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INTENCJE MSZALNE 06.11 – 12.11

Zapraszamy do uczestnictwa we Mszach Świętych i przystąpienia do 
Sakramentów Świętych w poleconych intencjach. Zauważone błędy prosimy 

zgłosić w celu korekty.  

  

    
         

     

Poniedziałek 06 Listopada
                
17:00 + Józef i Jadwiga Promień

18:00 +  Rodzice: Jaźwińscy i 
Makuch

Wtorek  07 Listopada
      
17:00 +  Rodzice Baran, dziadkowie 
z obojga stron

18:00 + Z rodziny Jeka i Lessnau

18:00 + Ksiądz Proboszcz Wiesław 
Wett

Sroda 08 Listopada
   

17:00 + Stanisław Heff

18:00 + Brunon Hincke

Czwartek  09 Listopada
  Bazyliki Laterańskiej       

                   
17:00 + Dusze w czyśćcu cierpiące

18:00 + Rodzice oraz Ludwika i 
Franciszek

Piątek 10 Listopada 
Św. Leona Wielkiego

17:00 + Stefania Sirak w rocznicę 
śmierci

18:00 + Siostry z 1 Róży Różańcowej
   

Sobota 11 Listopada
          Święto Niepodległości
17:00  -

17:00 + Izabela Jeka w rocznicę śmierci

18:00 + Leon Trojka w rocznicę śmierci

18:00 -

XXXII Niedziela  Zwykła 
12 Listopadaa

08:00 – Barbara, Franciszek i ich 
rodzeństwo

08:00 -

10:30 – w intencji ofiarodawców 
budowy  

10:30 + Z rodziny Drążkowskich i 
Wanke

16:00 + Rodzice: Maria i Leon Dettlaff 

16:00 -

Patriotyzm

Kościół uznaje za godną pochwały i szacunku pracę tych, 
którzy dla posługi ludziom uświęcają swoje siły dla dobra 
państwa i podejmują się tego trudnego obowiązku. Wszyscy 
chrześcijanie niech odczuwają swoje szczególne i sobie 
właściwe powołanie we wspólnocie politycznej, na mocy 
którego winni świecić przykładem, sumiennie spełniać 
obowiązki i służyć dobru wspólnemu, pokazując czynem, jak 
da się pogodzić władza z wolnością, inicjatywa jednostkowa 
z organiczną więzią i wymogami ciała
społecznego, pożyteczna jedność z owocną rozmaitością.[...] 
Troskliwie należy dbać o wychowanie obywatelskie i 
polityczne, tak bardzo dzisiaj potrzebne ludziom, a zwłaszcza 
młodzieży, aby wszyscy obywatele mogli spełnić swoje 
zadania w życiu swej wspólnoty politycznej. Ci, którzy 
posiadają talent do działalności politycznej lub mogą się do 
niej nadać, a jest to sztuka trudna i zarazem wielce 
szlachetna, niech się do niej sposobią i oddają się jej nie 
myśląc o własnej wygodzie lub zyskownym
stanowisku. Niech występują przeciw uciskowi ze strony 
jednostki lub samowładztwu i nietolerancji partii politycznej, 
działając roztropnie i nienagannie pod względem moralnym, 
a niech poświęcają się dobru wspólnemu w duchu szczerości 
i słuszności, owszem, z miłością i odwagą polityczną.(GS 75) 
- Sobór Watykański II



 

1 CZYTANIE: (Ml 1,14b-2,2b.8-
10)
2 CZYTANIE:  (1 Tes 2,7b-
9.13) 
EWANGELIA: (Mt 23,1-12)  

XXXI Niedziela Zwykła OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NA XXXI NIEDZIELE ZWYKŁA

05 LISTOPADA 2017 r.
 W tym tygodniu w kalendarzu liturgicznym przypada w czwartek Rocznica 

Poświęcenia Bazyliki na Lateranie, w piątek wspomnienie św. Leona Wielkiego, 
w sobotę Święto Odzyskania Niepodległości. Msza św. w tym dniu o godz. 17.00 
będzie wotywną o zachowanie pokoju i sprawiedliwości. Zachęcam do 
wywieszenia flagi państwowej. Wszystkim solenizantom tego tygodnia składamy 
serdeczne życzenia i powierzamy opiece świętych Patronów.

    W przyszłą niedzielę kolekta budowlana. Rozpoczęły się prace tynkowania klatki 
schodowej na wieży. Czekamy na 4 okna na ścianę południową. Ramy wykonał 
już kowal – zdjęcia na fb parafialnym. Opóźnienie związane jest z oczekiwaniem 
na odpowiednie szyby. Zostały jeszcze do wykonania okna na ścianę północną i 
na wieżę. Podpisałem umowę na 140.000 na wszystkie drzwi do kościoła z 
Zakładem Stolarskim Tadeusza Czerwionki. Stolarz w tej dziedzinie 
współpracuje z architektem kościoła. Mam wycenę wszystkich drzwi. Jakby ktoś 
chciał być donatorem drzwi, proszę o kontakt indywidualny. Jeśli będzie chciał, 
oznaczymy drzwi wygrawerowaną tabliczką.

    Dziękuję dzieciom pierwszokomunijnym i ich rodzicom, młodzieży za 
przygotowanie nabożeństwa: Holy wins – Święty zwycięża.

    Różaniec z wypominkami odmawiamy o 17.30 do 8.11, dzisiaj w ramach spotkania 
Żywego Różańca o godz. 14.15.

    Polecam Waszej uwadze „Gościa Niedzielnego” oraz biuletyn parafialny.

    Zapraszam rodziców ministrantów na spotkanie w najbliższą środę do salki na 
godz. 20.00.

    Zapraszam także młodzież do udziału w Wieczorze Modlitwy Młodych. Tym razem 
odbędzie się on w Rumii. Zaproszenie skierowane jest do młodzieży gimnazjum, 
uczniów VII klasy i szkół średnich. Bliższe informacje na fb parafialnym.

Niech nam Pan Bóg błogosławi.

Ks. Sławomir Skoblik

Święty Paweł kieruje do Tesaloniczan piękne wyznanie: „Stanęliśmy pośród was pełni 
skromności, jak matka troskliwie opiekująca się swoimi dziećmi. Będąc tak pełni życzliwości 
dla was, chcieliśmy wam dać nie tylko naukę Bożą, lecz nadto dusze nasze. Tak bowiem 
drodzy staliście się dla nas”. Kto lepiej zna męską, zdecydowaną postawę Pawła, ten staje 
zdumiony nad tym wyznaniem. Dawne jego podejście uczonego w Piśmie i faryzeusza, 
walczącego aż do przelewu krwi z Kościołem, uległo zasadniczej zmianie. Duszpasterz o sercu 
matki. Wierni to jego dzieci. Karmi ich słowem Prawdy Bożej i swoją duszą. Ojcowska miłość 
jest bardziej surowa, stanowcza, wymagająca. Miłość matki jest cierpliwsza, wyrozumialsza, 
życzliwsza dla dziecka. Ta sama miłość rodzicielska ma dwa oblicza, ojcowskie i matczyne, a 
rysy jednego i drugiego wzajemnie się uzupełniają. Duszpasterz stoi przed trudnym 
zadaniem. Jego serce ma objawić zarówno miłość ojcowską, jak i macierzyńską. Wierni 
czekają i na jedną, i na drugą. Potrzebna jest im męska, ojcowska ręka, zdecydowana, pewna, 
mocna, i potrzebna im jest ręka matki, delikatna, czuła, wrażliwa. Dotyczy to zwłaszcza ludzi, 
którzy w dziedzinie ducha są niemowlętami. Trzeba ich karmić mlekiem, bo innego pokarmu 
nie są w stanie przyjąć. Wtedy serce duszpasterza winno być cierpliwe cierpliwością matki, 
osłaniające to co słabe i czekające często lata całe na dojrzałość, jaką osiągną jego dzieci. W 
rozmowach na temat duszpasterzy najczęściej do głosu dochodzi krytyka. Zarzuca się nam, że 
jesteśmy urzędnikami, że często próżno szukać w nas serca ojcowskiego, a co dopiero 
matczynego. Słusznie wierni stawiają wysokie wymagania kapłanom, za mało natomiast jest 
modlitwy w ich intencji. Kształtowanie serca, w którym jest zawarte wszystko, co najlepsze w 
miłości ojca i w miłości matki, to trudne dzieło, a bez duchowego zaplecza niemożliwe do 
wykonania. Każde spotkanie z kapłanem w kancelarii, na katechezie, w kościele winno być 
połączone z modlitwą za niego. Człowiek na świeczniku jest dodatkowo atakowany przez 
wrogów Kościoła. Wierni wiedząc o tym, winni stanąć po jego stronie, nie tyle w dyskusjach, 
ile w modlitwie. Duszpasterz o wielkim sercu to niezwykle cenny dar dla wspólnoty 
wierzących. Tę wielkość serca można kształtować modlitwą za kapłanów. Kościół zawsze 
posiada wielu kapłanów, z których jest dumny. Ich duszpasterska praca przypomina cichą 
pracę matki, która jest sercem domu. Jakże często mówi się wiele o mężu i dzieciach, nie 
wspominając o żonie, o matce. Tymczasem wielkość męża, dzieci opiera się jak pomnik na 
mocnym cokole serca, umysłu, rąk żony i matki. Praca matki jest z reguły pracą w ukryciu, 
podobnie jest i w duszpasterstwie. Modlitwa za kapłanów winna być połączona z modlitwą 
dziękczynną za dobrych kapłanów spotkanych w życiu. To oni z reguły stanowią ów cokół, na 
którym wznoszą się pomniki świętych.

Ks. Edward Staniek
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