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sobota 

14.00 – 16.00 
W czwartek kancelaria 

nieczynna 
 

Msze św. 
Niedziela 

* w kaplicy w Czachówku: 
8.30 

 * w kościele: 10.00, 12.00, 
13.15  

Dni powszednie 
18.00(17.00 –1X-1IV) 

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 po 
Mszy św. o godz. 10.00 

 

Spowiedź św. 
- podczas każdej Mszy św. 

- w 1. piątek miesiąca 
od godz. 17.00  

 

Odwiedziny chorych 
1. piątek m-ca od godz. 9.30 

 

Chrzest św. 
w każdą niedzielę podczas 

Mszy św. o godz. 12.00 
 

 

                      Liturgia Słowa 

Pierwsze czytanie: Prz 31,10–13.19–20.30–31 (Dzielna niewiasta) 

Psalm responsoryjny: Ps 128,1–2.3.4–5 

Drugie czytanie: 1 Tes 5,1–6 (Dzień Pański nadejdzie 

niespodziewanie) 

Ewangelia: Mt 25,14-30 (Przypowieść o talentach) 

 

                  Matka Miłosierdzia 
 "Witaj Panno, nieustanną czcią wszystkich ludzi" - śpiewają 

wierni Matce Bożej Miłosierdzia. Sanktuarium w Ostrej Bramie 

od czterech wieków jest ostoją wiary, w którym modlą się m.in.: 

Polacy, Litwini, Łotysze, Białorusini i Ukraińcy. Dlatego 

komuniści, choć pozamykali po wojnie w Wilnie prawie 

wszystkie świątynie, zamieniając je w muzea ateizmu, galerie 

sztuki, sale koncertowe, nie odważyli się podnieść ręki na Ostrą 

Bramę. Ostra Brama choć sławą dorównuje Jasnej Górze, jest 

znacznie mniejsza niż sanktuarium częstochowskie. W kaplicy 

może się zmieścić niewiele więcej niż sto osób. Dlatego 

liczniejsze grupy - a od kilku lat przybywają tu także piesze 

pielgrzymki z Suwałk i Kętrzyna - mają Msze św. w kościele pw. św. Teresy, do którego 

przylega Ostra Brama. Początki tego kultu sięgają XVI w., kiedy to w latach 1503-1522 Wilno 

obwarowano kamienną ścianą z 9 bramami i wieżami obronnymi. Na Bramie Miednickiej, 

która z czasem przybrała nazwę Ostrej Bramy, umieszczono obraz Najświętszej Maryi Panny, 

który jednak pod wpływem warunków atmosferycznych, dość szybko uległ zniszczeniu. 

Wówczas to władze miasta zamówiły nowy obraz, który namalował w stylu renesansowym, 

w połowie XVI w. nieznany malarz. W 1622 r. przy Ostrej Bramie osiedlili się ojcowie 

karmelici, otaczając obraz wielką czcią. W 1671 r. zakonnicy wybudowali na Ostrej Bramie 

niewielką kapliczkę, w której umieścili obraz. Do obrazu Matki Bożej Miłosierdzia wierni 

wchodzą na kolanach, po schodach, od strony kościoła świętej Teresy. Po wejściu modlą się 

przed obrazem Madonny otoczonej złocistą aureolą o 42 promieniach, z dwunastoma 

srebrnymi gwiazdami. Całość zamyka u dołu duży, srebrny półksiężyc. Obraz Matki Bożej 

Ostrobramskiej, zwanej też Matką Miłosierdzia, przedstawia Madonnę bez Dzieciątka,  

z półprzymkniętymi oczami, z rękami złożonymi na piersiach. O Matce Bożej Ostrobramskiej 

pisali najwybitniejsi polscy pisarze i poeci - Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Józef 

Ignacy Kraszewski, a z twórców współczesnych - między innymi ks. Jan Twardowski. Do 

Ostrej Bramy w dniu odjazdu na wygnanie przybyli i uczestniczyli we Mszy św. filareci z 

Adamem Mickiewiczem na czele. To właśnie jego słynna inwokacja w poemacie Pan Tadeusz 

jeszcze bardziej spopularyzowała kult Matki Bożej Ostrobramskiej. 2 lipca 1927 r., za zgodą 

papieża Piusa XI, słynny obraz ozdobiono koronami papieskimi. W uroczystościach 

koronacyjnych, którym przewodniczył kardynał Aleksander Kakowski, uczestniczyli 

prezydent Rzeczpospolitej Ignacy Mościcki, marszałek Józef Piłsudski i wielkie rzesze 

wiernych. Po wojnie wielu Polaków, zmuszonych do opuszczenia Wileńszczyzny, zabierało 

ze sobą kopię obrazu Matki Bożej Ostrobramskiej. Kult Jej nigdy nie zanikł, mimo że nie 

można było pielgrzymować do Ostrej Bramy. W Polsce powstawały po wojnie liczne kościoły 

pod wezwaniem Matki Bożej Miłosierdzia albo Matki Bożej Ostrobramskiej, utworzono także 

- wzorowane na kaplicy w Ostrej Bramie - sanktuaria w Białymstoku i Skarżysku -Kamiennej.  

                                                                                                                   /Andrzej Zalewski/ 
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Triumf listopadowy 

Niepodległa Polska rodzi się jesienią 1918 r. Wyłania się  

z mroku wiekowej niewoli. Mówią, że nad areną wielkiej 

wojny przeleciał anioł sprawiedliwości dziejowej i odebrał 

moc zaborcom. Już możemy powstać z martwych - zbrojne 

szeregi naszych chłopców idą po swoje Józef Piłsudski jako 

człowiek czynu staje się mężem 

opatrznościowym narodu. Jego ideą jest 

tworzenie polskiej armii. Bez niej nie 

ma mowy o państwie. Gdy nie ma siły - 

układy są mało warte Wybuch wielkiej 

wojny w sierpniu 1914 r. nie zaskoczył 

Komendanta. Ma oddanych ludzi, pod 

bronią. Wyruszają z Galicji do 

Królestwa Polskiego, by wywołać 

antyrosyjskie powstanie. Fiasko tej 

wyprawy skłania Piłsudskiego do 

bliższej współpracy z Austrią. Powstają 

Legiony Polskie. Piłsudski początkowo zakłada wywalczenie 

Polski jako autonomii w ramach imperium Habsburgów. 

Według niego Polska, podobnie jak Węgry, ma tworzyć 

część C. K. Monarchii. Obszar Galicji ma być powiększony 

o Królestwo Polskie, odebrane Rosji. Kłopot w tym,  

że Legiony muszą walczyć ramię w ramię z Niemcami.  

Już „braterstwo broni” z Austrią budzi niechęć wielu 

Polaków. Trudno orzec, czy także tych wywodzących się  

z armii Franciszka Józefa. Bolesław Wieniawa-

Długoszowski wspomina, że legioniści, wielcy patrioci, zwą 

austriackich żołnierzy „trepami”. Choć Legiony walczą tylko 

z Rosją, jednocześnie osłabiają Ententę, czyli Francję, 

Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone. Społeczeństwo 

polskie początkowo nie dostrzega wagi czynu legionistów  

i przelanej przez nich krwi. Wymownym tego przykładem 

jest chłodne przyjęcie przez Henryka Sienkiewicza  

w Oblęgorku kawalerzystów Legionów (Beliniaków),  

z Wieniawą na czele, 23 sierpnia 1914 r. Autor „Trylogii” 

cenił ich patriotyzm, lecz sojusz z Niemcami mu się nie 

podobał. Podobnie Andrzej Małkowski, twórca polskiego 

skautingu - wstąpił w chwili wybuchu I wojny światowej do 

Legionów Polskich i wziął udział w pierwszych walkach, 

lecz zależność naszego wojska od zaborcy austriackiego 

spowodowała jego wystąpienie z Legionów. Piłsudski 

wreszcie porzuca współpracę z państwami niemieckimi. 

Rozumie, że ich obietnice są nic niewarte. Zwraca się 

przeciw nim w 1917 r., w momencie, gdy carska Rosja 

schodzi z pola walki w wyniku rewolucji. Część jego 

żołnierzy z Polskiej Siły Zbrojnej (legioniści) odmawia 

złożenia przysięgi wierności niemieckim cesarzom. Piłsudski 

zostaje aresztowany przez Niemców i osadzony w twierdzy 

magdeburskiej, a jego żołnierze, którzy odmówili złożenia 

przysięgi - internowani. Mniejsza część legionistów 

pozostaje przy Niemcach, ale przyczyn tego należy szukać 

również w ich patriotycznym duchu - chcą utrzymać 

sprawność bojową, bo mają nadzieję, że ojczyzna powstanie 

i oni w tej gotowości bojowej najbardziej jej się przysłużą. 

Właśnie to wojsko, obok peowiaków, rozbrajało Niemców w 

Królestwie 11 listopada 1918 rJesienią 1917 r. Polacy 

znaleźli się w obozie państw Zachodu. Dyplomatyczne 

starania Narodowej Demokracji sprawiły, że rządy państw 

Ententy oficjalnie uznały za reprezentację Polski paryski 

Komitet Narodowy Polski, któremu przewodniczył Roman 

Dmowski, lider Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego  

i współtwórca Koła Polskiego w rosyjskiej Dumie. Zarazem 

podporządkowana Komitetowi Narodowemu Polskiemu 

armia polska we Francji, zwana błękitną, dowodzona przez 

gen. Józefa Hallera, została włączona w skład wojsk 

alianckich i wspólnie z nimi walczyła przeciwko Niemcom. 
Ważnym momentem dla naszych rodaków było ogłoszenie w 

styczniu 1918 r. przez prezydenta Stanów Zjednoczonych 

Woodrowa Thomasa Wilsona 14 punktów, w których 

ujmował powojenny program pokojowy. Punkt 13., który 

powstał na skutek osobistych próśb 

wybitnego pianisty Ignacego Jana 

Paderewskiego, głosił, iż „należy stworzyć 

niezawisłe państwo polskie, które winno 

obejmować terytoria zamieszkane przez 

ludność niezaprzeczalnie polską, a któremu 

należy zapewnić swobodny i bezpieczny 

dostęp do morza, i którego niezawisłość 

polityczną i gospodarczą oraz integralność 

terytorialną należy zagwarantować paktem 

międzynarodowym”. Kiedy Piłsudski 

przebywał w areszcie w Magdeburgu, 7 października 1918 r. 

w Warszawie Rada Regencyjna, którą z niemieckiego 

nadania tworzyli Zdzisław Lubomirski, abp Aleksander 

Kakowski i Józef Ostrowski, wydała orędzie zapowiadające 

rychłe zjednoczenie wszystkich ziem polskich w 

niepodległym państwie oraz powołanie polskiego rządu i 

sejmu. Miało to bezpośredni związek z katastrofalną sytuacją 

wojsk niemieckich walczących na froncie zachodnim z 

Ententą. Rada Regencyjna przejęła też od Niemców władzę 

nad Polską Siłą Zbrojną - wojskiem, które po rozłamie w 

Legionach złożyło przysięgę cesarzom. Niemcy wreszcie 

zdecydowali się uwolnić Piłsudskiego. W ich ocenie mógł on 

zapobiec rozprzestrzenianiu się bolszewizmu w tej części 

Europy. 10 listopada 1918 r. Piłsudski przyjechał pociągiem 

do Warszawy. Już następnego dnia, który był też ostatnim 

dniem wielkiej wojny, Polacy rozpoczęli akcję rozbrajania 

zaborców i wysyłania ich pociągami do Niemiec. Rada 

Regencyjna, jako że była ustanowiona przez okupanta, 

szybko zrzekła się całej swej władzy na rzecz Piłsudskiego. 

Tak samo uczynił powstały w Lublinie 7 listopada 

Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej z premierem 

Ignacym Daszyńskim. 16 listopada Piłsudski nakazał 

rozesłać noty do rządów wszystkich państw, oznajmiające 

powstanie niepodległej Polski. Euforia nie była jedynym 

uczuciem towarzyszącym naszym przodkom w tamtych 

historycznych chwilach. W momencie odzyskiwania 

niepodległości jesienią 1918 r. Polacy odczuwali także 

niepewność, a nawet zwątpienie, bo w kraju spustoszonym 

wojną panowała wielka bieda i ludzi dotykał głód. 

Pierwszorzędnym zadaniem władz polskich było wówczas 

zorganizowanie jak największej armii dla obrony granic 

Autorytet Piłsudskiego, który przyjął obowiązki głowy 

państwa, był w tamtym czasie rzeczywiście bardzo duży, 

choć nie uznawała go Galicja. W Krakowie już 28 

października 1918 r. powstała Polska Komisja Likwidacyjna 

z Wincentym Witosem na czele. Jej zbrojne ramię zmusiło 

Austriaków do kapitulacji. Warszawa uwiarygodniła swe 

rządy w kraju i za granicą dopiero po desygnowaniu na 

premiera Ignacego Jana Paderewskiego, 16 stycznia 1919 r.. 

/Słąwomir Błaut/ 

 

Parafialny Zespół Caritas zaprasza 23. 11. 2014 r. 

o godz. 12:00 na Mszę Św. w intencji wszystkich 
którzy wspierają nasz parafialny Caritas.  

 

                                                                                                            



Ogłoszenia duszpasterskie 
 

1.  Dziś we wszystkich parafiach i 

rektoratach w Polsce prowadzona 

jest zbiórka ofiar na tacę na rzecz 

organizacji Światowych Dni 

Młodzieży w Krakowie. O godz. 

18.00 comiesięczna Msza Św. i 

spotkanie dla Kandydatów do 

Bierzmowania. Obecność 

obowiązkowa. 

2.  Dziękujemy mieszkańcom 

Staniszewic i Grabiny za 

posprzątanie kościoła. O 

posprzątanie kościoła i ubranie 

kwiatami ołtarzy na przyszłą 

niedzielę prosimy mieszkańców 

Ludwikowa i Lininka.  

3. W tym tygodniu planujemy 

założenie parapetów do wszystkich 

okien w nawie głównej kościoła. W 

ten sposób zakończymy trwające 

ponad rok prace upiększające naszą 

świątynię. Łączny koszt tej 

inwestycji wyniósł ponad 170000,- 

zł. Serdeczne Bóg zapłać wszystkim 

fundatorom i ofiarodawcom dzięki 

którym było możliwe  

zrealizowanie tego projektu.  

4. Nasz organista p. Tomasz 

rozpoczął roznoszenie opłatków na 

stół wigilijny. Zostały one 

poświęcone w ubiegłym tygodniu 

na Mszy św. o godz. 12.00. Prosimy 

o życzliwe przyjęcie p. Tomasza. W 

naszej parafii opłatki roznosi tylko 

on. Przestrzegamy przed oszustami. 

5. W sobotę 22.11.2014 r.  o godz. 

18.00 spotkanie formacyjne 

Parafialnego Zespołu Caritas. 

6. W przyszłą niedzielę, w Niedzielę 

Chrystusa Króla o godz. 12.00 PZC 

zaprasza na Uroczystą Mszę Św. w 

intencji wszystkich darczyńców i 

ofiarodawców naszego Parafialnego 

Caritas. 

7. Panu Organiście i Parafialnemu 

Zespołowi Muzycznemu Genesis z 

racji dnia św. Cecylii, życzymy 

Błogosławieństwa Bożego oraz 

dużo sił i zdrowia w wychwalaniu 

Pana śpiewem. Bóg zapłać za 

posługę w naszej świątyni. 

8. Ze względu na trwające prace 

przy nowym ogrodzeniu cmentarza 

prosimy o szczególną uwagę przy 

nawiedzaniu grobów bliskich. 

Prosimy również o regulowanie 

tzw. „pokładnego”, należnego co 20 

lat a  przeznaczonego na utrzymanie 

cmentarza. W związku z trwającymi 

pracami przy ogrodzeniu koszty te 

wyraźnie wzrosły.  

9. Zachęcamy do czytania prasy 

katolickiej. W zakrystii są do 

nabycia „Gość Niedzielny” i 

„Niedziela”.  Na stoliczku pod 

chórem wyłożony jest nasz 

tygodnik parafialny. 

 

Panu Organiście i Parafialnemu 

Zespołowi Muzycznemu Genesis z 

racji dnia św. Cecylii, życzymy 

Błogosławieństwa Bożego oraz dużo 

sił i zdrowia w wychwalaniu Pana 

śpiewem Duszpasterze i Parafianie 

      



Intencje Mszalne 16 XI – 23 XI 
 

Niedziela 16.11. 

8.30  (Czachówek)   

10.00 + Tadeusza Płaczka 

10.00 + Wiesława Michalskiego – int. od 

koleżanek i kolegów z zakł. pracy grupa 

INCO 

12.00 + Aleksandra w 27 rocz. śm., zm. z 

rodz. Anuszewskich i Kucińskich 

13.15 O bł. Boże i potrzebne łaski dla Anny 

i Sławomira Gut w 25 rocz. ślubu 

18.00 Msza Św. i spotkanie dla Kandydatów 

do Bierzmowania 

Poniedziałek, 17.11. 

17.00 + Joannę, Tadeusza Anisiewiczów  

Wtorek,  18.11. 

16.30 + Bogusławy-Ewy Kozyra w 30 dni 

po śmierci 

17.00 + Stefana Gałeckiego w 26 rocz. śm. 

Środa, 19.11.   

17.00 NOWENNA DO MBNP, MSZA 

ŚW. ZBIOROWA 

Za parafian 

+ Zofię Pieniążek w 1 rocz. śm., Jana 

Lewandowskiego w 5 rocz. śm., 

Władysławę, Tadeusza Lewandowskich, 

Janinę Ślifirską 

Czwartek, 20.11.   

Piątek, 21.11. 

17.00 + Władysława Pruszewskiego w 30 

dni po śmierci 

Sobota, 22.11.  

16.00 + Andrzeja i Melanii Osiadaczów, 

dziadków Osiadaczów i Krawczyków 

17.00  + Tadeusza i Hanny Zięcina w 2 rocz. 

śm., Czesława Zięciny, Stanisława Gugała, 

Krzysztofa Rozuma  

Niedziela 23.11. 

8.30  (Czachówek) 

10.00 + Zygmunta Głowackiego w 2 rocz. 

śm., Krystynę Głowacką, dziadków i całą  

 
 

rodzinę 

12.00 + Stanisława Szturemskiego w 7 rocz. 

śm 

12.00 O Boże blog. I potrzebne łaski dla 

ofiarodawców i dobroczyńców Parafialnego 

Zespołu Caritas  

CHRZEST: 

Oliwier Adam Kopka 

13.15 + Kazimierza-Wojciecha 

Karaśkiewicza w 30 rocz. śm. 

intencje spisano 13.11.14 

 
 

Refleksja na XXXIII Niedzielę zwykłą  

 

„Lekcja bogacenia się” 

 

Prawdziwym bogactwem człowieka jest nie 

to, co posiada, ale to, co dał innym. Bóg daje 

nam życie i mnóstwo innych rzeczy, nadto 

swoją Miłość, po to, abyśmy to dawali 

innym i w ten sposób stawali się naprawdę 

bogaci. My jednak często o tym 

zapominamy i staramy się jak najwięcej zachować dla siebie. 

A to jest równoznaczne z okradaniem siebie. Kto nie ma 

miłości, temu będzie zabrane to, co ma, bo w człowieku tylko 

miłość jest wieczna i niezniszczalna. Inne rzeczy rozpadają się 

i giną.                                                  /Mieczysłąw Łusiak SJ/ 

 
 

 



Weekly tweet  - wpis tygodnia 
 

Kto z nas tak naprawdę pomnaża swoją 

wiarę, 

w pracy, w domu, na ulicy, tak na swoją 

miarę, 

na tyle talentów, ile w życiu dostałeś, 

czy je pomnożyłeś,  a może zmarnowałeś, 

czyś sługą wiernym, czy złym i szansa 

zmarnowana? 

Dziś Jezus mówi – „Byłeś wierny…. 

wejdź do radości twego pana”. 
Kazimierz 
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