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                               Dwudziesta Ósma Niedziela Zwykła 

                                                                  
                                                                      Liturgia Słowa 
 
Pierwsze czytanie: 2 Krl 5, 14-17 (Uzdrowienie Naamana) 

Psalm responsoryjny: Ps 98 (97), 1bcde. 2-3b. 3c-4 (R.: por. 2a) (Pan Bóg okazał 

ludom swe zbawienie) 

Drugie czytanie: 2 Tm 2, 8-13 (Jeśli trwamy w cierpliwości, będziemy królowali z 

Chrystusem) 

Ewangelia: Łk 17, 11-19 (Niewdzięczność uzdrowionych z trądu) 

 
ŚW. JAN XXIII - PAPIEŻ 

 

W ub. tygodniu w piątek 11 
października wspominaliśmy Papieża 
Św. Jana XXIII.  
 

Jego krótki, pięcioletni pontyfikat mocno 
zaważył na kształcie Kościoła. Papież zwany 
„dobrym” zmienił wizerunek głowy Kościoła i 

zwołał II Sobór Watykański.  

 
Warto dodać, że Jan XXIII miał też bardzo ciepły 
stosunek do Polski. Jeszcze jako ksiądz był w 
Polsce w roku 1911 i 1929: modlił się w 
Częstochowie, bardzo szanował kardynała 
Wyszyńskiego i cieszył się ze spotkań z nim. Co 
ciekawe, ostatnia publiczna wypowiedź Ojca 
Świętego była skierowana do Polaków 
pielgrzymów zebranych w Piekarach Śląskich. 
Niejako podkreśleniem więzi z Polską jest 
symboliczna wspólna kanonizacja dwóch świętych 
papieży: Jana XXIII i Jana Pawła II 27 kwietnia 
2014 przez papieża Franciszka przy koncelebrze 

emerytowanego papieża Benedykta XVI na Placu św. Piotra w 
Watykanie. Przypominam, że pamiątkowy witraż z wizerunkiem 
Jana XXIII w naszym prezbiterium został poświęcony przez 
Nuncjusza Apostolskiego Abp. Celestino Migliore. 7 maja 2014 r.                                          
/z kalendarza na 2015 r - oprac. Kazimierz Dusza/. 
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Kancelaria parafialna: 
Poniedziałek, środa, 

piątek 
godz. 17.00 – 19.00 

sobota 
14.00 – 16.00 

We wtorek i  czwartek 
kancelaria nieczynna 

 

Msze św. 
Niedziela 

* w kaplicy w 
Czachówku: 8.30 

* w kościele: 10.00, 
12.00, 13.15 

Dni powszednie 
18.00 

W czwartki o godz. 7.30 
 

Nabożeństwa 
stałe: 

*Godzinki o NP NMP – 
I sobota miesiąca o 7.10 
*Nowenna do MBNP  - 

środa o 17.30 
*Nabożeństwo do Niep. 

Serca NMP I sobota 
miesiąca o 7.30 

*Adoracja Najśw.   
Sakramentu: 

- I niedziela miesiąca 

Odwiedziny 
chorych 

1. piątek m-ca od godz. 
9.30 

 

Chrzest św. 
w każdą niedzielę 

podczas Mszy św. o 

godz. 12.00 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Koncelebra
https://pl.wikipedia.org/wiki/Emerytowany_papie%C5%BC
https://pl.wikipedia.org/wiki/Benedykt_XVI
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CZARNA  MADONNA 
 

Suknia Wierności. Pochodzi z XVII w, zakładano ją na czas Adwentu i Wielkiego Postu. 
Zwana jest też rubinową od kamieni szlachetnych symbolizujących Mękę Chrystusa m. in. 

granatami.  
 

  
 

Współcześnie ku upamiętnieniu Wielkiej Nowenny w Roku Wierności w 1957 r. doszyto do 

niej  ponad 214 ślubnych obrączek  stąd ta nazwa - wierności. Przeznaczona na największe 

uroczystości i święta kościelne na zmianę z sukienką brylantową przestawioną w ubiegłym 

tygodniu. Dzieło braci:Klemensa Tomaszewskiego i Makarego Sztyftowskiego. Aplikacji z 

uzupełnieniami na nową, srebrną blachę dokonały Siostry Westiarki z Warszawy. Blachę 

podłoża wykonał złotnik Czyżewski. Na aksamitne podłoże zostały naszyte klejnoty starej 

rubinowej biżuterii od XVI do XX wieku. Na tej sukience znajduje się pewien szczególny i 

rzadki klejnot. Jest nim buteleczka na wonności wykonana z olbrzymiej perły, a właściwie z 

dwóch zrośniętych ze sobą pereł. Wykonana została prawdopodobnie we Włoszech w XVII 

wieku. Ówczesny przeor Jasnej Góry o. Teofil Krauze po wykonaniu pracy konserwatorskiej 

odebrał sukienkę od Sióstr Westiarek 21 sierpnia 1967 roku. Konsultacji udzielała artystka 

prof. Irena Lorentowicz. /Źródło Jasna Góra oprac. KD/ 



Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dziś obchodzimy XIX Dzień Papieski 

pod hasłem: Wstańcie, chodźmy!  

Prowadzona jest zbiórka do puszek dla 

stypendystów Fundacji Dzieło Nowego 

Tysiąclecia. O godz. 18.00 Msza Święta 

i spotkanie dla Kandydatów do 

Bierzmowania. Młodzież i osoby 

dorosłe, które chciałby rozpocząć 

przygotowanie, prosimy o zgłaszanie się 

do zakrystii lub kancelarii parafialnej. 

Serdecznie wszystkich zapraszamy.                                                                                                 

2. Dziękujemy nowożeńcom Paulinie i 

Łukaszowi za posprzątanie kościoła i 

ubranie ołtarzy kwiatami na dzisiejszą 

niedzielę.                                                                             

3. W październiku zapraszamy na tradycyjne 

nabożeństwa różańcowe odprawiane w 

Sobikowie codziennie o godz. 17.30 a w 

Czachówku o godz. 19.00. Tam w środę 

poprzedzone będzie one Mszą św.                           

4. W piątek, 19 października br. przypada 

35. rocznica męczeńskiej śmierci bł. ks. 

Jerzego Popiełuszki. Główne uroczystości 

związane z tą rocznicą odbędą się w 

sanktuarium Bł. Księdza Jerzego Popiełuszki 

na Żoliborzu o godz. 18.00.                                                                

5. Na stoliczku za ławkami wyłożone są 

kartki na wypominki. Od dziś można składać 

je w zakrystii i kancelarii. W dniach od 31 

października do 2 listopada Wypominki 

przyjmowane będą również na cmentarzu. 

Jak zwykle prosimy o segregowanie śmieci i 

zachowanie należytego porządku na 

cmentarzu.                                                                    

6. W ubiegłym tygodniu, zgodnie ze 

zgodą Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków zostały usunięte na cmentarzu 

2 drzewa i przeprowadzono cięcia 

pielęgnacyjne przy kolejnych czterech.  

Dziękujemy p. Zdzisławowi 

Tywonkowi, Zbigniewowi Jeziorskiemu 

i Mirosławowi Masnemu za pomoc w 

realizacji tego zadania.                                                                                                                             

7. W przyszłą niedzielę o godz. 13:15 

spotkanie dla dzieci klas III w ramach 

przygotowania do przyjęcia I Komunii Św. 

Podczas Mszy Św. dzieci otrzymają różańce. 

Po Mszy św. spotkanie dla dzieci i 

konferencja dla ich rodziców.                                    

8. Koło Przyjaciół RM przyjmuje zapisy i 

zaliczki w kwocie 40 zł na wyjazd do  

Torunia w dniu 7 grudnia 2019 r. (sobota)  

na XXVIII lecie powstania Radia Maryja. 

Całkowity koszt z obiadem w drodze 

powrotnej 90 zł. Zaliczki wpłacamy do p. 

Bogumiły Dusza lub u p. Ryszarda 

kościelnego do 24 listopada br.                                                                                                                                                                                                                 

9. KPRM informuje, że zbiera sondażowe 

zapisy na 5 dniowy wyjazd samolotowy do 

Rzymu i Watykanu w przyszłym roku. 

Termin i koszt podany będzie po zbadaniu 

zainteresowania wyjazdem.                                               

10. KPRM informuje, że w przyszłym roku 

zamierza zorganizować wyjazd autokarowy 

do Rumunii. Prosimy zainteresowanych o 

kontakt z p. Bogumiłą Dusza.                                                                                                                                                 

11. Urząd Gminy w Górze Kalwarii 

informuje, że w ratuszu w każdy piątek w 

godz. 10.30-150.00 prawnicy Fundacji 

Anioły Sprawiedliwości udzielają osobom, 

które popadły w spiralę zadłużenia oraz są 

nękane przez windykatorów bezpłatnych 

porad.                                                                          

12. Zachęcamy do czytania prasy 

katolickiej. W zakrystii są do nabycia „Gość 

Niedzielny” oraz „Niedziela”. Na stoliczku 

pod chórem wyłożony jest nasz tygodnik 

„Wieści Parafialne” 

Z Dzienniczka św. s. Faustyny 

Cokolwiek czynię, nie liczę 

na własne siły, ale na łaskę 

Bożą. Z łaska Bożą dusza może 

przejść przez największe 

trudności zwycięsko.                               

(Dz 287) 



Intencje Mszalne 13 X 2019 – 20 X 2019 
 

 

 

Niedziela, 13.10.  

8.30 (Czachówek)  + Andrzeja Czułba                                         

10.00 + Henryki Choińskiej w 2 rocz. śm., Zofii i 

stanisława Choińskich, Zofii, Stefana, Zygmunta, 

Michała i Marcjanny Górków 

10.00 + Ewy Urbańskiej w 5 rocz. śm., Tomasza i 

Janiny Karaszkiewiczów i zm. z rodz. Arkitów                                       

Nabożeństwo Różańcowe                                                                             

12.00 + + Edmunda Wlazło w 25 rocz. śm., Andrzrja i 

Zofii Wlazło i zm. z rodz. Wlazło i Kasprzaków                  

12.00 + Henryka Jaworskiego, Genowefy i Jana 

Jaworskich – int. od sióstr z rodzinami 

CHRZEST: Mikołaj Wójciak                                                                                

13.15  + Janiny i Jana Matysiak, Genowefy i Jana 

Szymańskich                                                                                           

Poniedziałek 14.10.                                                                                                               

18.00 + Katarzyny Szymańskiej                          

Wtorek 15.10.                                                                                                               

18.00 + Teresy Lewandowskiej (im.)                                           

Środa 16.10. 

18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

Za parafian, + Bogusława Kozyra w 5 rocz. śmierci 

19.00 (Czachówek)  int. wolna                                                                                                                                                

Czwartek, 17.10.  

10.00  Int. wolna                                                                    

18.00 + Barbary Krawczyk w 2 rocz. śm., Wojciecha 

Krawczyka, Franciszki i Piotra Chojnackich, Julianny i 

Józefa Krawczyk 

Piątek, 18.10.  

18.00  + Zofii Miszkowskiej, Jana i Gabrieli Wójcik, 

Janiny i Antoniego Miszkowskich                           

Sobota,19.10.  

16.30 + Jerzego Andziaka w 30 dni po śmierci      

17.00 + Ireny Janikowskiej (im.)                                            

17.30 + Jerzego i Jadwigi Gorzkowskich i zm. z rodz. 

Gorzkowskich                                                                          

18.00 + Wiesławy Sobolewskiej w 2 rocz. śm.                                   

Nabożeństwo Różańcowe                                               

Niedziela, 20.10.                                                                                                               

8.30 (Czachówek)  + Piotra i zm z rodz. Pietraników 

10.00 + Zdzisława, Władysława i Franciszki 

Smakuszewskich                                                                     

10.00 + Zofii i Stanisława Włodarczyków                                        

Nabożeństwo Różańcowe                                                                                

12.00 + Janiny (w 4 rocz. śm.) i Antoniego 

Miszkowskich                                                                            

12.00  + Iwony Małgorzaty Golec – int. od rodz. 

Woźniak 

CHRZEST: Oliwia Maria Sawicka                                                                                      

13.15    + zm. z rodz. Staręga i Całków                                                                                                                                                                                                   

 

Tweet od Papieża 

„Uczmy się zwracać do osób po 

imieniu, tak jak czyni Pan w 

stosunku do nas, i odrzucajmy 

przymiotniki.”.                                                                   
/Franciszek/ 

  

13.15  + Hanny i Czesława Zięcinów, Kazimiery i Tadeusza Zięcinów, 

Joanny i Tadeusza Anisiewiczów                                                                      

Spotkanie dla dzieci i rodziców I - Komunijnych                                             

I                                                            ntencje spisano .11.10.2019 r.      

                                                        

 

Refleksja na  

Dwudziestą Ósmą Niedzielę Zwykłą 

Czy słowa dzisiejszej Ewangelii 
oznaczają, że Bóg domaga się od nas, 

byśmy Mu dziękowali za to, co On robi dla nas? 
Oczywiście, że nie. Bóg działa w naszym życiu 
bez oczekiwania na jakąkolwiek wdzięczność. To 
jednak nie zmienia faktu, że sprawia Mu radość, 
kiedy dziękujemy. Ta Jego radość bierze się stąd, 
że dobre dla nas jest to, iż dziękujemy Bogu i 
oddajemy Mu chwałę. Dziękczynienie (czyli 
Eucharystia) jest niesamowitym pokarmem dla 
naszego serca. Kto dużo dziękuje, ten staje się 
silny i dobry.  /Stanisław Biel SJ/ 

 

Weekly tweet  - wpis tygodnia 
 

Niewdzięczność to cecha znana od zarania 
i z własnej woli, bo nikt nie zabrania, 
tylko czy za wszystko co otrzymujesz, 
tak z głębi serca, nie powierzchownie, 

Bogu dziękujesz. 
Odpowiedz w sumieniu, w której grupie 

być byś sobie życzył, 
bo Jezus z dziesięciu tylko jednego 

zaliczył.  
Kazimierz                                           

 

Za tydzień Suknia Sześćsetlecia na obrazie MB 

Częstochowskiej zwana złotą.   

Do użytku wewnętrznego 
Redakcja: Kazimierz Dusza 
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