
 

 

 
 

 
Honorat Koźmiński (właśc. Florentyn Wacław Jan Stefan Koźmiński; ur. 16 
października 1829 w Białej Podlaskiej, zm. 16 grudnia 1916 w Nowym 
Mieście nad Pilicą) – polski kapucyn, teolog, prezbiter, założyciel wielu 
zgromadzeń zakonnych oraz błogosławiony Kościoła rzymskokatolickiego. 
 
Święta Teresa z Ávili, właściwie Teresa Sánchez de Cepeda y Ahumada 
(ur. 28 marca 1515 w Gotarrendura (Ávila) w Hiszpanii, zm. 4 października 
1582 w Alba de Tormes w Hiszpanii) – hiszpańska mistyczka, karmelitanka, 
pisarka kontrreformacji i teolog życia kontemplacyjnego. Była również 
reformatorką zakonu karmelitów i wraz ze świętym Janem od Krzyża jest 
uważana za założycielkę karmelitów bosych.W roku 1622, 40 lat po śmierci, 
została kanonizowana przez papieża Grzegorza XV. 27 września 1970 roku 
papież Paweł VI ogłosił ją doktorem Kościoła nadając jej tytuł „doktora 
mistycznego”. Jej książki, w tym autobiografia, Księga Życia i jej 
przełomowe dzieło Twierdza wewnętrzna, są podstawową częścią literatury 
hiszpańskiego Renesansu, jak również mistycyzmu chrześcijańskiego i 
chrześcijańskiej medytacji, którą opisuje w swym ważnym dziele Droga 
Doskonałości. Wspomnienie liturgiczne św. Teresy obchodzone jest w dniu 
15 października. 
 
Ignacy Antiocheński, zwany Teoforem z gr. Θεοφορος,  (ur. ok. 30, zm. 20 
grudnia ok. 107 w Rzymie) – biskup Antiochii, męczennik chrześcijański, 
święty wielu Kościołów, m.in. Kościoła katolickiego, prawosławnego, 
orientalnych, anglikańskich, reformowanych, jeden z pierwszych Ojców 
Kościoła, wymieniany w Modlitwie Eucharystycznej Kanonu rzymskiego. 
 
Jadwiga Śląska, niem. Hedwig von Andechs, Hedwig von Schlesien (ur. 
między 1178 a 1180 w Andechsie, zm. 14/15 października 1243 w 
Trzebnicy) – święta Kościoła katolickiego, żona Henryka I Brodatego, księcia 
wrocławskiego, matka Henryka II Pobożnego, córka hrabiego Bertolda VI 
von Andechs, księcia Meranii, fundatorka kościołów i klasztorów. 

PONIEDZIAŁEK 12 Październi-

ka 

 

17:00 + brat Jan z ok. urodzin 

 

18:00 + mąż Józef, szwagrowie, 

siostra Anna Szomborg 

 

WTOREK 13 Października 

Bł. Honorata Koźmińskiego 

 

17:00 + Robert Czerwiński i Alina 

Czerwińska, dziadkowie: Józef Lica 

i Jadwiga 

 

18:00 + Władysław i Stanisława 

/ona/ Wideł 

 

ŚRODA  14 Października 

 

17:00 + z rodzin Necel i 

Krukowskich 

 

18:00 + Helena Potrykus do Miło. 

Bożego od mieszkańców ul. 

Górniczej 

 

CZWARTEK 15 Października 

Św. Teresy od Jezusa 

 

17:00 + Ceynowa: Maria i 

Franciszek z ok. urodzin, z rodziny 

 

18:00 + matka chrzestna Jadwiga 

Bistram 

PIĄTEK 16 Października 

Św. Jadwigi Śląskiej 

 

17:00 + rodzice: Agnieszka, 

Franciszek oraz bracia 

 

18:00 + Potrykus: Roman i Anna w 

rocz. śm. 

 

SOBOTA 17 Października 

Św. Ignacego Antiocheńskiego 

 

17:00 + Wojciech Chmielewski w r. 

śm. 

 

18:00 -  O Boże błog. w rodzinie w 

rocz. ślubu 

 

XXIX  Niedziela Zwykła 

18 Października 

 

08:00 + rodzice: Kołodziejscy, 

babcie i dziadkowie 

 

9:15 - 

 

10:30 + Brunon Borski 

 

16:00 + Klara i Ksawery Hincke 
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Skąd się wzięły wypominki? Są one jednym ze wielu znaków wyrażania na-

szej modlitewnej pamięci o zmarłych. Wypominki to jedna z najbardziej po-

pularnych form modlitwy błagalnej za zmarłych, której tradycja sięga X wie-

ku. Rozróżnia się wypominki jednorazowe, oktawalne, półroczne i roczne. 

Wierni na kartkach wypisują swoich zmarłych i przynoszą je do swoich du-

chownych wraz z przewidzianą ofiarą. Poszukując głębszego sensu wypomi-

nek warto cofnąć się o kilkanaście wieków do liturgii eucharystycznej spra-

wowanej w starożytnym Kościele. Podczas przygotowania darów ofiarnych, 

lub nawet w czasie modlitwy eucharystycznej odczytywano tzw. „ dyptyki ”, 

na których chrześcijanie wypisywali imiona żyjących biskupów, ofiarodaw-

ców, dobrodziejów, ale także świętych męczenników i wyznawców, oraz 

wiernych zmarłych. Imiona odczytywano głośno i trwało to bardzo długo. 

Drugą listę, listę świętych, odczytywał sam biskup, a nie ksiądz. Mówił: 

„Wspomnijmy błogosławionych apostołów i męczenników…”; następnie 

wyliczano imiona świętych (czasem sięgano aż do Starego Testamentu, nawet 

do Adama). Wreszcie trzecia lista, którą również czytał biskup, zawierała 

imiona zmarłych. Biskup mówił: „Podobnie wspomnijmy i dusze tych, którzy 

spoczywają: Hilarego, Atanazego, itd.” 

Te trzy listy recytowano jednym ciągiem; dzieliło je tylko trzykrotne, krótkie 

odezwanie się chóru. Na koniec biskup śpiewał uroczystą modlitwę, w której 

prosił Boga, aby wpisał imiona żywych i umarłych pomiędzy wybrańców: 

„Teraz wpisz te imiona na niebiańskiej stronicy (…), abyśmy nie byli za-

wstydzeni w dzień, kiedy przyjdziesz ten świat osądzić. Amen.” Ta lista 

imion jest więc ziemskim odpowiednikiem oryginału, prowadzonego przez 

Boga w niebie – księgi życia (liber vitae). Wielu widzi w odczytywanych 

dyptykach wyjaśnienie znaczenia zwoju, jaki trzymały posągi zmarłych na 

rzymskich sarkofagach. Jednak poprzez ceremonię wyliczania imion wyraża-

no przede wszystkim więź wspólnoty i miłości, łączącą wszystkich członków 

Kościoła chwalebnego (święci), cierpiącego (zmarli) i walczącego (żyjący). 

Umieszczenie imion w dyptyku świadczyło o trwaniu w jedności ze wspólno-

tą kościelną, a  skreślenie o wyłączeniu z niej (ekskomunika). Po wyczytaniu, 

dyptyki kładziono na ołtarzu, na którym sprawowano Eucharystię, co też 

miało swoją wymowę. Z czasem, gdy zaczęto odprawiać msze wprost w in-

tencji niektórych zmarłych (lub żywych), dyptyki zastąpiono wspomnieniami 

(„mementa”) nie zawierającymi już imion wszystkich wiernych, o których 

Kościół pamięta, lecz tylko imiona jednego czy kilku wskazanych celebran-

sowi. Cdn 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

________________________________________ 

XXVIII Niedziela Zwykła – 11 października 2020 r. 

XX Dzień Papieski 

1.Przeżywamy XX Dzień Papieski pod hasłem: Totus Tuus. W całej ojczyź-

nie w dniu dzisiejszym przeprowadzana jest zbiórka do puszek na rzecz fun-

dacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Także i u nas lektorki /ministranci/ zbie-

rają po Mszy św. ofiary na ten cel. 

 

2. W tym tygodniu w kalendarzu liturgicznym Kościoła przypada we wtorek 

wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego w czwartek św. Teresy od Jezusa, 

w piątek św. Jadwigi Śląskiej, w sobotę  św. Ignacego Antiocheńskiego 

Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia składamy najserdeczniej-

sze życzenia. 

3. Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe, dziś po Mszy św. o 16.00 w dni 

powszednie na 17.30, dla dzieci od poniedziałku do piątku o godz. 16.00.  

4. Przy wyjściu można nabyć aktualny numer „Gościa Niedzielnego”, i nasz 

Parafialny Biuletyn. 

5. W związku ze zbliżającymi się dniami modlitwy za zmarłych, w tygodniu 

przy wyjściu znajdą się kartki z wypominkami, które będzie można składać 

na tacę lub w kancelarii. Są kartki także w dzisiejszym biuletynie. Złożone 

przy tej okazji do koperty ofiary przeznaczamy na inwestycje budowlane. 

Bardzo proszę o czytelne wypełnianie wypominek najlepiej w mianowniku. 

Nie umieszczamy na wypominkach imion i nazwisk osób błogosławionych i 

świętych, a także tych, których proces beatyfikacyjny trwa tzw. sług Bożych, 

jak kard. Stefan Wyszyński. 

6. Z tyłu kościoła jest w zbiorniku woda święcona do zabrania do domu. W 

okresie pandemii, kiedy życie może być zagrożone proszę pamiętać o życiu 

w łasce uświęcającej. 

Ksiądz Proboszcz Sławomir Skoblik 


