuje nowego pracownika:  

- W naszym zakładzie obowiązują dwie zasady. 

Pierwsza to czystość. Czy wytarł Pan buty przed 

wejściem do gabinetu?  

- Oczywiście.  

- Druga to prawdomówność. Przed moimi 

drzwiami nie ma wycieraczki. 

 

ŚW. JAN PAWEŁ II O ŻYCIU KONSEKROWANYM 

 „Kościół winien zabiegać o to, aby jego obecność była 

dostrzegalna w codziennym życiu. Ma przy tym prawo 

oczekiwać, że znacznie przyczynią się do tego osoby 

konsekrowane, powołane, aby w każdej sytuacji dawać 

konkretne świadectwo swojej przynależności do Chrystusa” 

(VC 25). 

W kościele się modlimy, a na ulicy grzeszymy? Gdzie kończy 

się sacrum, a zaczyna się profanum? Obecność osób 

konsekrowanych w świecie pomaga nam pamiętać  

o tym, że „Do Pana należy ziemia i wszystko co ją napełnia”. 
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