
Intencje Mszalne: 28. Niedziela Zwykła – 11. października 2020 r. 

Poniedziałek 

12 października 
 

Ga 4,22-24. 

26-27.31–5,1; 

 Łk 11,29-32 

8.00 † Karol Marciniak – od szwagierki Małgorzaty z rodziną 

17.00 † Andrzej Krzewina – od syna Radosława z rodziną 

17.00 † Irena Kaszubska – od Pauliny z rodziną 

17.00 † Teresa Wojciechowska – od córki Beaty z mężem i synami 

17.30 Nabożeństwo Różańcowe 

18.00 
Msza św. 

zbiorowa 

† Urszula Biczkowska – od rodziny Kaczorowskich; † Władysław Kwiatkowski – 1. 
rocznica śmierci – od żony i syna z rodziną; † Michał Banaszak, † Józef Maciejewski, † 

Czesław Karbownik, † Ziemowit Krysztoforski, † Jadwiga Nietz, † Jerzy Steinborn, † 

Danuta Torbicz – od Zakładu Pogrzebowego P. Matuszak 

Wtorek 

13 października 
 

Bł. Honorata 

Koźmińskiego 
 

Ga 5,1-6; 

 Łk 11,37-41 

8.00 † Krystyna Szpak, † Krystyna Mielcarek, † Magdalena i Józef Dżazgowscy 

17.00 † Sławomir Piotrowski – od rodziców 

17.00 
Z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, 

opiekę Matki Bożej oraz zdrowie dla Waldemara z okazji urodzin – od synów 

17.30 Nabożeństwo Różańcowe – Fatimskie 

18.00 † Zdzisław Lewandowski – od syna Karola z rodziną 

18.00 † Alina Laskowska – 3. rocznica śmierci;  † Zofia i Edward Jareccy 

Środa 

14 października 
 

Bł. Radzyma 

Gaudentego 
 

Ga 5,18-25; 

 Łk 11,42-46 

8.00 
Z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, 
opiekę Matki Bożej oraz zdrowie dla Róży i Zdzisława z okazji 48. rocznicy ślubu 

17.00 † Stefania Zalewska – od syna Krzysztofa z rodziną 

17.00 † Robert Kubiak – od siostry Eli z rodziną 

17.30 Nabożeństwo Różańcowe 

18.00 † Bogusz Giemziak – od rodziny Liczkowskich z Radziejowa 

18.00 † Marian Kuciński – od rodziny Nijaków 

Czwartek 

15 października 
 

Św. Teresy 

od Jezusa 
 

Ef 1,1-10; 
 Łk 11,47-54 

8.00 † Antoni Joszko – od Emilii i Ryszarda 

17.00 † Teresa Małek – od rodziny Znamirowskich 

17.00 † Teresa Radzikowska – od brata Eugeniusza z rodziną 

17.30 Nabożeństwo Różańcowe 

18.00 
† Florentyna Pańka – 12. rocznica śmierci – oraz zmarli z rodziny – od córek z 

rodzinami 

18.00 † Konstanty Nowicki – od zięcia 

Piątek 

16 października 
 

Św. Jadwigi 

Śląskiej 
 

Ef 1,11-14;  

Łk 12,1-7 

8.00 † Leokadia Zwolińska  - od lokatorów z ul. Krzywoustego 33 a, klatka VI. 

17.00 † Jan Kijak – od syna Jacka z rodziną 

17.00 † Irena Kaszubska – od rodziny Pikulskich oraz od Eugeniusza Piórkowskiego 

17.30 Nabożeństwo Różańcowe 

18.00 † Karol Nowakowski – od żony z synem 

18.00 † Marian Chudziński – od kuzynki Jolanty z synami 

Sobota  

17 października 
 

Św. Ignacego 

Antiocheńskiego 
 

Ef 1,15-23;  

Łk 12,8-12 

8.00 † Władysław Zawada – od córki Wandy z rodziną 

17.30 Nabożeństwo Różańcowe 

18.00 
† Pelagia, Franciszek, Marian, Zofia i Adam Woźniak; 

† Janina Bącarska oraz zmarli z obu rodzin 

18.00 † Teresa Roszak; † Jan Roszak – od dzieci 

18.00 † Danuta i Stanisław Urbaniak; † Maria i Jan Kempscy 

18.00 † Stanisława Zdunowska – od szwagierki Stanisławy 

Niedziela 

18 października 
 

29. Niedziela 

zwykła  
 

Iz 45,1.4-6;  

1 Tes 1,1-5b; 
 Mt 22,15-21 

8.00 † Jerzy Naumann – 1. rocznica śmierci 

9.00 W kaplicy: Msza św. grecko-katolicka w języku ukraińskim 

9.30 † Jadwiga, Stanisław i Bogumił Orzechowscy 

9.30 † Irena i Tadeusz Sak – od syna Romana z rodziną 

11.00 † Wawrzyniec Gardynecki – od żony z synem Przemysławem i synem Bartkiem z żoną 

11.00 † Natalia i Władysław Małek; † Wanda i Józef Mozgowiec 

12.30 † Irena Micek oraz zmarli z rodziny 

16.30 Nabożeństwo Różańcowe 

17.00 † Małgorzata Strzyżewska – 34. rocznica śmierci oraz rodzice z obojga stron 
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TOTUS TUUS 

XX Dzień Papieski 

Niedziela, 11 października 2020 roku 

„Niełatwo zmierzyć głębokość słów” – możemy się o tym 

przekonać rozważając hasło tegorocznego XX. Dnia 

Papieskiego Totus Tuus (Cały Twój). Wydawać by się 

mogło, że już je znamy, widzieliśmy je wielokrotnie wraz z papieskim herbem 

św. Jana Pawła II. Warto jednak sięgać do głębi tych słów w życiu Papieża 

Polaka i duchowości chrześcijańskiej. 

Młody ks. Karol Wojtyła na swoje biskupie hasło wybrał zawołanie Totus 

Tuus. Zaczerpnął je z dzieła św. Ludwika Marii Grignion de Montfort Traktat 

o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, które czytał jako 

dwudziestoletni młodzieniec, pracując w kamieniołomach. Słowa Totus 

Tuus – Cały Twój (Maryjo) są związane z dojrzałym życiem Papieża i 

wyrażają Jego postawę wobec Boga i Maryi, a w konsekwencji do człowieka i 

całego świata. Życie św. Jana Pawła II było coraz pełniejszą realizacją 

zawierzenia Bogu przez Maryję. Pan potrzebował Matki, by „być Bogiem z 

nami”, człowiek potrzebuje Matki, by być dzieckiem Boga. 

W książce Dar i Tajemnica (1996 r.) św. Jan Paweł II, pisząc o kapłaństwie 

zatrzymuje się na wątku maryjnym swojego powołania. Mówi o tradycyjnym 

nabożeństwie do Matki Bożej wyniesionym z domu rodzinnego i parafii, o 

szkaplerzu karmelitańskim nieustannie noszonym od 10. roku życia. Dla nas 

szczególnie ważne jest to, co św. Jan Paweł II pisze o swych młodzieńczych 

latach: „O ile dawniej byłem przekonany, że Maryja prowadzi nas do 

Chrystusa, to w tym okresie zacząłem rozumieć, że również i Chrystus 

prowadzi nas do swojej Matki. Był taki moment, kiedy nawet poniekąd 

zakwestionowałem swoją pobożność maryjną uważając, że posiada 

ona w sposób przesadny pierwszeństwo przed nabożeństwem do samego 

Chrystusa. Muszę przyznać, że wówczas z pomocą przyszła mi książeczka 

św. Ludwika Marii Grignion de Montfort nosząca tytuł: „Traktat o 

prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny”. W książeczce tej 

znalazłem poniekąd gotową odpowiedź na moje pytania. Tak, Maryja nas 

przybliża do Chrystusa, prowadzi nas do Niego, ale pod warunkiem,  

http://www.swietyduch.pl/


że przeżyjemy Jej tajemnicę w Chrystusie”. (Jan Paweł II, Dar i Tajemnica, 

Kraków 1996, s. 29). 

Postawa zawierzenia Maryi wynika z dwóch wydarzeń opisanych w 

Ewangelii według św. Jana: 

1. Wesela w Kanie Galilejskiej (J 2,1-12), gdzie Maryja mówi i do sług 

weselnych, i do każdego z nas: „Uczyńcie wszystko, cokolwiek [Jezus] wam 

powie” (J 2,5); 

2. Ukrzyżowania Jezusa (J 19,17-30) i słowach Zbawiciela wypowiedzianych 

wtedy do Maryi: „Niewiasto, oto syn Twój” (J 19,26) i do Jana Apostoła: „Oto 

Matka twoja” (J 19,27). 

W 1977 roku, kardynał Karol Wojtyła, na Jasnej Górze, komentując 

fragment Ewangelii według św. Jana mówiący o weselu w Kanie Galilejskiej 

powiedział: „W naszych czasach to wezwanie: „Cokolwiek wam On powie, to 

czyńcie!” – nabiera barwy naszych czasów. Jest przeniknięte dramatem 

naszych czasów, napięciem naszych czasów” (ks. Karol kard. Wojtyła, Oto 

Matka Twoja, Jasna Góra – Rzym 1979, s. 323). W ten sposób Kardynał 

z Krakowa podkreślił potrzebę osadzenia tego wezwania w teraźniejszości. 

Na pewno zmieniła się nasza Ojczyna i świat. Dramatem naszych czasów jest 

chęć radykalnego odrzucenia Boga, a w konsekwencji tworzenie nowej wizji 

człowieka, będącej często jego karykaturą. Ciągle aktualnym przesłaniem 

Papieża jest więc wezwanie do zawierzenia Maryi, a Bogu przez Maryję. 

Matka Boża dzisiaj, podobnie jak w Kanie Galilejskiej, wskazuje na Jezusa 

jako Źródło zaspokojenia ludzkich braków, potrzeb, pragnień i tęsknot. 

Zachęca współczesnego człowieka do przyjęcia wiary nadającej sens 

codziennemu wędrowaniu. Postawa ta ukazuje godność człowieka 

oraz prowadzi do odważnej wolności i skłania do dawania świadectwa. 

Zawierzenie Maryi łączyło myślenie i działanie Papieża Polaka i Prymasa 

Tysiąclecia. Stąd też XX Dzień Papieski będzie też dniem szczególnej prośby 

o jak najszybszą beatyfikację Sługi Bożego, kardynała Stefana Wyszyńskiego, 

która miała odbyć się 7 czerwca 2020 roku. Chcemy, aby papieskie 

wezwanie Totus Tuus prowadziło także nas do zrozumienia i przyswojenia 

sobie postawy zawierzenia i ufności Bogu, jaką miał Prymas Tysiąclecia. 

Warto wreszcie zwrócić uwagę na jubileuszowy wymiar tegorocznego  

Dnia Papieskiego. Dnia 18 maja minęło 100 lat od urodzin Karola Wojtyły. Z 

tej racji Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” (przeżywająca 20-lecie 

swojego istnienia) przypomina fundamentalne dla św. Jana Pawła II słowa. 

Zawierzenie Bogu przez Maryję nadaje sens ludzkiemu życiu, pokazuje, że 

ziemia potrafi oddychać Niebem, a słaby człowiek dzięki mocy Słowa 

dojrzewa do świętości. 

 
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE: 11. października 2020 roku 

1. Dzisiaj obchodzimy XX. Dzień Papieski pod hasłem: „TOTUS TUUS”  – po 

Mszach św. zbiórka do puszek na fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia. Za wszystkie 

ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać! 

2. Dzisiaj na Mszy św. o godzinie 11.00 poświęcenie różańców dzieciom 

przygotowującym się do pierwszej spowiedzi i pierwszej Komunii św. 

3. Zachęcamy do udziału w nabożeństwach różańcowych i do odmawiania 

różańca w domach. Nabożeństwa różańcowe w kościele sprawowane są w dni 

powszednie codziennie o godzinie 17.30; w niedziele o godzinie 16.30. Od 

poniedziałku do soboty o godzinie 7.30 Różaniec prowadzi Wspólnota Żywego 

Różańca. 

4. Biblioteka Parafialna czynna jest dziś (niedziela) po Mszach św. 

przedpołudniowych. 

5. We wtorek 13. października ostatni w tym roku Dzień Fatimski. Zapraszamy 

na Różaniec w kościele o godzinie 17.30. 

6. Młodzież z klas ósmych przygotowującą się do bierzmowania zapraszamy we 

wtorek 13. października na Mszę św. o godzinie 18.00 – po Mszy św. spotkanie w 

kościele. 

7. Spotkanie dzieci rozpoczynających przygotowanie do pierwszej Komunii św. w 

przyszłą niedzielę 18. października po Mszy św. o godzinie 11.00. 

8. W przyszłą niedzielę ofiary z tacy przeznaczone będą na inwestycje 

parafialne. Ostatnio wymienione zostały drzwi zewnętrzne do biblioteki oraz sali 

konferencyjnej. Zaczęliśmy wymieniać także okna w bibliotece oraz zakrystii przy 

kaplicy. Za wszystkie ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać! 

9. Zbliża się listopad. W biurze parafialnym lub zakrystii można składać 

Wymienianki jednorazowe lub całoroczne – kartki do Wymienianek wyłożone są 

pod chórem. Prosimy o czytelne pisanie imion i nazwisk zmarłych w pierwszej 

osobie liczby pojedynczej oraz o zaznaczanie dnia i godziny tych Wymienianek. 

Dzisiaj po raz ostatni przed Mszami czytamy Wymienianki według ubiegłorocznych 

intencji. 

10. Przypominamy o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa związanymi z 

koronawirusem, szczególnie o zakładanie maseczek, które od wczoraj są 

obowiązkowe we wszystkich miejscach publicznych, a więc także w kościołach czy 

na ulicach. Przy wejściu do kościoła są płyny dezynfekujące do rąk. Prosimy również 

o uważne słuchanie ogłoszenia przed Komunią św. – podajemy wówczas, który 

kapłan czy szafarz udziela Komunii św. na rękę, a który do ust. Prosimy o 

respektowanie tego! 

11. Zachęcamy do nabycia Przewodnika Katolickiego. Pod chórem oraz na stoliku 

przed kaplicą zostały wyłożone zaległe numery Przewodnika – można je zabrać 

gratis. 

12. Do wieczności Pan Bóg powołał: śp. Helenę Niebojewską, Zofię Grzelak, Karola 

Nowakowskiego oraz Wawrzyńca Gardyneckiego. Wieczny odpoczynek racz im dać 

Panie! 


