XIII Dzień Papieski:
Jan Paweł II – Papież Dialogu
Tytuł tego dnia wyjątkowo koresponduje z sytuacją współczesnego
człowieka, który coraz głośniej i częściej sygnalizuje tak wiele trudności w
budowaniu wzajemnych międzyludzkich relacji, we wszystkich przestrzeniach
swojego funkcjonowania. Być człowiekiem dialogu i spotkać człowieka z którym
można prowadzić dialog. Zawsze cudem jest takie spotkanie.
Jan Paweł II, w całym swoim Pontyfikacie, był mistrzem w budowaniu
dialogu, a więc przestrzeni na rozmowę, która prowadzi do spotkania i do twórczych
myśli. On kochał człowieka, kochał spotkania i rozmowy z nim. On nigdy nie był
znużony człowiekiem. Chociaż bardzo dużo pracował, to jednak dla człowieka
zawsze szukał czasu i zawsze go znajdował.
Janusz Poniewierski w książce Gesty Jana Pawła II napisał: „Jan Paweł II
ciągle się śpieszył i … wciąż się spóźniał. Śpieszył się: do modlitwy i do spotkań z
ludźmi. Ale kiedy już się modlił albo rozmawiał z drugim człowiekiem, czas
przestawał się dla niego liczyć: zwalniał, jakby chciał wydłużyć te chwile w
nieskończoność. Zamienić je w wieczność”(s.98).
Taki był nasz błogosławiony Jan Paweł II. On nigdy nie lekceważył
człowieka. Jaka to cudowna lekcja na nas, ludzi ciągle zabieganych, ludzi z
deficytem czasu dla drugiego człowieka. Jakże mniej byłoby problemów miedzy
małżonkami, między rodzeństwem, miedzy przyjaciółmi, między kolegami w pracy
gdyby ludzie mieli dla siebie czas, by się spotkać i porozmawiać, by razem usiąść i
w dialogu myśli i serc szukać rozwiązań.
Jan Paweł II miał czas dla każdego. Z każdym znajdował wspólny język.
Dosłownie z każdym. To nie wszystkim się podobało. Nie jeden raz zwracano Mu
uwagę, że nie powinien spotykać się miedzy innymi z Jaruzelskim, Arafatem,

Castro… A On wszystkich podpowiadających mu bardzo uważnie słuchał, potem
analizował ich wypowiedzi przez długie godziny spędzone na modlitwie i ostatecznie
robił swoje: spotykał się, rozmawiał, bo w dialogu dostrzegał sens rozwiązywania
wszystkich problemów człowieka. „Oczywiście, nie zamazywał win – pisze
przywołany już Janusz Poniewierski – Nie udawał, że wszystko jest w porządku. Nie
relatywizował zła – mówił o nim wprost i bez ogródek, pełnym głosem. Nic
dziwnego, że w jego obecności ludzie czuli się czasem jak przed trybunałem.
Trybunałem sumienia” /s.61/.
Ojciec święty Jan Paweł II rozmawiając ze wszystkimi, nie zmieniał swoich
poglądów, świata wartości, do którego święcie był przekonany, któremu był oddany
do końca. Dostrzegał w świecie taką pokusę intelektu, który w imię powierzchownie
pojmowanego kompromisu i chęci zachowania spokoju za wszelką cenę, był gotów
zrezygnować z części depozytu wiary i przez to wyrzec się swej tożsamości. W
przemówieniu do Konferencji Episkopatu Polski podkreślał z mocą: „W dialogu
trzeba jasno mówić, kim ja jestem, żebym mógł rozmawiać z kimś drugim, który jest
inny. Trzeba bardzo jasno to mówić, bardzo stanowczo: kim ja jestem, kim ja chcę
być i kim chcę pozostać. Zdajemy sobie sprawę z tego, że dialog ów nie może być
łatwy, gdy prowadzi się go ze stanowiska diametralnie przeciwnych założeń
światopoglądowych, ale musi być możliwy i skuteczny, jeśli domaga się tego dobro
człowieka, dobro narodu i wreszcie dobro ludzkości” (Częstochowa 1979 r.).
Świadomość tego kim się jest, świadomość własnej odpowiedzialności, to
ważne elementy składowe w budowaniu dialogu, o czym wielu dzisiaj zapomina w
imię poprawności politycznej, w imię szukania aprobaty, w imię awansu, budowania
układów, dziwnych znajomości.
Dziękujmy dziś Bogu za ten fragment kolejnej wielkiej karty z życia
błogosławionego Jana Pawła II i prośmy Go, aby umacniał nas w podejmowaniu
dialogu z każdym człowiekiem, nie zawsze bliskim naszym przekonaniom, naszym
wartościom, naszym sercom, byśmy nigdy nie zatracili siebie, a każdy, kto z nami
się spotyka, niech odnajduje na nowo sens i wartość życia i godności człowieka,
stworzonego na obraz i Boże podobieństwo, mimo wszystko.
Intencje Mszalne 14.10 – 20.10.2013 r.

Poniedziałek
14.10.2013

6.30
6.30
6.30
7.00
7.00
8.00
18.30

+ Jadwiga Indykiewicz.
+ Jadwiga; zm. z rodziny.
+ Ryszard Czyczuk.
+ Józef Szlufik – 6 r. śm.
+ Jadwiga i Artur Makowscy.
+ Marian Jasiński; rodzice i rodzeństwo.
+ Jan Nelke – 32 r. śm; Tekla, Feliks Nelke.
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Sobota
19.10.2013

XXIX Niedziela
Zwykła
20.10.2013
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+ Jawiga – 8 r. śm i Jan Małeccy.
+ Bronisław Wróblewski; Henryk Wróblewski.
+ Jadwiga Kucharczyk – int. z racji imienin; Jan Kucharczyk; rodziców z obojga
stron.
+ Jadwiga, Józefa, Franciszek i Kazimierz Szymborscy.
+ Bogumiła i Jan Szczypińscy; rodzice z obojga stron.
+ córka Jadwiga Rutkowska i Andrzej Rutkowski.
+ Jadwiga, Jerzy, Tadeusz Iwańscy.
REZREWACJA
REZERWACJA
+ Jadwiga, Jan i Jerzy Kośpiczewicz; zm. z rodziny Murszewskich i
Kośpiczewicz.
+ Dariusz Burnicki – 9 r. śm.
+ Gertruda Tomella – popogrzebowa.
+ Helena i Paweł Skonieczka; zm. z rodziny.
+ Teresa Wilemska – 2 r. śm.
+ Wiktoria Topolewska – 3 r. śm.
+ Czesław Kamiński – 8 r. śm; zm. z rodziny Kamińskich i Kołakowskich.
W intencji Panu Bogu wiadomej.
+ Wiktor, Marta i Jan Grzymscy.
O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla wnuków.
+ Paweł Skonieczka – 13 r. śm. Teresa.
+ Wanda Pasternacka – 2 r. śm; Paweł Pasternacki; dziadkowie Pasternaccy i
Ryttr.
+ Stefan Kordek – int. z rarcji urodzin.
REZERWACJA
Za dusze w czyśćcu cierpiące.
+ Helena Maciejewska – popogrzebowa.
+ Lidia Kaliszer - popogrzebowa.
Dziękczynna w 60 – tą rocznicę ślubu Henryka i Bożeny Dąbrowskich z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo.
+ Janina Stożyńska – 13 r. śm.
+ Antoni i Henryka Szybylscy; Józef Zakrzewski.
Dziękczynna w 27 rocznicę ślubu Andrzeja i Małgorzaty z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo.
+ Marianna, Helena i Paweł Krajnik; Maria, Bolesław Kronke.
+ Jadwiga Borowska – popogrzebowa.
+ Bernadeta Kłosowska – 12 r. śm.
+ Barbara, Jan Szałwińscy; Waleria i Bernard Marasińscy.
+ Agnieszka Falkowska – 4 r. śm; zm. z rodziny: Milewskich i Krzywdzińskich.
+ Regina Spychalska – 12 r. śm; Jan, Konrad Spychalscy; Stanisław, Marta
Słupscy.
+ Wiesław Kowalczyk – 3 r. śm.
+ syn Henryk Płoszyński i mąż Henryk Płoszyński; siostra Kunegunda
Kwiatkowska.
SUMA – za Parafian
+ Irena Adelman – int. z okazji imienin.

Kościół
szkolny

12.15
18.30
8.30
10.00
11.30

+ Jan Szczypiorski; Anna i Karol Dobruccy.
+ Irena – int. z racji imienin i Jan Klejs; zm. rodzice z obojga stron.
+ Genowefa Skibińska; zm. z rodziny: Skibińskich i Małek.
+ Ryszard, Grzegorz, Stefan i Marianna Szmidt.
+ Władysław Skwiot – 21 r. śm; Jadwiga Marchlewska i Andrzej Skwiot.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
XXVIII Niedziela Zwykła
13. października 2013
1. W Kościele w Polsce przeżywamy XIII Dzień Papieski pod hasłem: „Jan Paweł II –
człowiek dialogu”. W dniu dzisiejszym młodzież kwestuje na rzecz papieskiego
funduszu „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, który przeznaczony jest na stypendia dla
zdolnej młodzieży, której nie stać na dalszą edukację. Obecnie Fundacja „Dzieło
Nowego Tysiąclecia” pomaga ponad 2500 uczniom i studentom.
2. Dzisiaj po wieczornej Mszy św. zakończenie tegorocznych Nabożeństw Fatimskich.
Odmówimy modlitwę różańcową na zewnątrz kościoła.
3. W tym tygodniu w liturgii wspominać będziemy: 15. października św. Teresę od Jezusa,
dziewicę i dra Kościoła, 16. października św. Jadwigę Śląską, 17. października św.
Ignacego Antiocheńskiego, bpa i męczennika, 18. października święto św. Łukasza
Ewangelisty, jest to także dzień modlitw w intencji pracowników Służby Zdrowia.
4. W poniedziałek 14. października obchodzą swoje święto nauczyciele, katecheci,
wychowawcy. Wesprzyjmy ich pracę modlitwą płynącą z serca. Pozdrawiamy
wszystkich pedagogów naszej parafii, dziękujemy Wam za wychowanie młodego
pokolenia Polaków i życzymy sukcesów wychowawczych i wdzięczności ze strony
wychowanków.
5. Wspólnota młodzieżowa „Uczniowie Słowa” zaprasza na czuwanie modlitewne
z bł. Janem Pawłem II, 16. października na godz. 19.30 do naszej Fary.
6. W piątek 18. Października po wieczornej Mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu
o pokój.
7. Pragniemy serdecznie podziękować za ofiary złożone do puszek na rzecz ofiar wojny w
Syrii. Zebraliśmy 2230 zł. Dziękujemy bardzo wszystkim ofiarodawcom jak i
kwestującym.
8. Dziękujemy także wszystkim, którzy włączyli się w akcję związaną z Tygodniem
Miłosierdzia. Rozdaliśmy ponad 100 bochenków chleba. Chcielibyśmy także
podziękować państwu Joannie i Jackowi Piersa – właścicielom piekarni „Krzyś” za
ofiarowane pieczywo na stół plebanijny. „Bóg zapłać”.
9. Od przyszłej niedzieli rozpoczynamy Tydzień Misyjny. Pamiętajmy w naszych
modlitwach o wszystkich misjonarzach głoszących Ewangelię Chrystusową na całym
świecie.
10. W przyszłą niedzielę, trzecią niedzielę miesiąca tradycyjna kolekta gospodarcza.
Gorąco polecamy ją ofiarności naszych parafian. Także w przyszłą niedzielę zapraszamy
na modlitewne czuwanie przed obrazem Jezu Ufam Tobie do Kaplicy Krzyża Świętego
na godz. 18.00.
11. Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej.

