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1. Dziś III niedziela miesiąca.W godz.19.00 – 21.00 zapraszamy na modlitwę 
adoracyjną przed Chrystusem obecnym w Najśw.Sakramencie. 
 
2. Dzisiejsza niedziela w całym Kościele rozpoczyna Tydzień Misyj-
ny.Modlimy się w intencji misji i misjonarzy.Papieskie dzieła misyjne wspie-
ramy dziś ofiarą złożoną na tacę. 
 
3. Przeżywamy październik.Nabożeństwa różańcowe: w niedzielę o 
godz.17.30, w dni powszednie o godz.17.15.Dzieci prowadzą modlitwę ró-
żańcową we wtorki i czwartki. 
 
4. We wtorek będziemy przeżywali liturgiczne wspomnienie bł.Jana Pawła II. 
 
5. W kancelarii parafialnej przyjmujemy na wypominki jednorazowe, roczne i 
na listopadową Mszę św. zbiorową. 
 
6. Na cmentarzu ( na starej części ) I –szą główną alejkę wyłożono kostką 
Bauma. Będziemy to czynić dalej, w miarę możliwości finansowych,a jak  
będą sponsorzy, to te prace będą szły szybciej. 
 
7. Za tydzień w najbliższą niedzielę 27 pażdziernika przed kościołem osoby 
upoważnione ze wspólnoty niepełnosprawnych będą rozprowadzać cegiełki 
wartościowe. pozyskane środki zostaną przeznaczone na bieżącą działalność 
tej wspólnoty. 
 
8. W piątek 18 pażdziernika swoje imieniny przeżywał 
Ks.Łukasz.Ks.Łukaszowi życzymy dużo mocy i łaski Ducha św,Bożego 
błogosławieństwa,oraz wszelakiego dobra w życiu codziennym.Szczęść Boże. 
 
9. Od dziś służba liturgiczna naszej parafii rozprowadza znicze dochód prze-
znaczony jest na fundusz ministrancki. 
 

KALENDARZ LITURGICZNY 
 
21 X  Poniedziałek. Wspomnienie bł. Jakuba Strzemię, biskupa. 
1 Tes 2, 2b-8; Ps 96 (95), 1-2. 3 i 7. 8a i 10 (R.: por. 3); J 10, 14; J 10, 11-16; 
 
22 X Wtorek. Wspomnienie bł. Jana Pawła II, papieża. 
Iz 52,7-10; Ps 96,1-2.3 i 7,8a i 10; Ef 4,1-7.11-13; J 10,14; J 21,15-17; 
 
23 X Środa. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Jana Kapistrana, prezbitera. 
Rz 6, 12-18; Ps 124 (123), 1-2. 3-5. 6-8 (R.: por. 8a); Mt 24, 42a. 44; Łk 12, 39-48; 
 
24 X  Czwartek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Antoniego Marii Clareta, 
biskupa. 
Rz 6, 19-23; Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6 (R.: por. Ps 40 (39), 5ab); Łk 12, 49; Łk 12, 49-53; 
 
25 X  Piątek. Dzień powszedni. 
Rz 7, 18-24; Ps 119 (118), 66 i 68. 76-77. 93-94 (R.: por. 68b); Por. Mt 11, 25; Łk 12, 54
-59; 
 
26 X  Sobota. Dzień powszedni. 

Rz 8, 1-11; Ps 24 (23), 1-2. 3-4ab. 5-6 (R.: por. 6); Ez 33, 11; Łk 13, 1-9; 
 
27 X  Trzydziesta Niedziela zwykła lub Uroczystość rocznicy poświęcenia kościoła 
własnego.  
Syr 35, 12-14. 16-18; Ps 34 (33), 2-3. 17-18. 19 i 23 (R.: 7a); 2 Tm 4, 6-9. 16-18; 2 Kor 
5, 19; Łk 18, 9-14; 
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PIERWSZE CZYTANIE 
Wj 17, 8-13 Mojżesz wyprasza zwycięstwo nad Amalekita-

mi 
Czytanie z Księgi Wyjścia 
Amalekici przybyli, aby walczyć z Izraelitami w Refidim.  
Mojżesz powiedział wtedy do Jozuego: «Wybierz sobie 
mężów i wyruszysz z nimi na walkę z Amalekitami. Ja 
jutro stanę na szczycie góry z laską Boga w ręku». Jozue 
spełnił polecenie Mojżesza i wyruszył do walki z Amale-
kitami. Mojżesz, Aaron i Chur wyszli na szczyt góry.  
Jak długo Mojżesz trzymał ręce podniesione do góry, 
Izrael miał przewagę. Gdy zaś ręce opuszczał, miał prze-
wagę Amalekita. Gdy ręce Mojżesza zdrętwiały, wzięli 
kamień i położyli pod niego, i usiadł na nim. Aaron i Chur 
podparli zaś jego ręce, jeden z tej, a drugi z tamtej strony. 
W ten sposób aż do zachodu słońca były jego ręce stale 
wzniesione wysoko. I tak zdołał Jozue pokonać Amaleki-
tów i ich lud ostrzem miecza. 
Oto Słowo Boże. 
 
PSALM RESPONSORYJNY: 
Ps 121 (120), 1-2. 3-4. 5-6. 7-8 (R.: por. 2) 
 
Naszą pomocą jest nasz Pan i Stwórca. 
Wznoszę swe oczy ku górom:*  
skądże nadejść ma dla mnie pomoc?  
Pomoc moja od Pana,*  
który stworzył niebo i ziemię. 
 
Naszą pomocą jest nasz Pan i Stwórca. 
On nie pozwoli, by się potknęła twa noga,*  
ani się nie zdrzemnie Ten, kto ciebie strzeże.  
Nie zdrzemnie się ani nie zaśnie*  
Ten, który czuwa nad Izraelem. 
 
Naszą pomocą jest nasz Pan i Stwórca. 
Pan ciebie strzeże, †  
jest cieniem nad tobą,*  
stoi po twojej prawicy.  
Nie porazi cię słońce we dnie*  
ani księżyc wśród nocy. 
 
Naszą pomocą jest nasz Pan i Stwórca. 
Pan cię uchroni od zła wszelkiego,*  
ochroni twoją duszę.  
Pan będzie czuwał nad twoim wyjściem i powrotem,*  
teraz i po wszystkie czasy. 
Naszą pomocą jest nasz Pan i Stwórca. 
 
DRUGIE CZYTANIE 
2 Tm 3, 14 – 4, 2 Wszelkie Pismo natchnione jest pożytecz-

ne do kształcenia w sprawiedliwości 
Czytanie z Drugiego listu świętego Pawła Apostoła do 
Tymoteusza 
Najdroższy:  
Trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci zawierzono, bo 
wiesz, od kogo się nauczyłeś. Od lat bowiem niemowlę-
cych znasz Pisma święte, które mogą cię nauczyć mądro-
ści wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Jezu-
sie. Wszelkie Pismo od Boga jest natchnione i pożyteczne 
do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do 
kształcenia w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był 
doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu.  
Zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie 
sądził żywych i umarłych, i na Jego pojawienie się, i na 
Jego królestwo: głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę, 
w razie potrzeby wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu z 
całą cierpliwością, ilekroć nauczasz. 
Oto Słowo Boże. 
 
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ: Hbr 4, 12 
Alleluja, Alleluja, Alleluja 
Żywe jest słowo Boże i skuteczne,  
zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. 
Alleluja, Alleluja, Alleluja 
 
EWANGELIA 
Łk 18, 1-8 Wytrwałość w modlitwie 
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza 
Jezus odpowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że 
zawsze powinni modlić się i nie ustawać: «W pewnym 
mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z 
ludźmi.  
W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do 
niego z prośbą: „Obroń mnie przed moim przeciwnikiem”. 
Przez pewien czas nie chciał; lecz potem rzekł do siebie: 
„Chociaż Boga się nie boję ani z ludźmi się nie liczę, to 
jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją 
w obronę, żeby nie przychodziła bez końca i nie zadręcza-
ła mnie”».  
I Pan dodał: «Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia 
mówi. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybra-
nych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie 
zwlekał w ich sprawie?  
Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy 
jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy 
przyjdzie?» 
Oto słowo Pańskie. 



Chrześcijanie nie obchodzą Halloween 
Marcin Konik-Korn 
Tytuł tego artykułu właściwie nie jest prawdziwy. Jest w nim zawarte pobożne życzenie. Chrześcijanie, niestety, 
coraz częściej obchodzą to „święto”, które ani nie jest świętem, ani też nie da się pogodzić z wiarą w Chrystusa. W 
naszym kraju Halloween jest nowym zwyczajem, jeszcze niezakorzenionym. Warto więc podjąć zawczasu starania 
o to, by móc kiedyś śmiało powiedzieć: „chrześcijanie nie obchodzą Halloween” 
Są takie elementy amerykańskiej popkultury, które raz za razem wdzierają się do niegdyś konserwatywnej kulturo-
wo Polski. Wcześniej św. Mikołaj został zastąpiony przez zlaicyzowaną maskotkę Coca-Coli, następnie walentyn-
ki wyparły wspomnienie św. Walentego, a teraz Halloween próbuje młodemu pokoleniu wywrócić w głowie sens 
uroczystości Wszystkich Świętych oraz Dnia Zadusznego. 
Droga do piekła 
Halloween to celtyckie, a zatem pogańskie święto. Związane było z obrzędami Samhain. W średniowieczu nadano 
mu nazwę All Hallows Eve - co znaczy - Wigilia Wszystkich Świętych. W skrócie Halloween. Halloween polega-
ło na kontaktowaniu się z zaświatami, po to by odkryć przyszłość, nabrać mocy, zaspokoić potrzeby zmarłych. 
Zwyczaje te można porównać z obchodzonymi w naszej części Europy dziadami, tak dobrze zobrazowanymi 
przez Adama Mickiewicza w III części jego najważniejszego dramatu. Dziady jednak Kościół katolicki skutecznie 
wyrugował kilka wieków temu. W miejsce obrządków mających za cel kontakt z duchami, udało się wprowadzić 
kult zmarłych, polegający na czczeniu ich pamięci i modlitwie za nich. Dzięki temu od XII wieku w Kościele 
obchodzi się Dzień Zaduszny.  
W XIX wieku zwyczaje Halloween dotarły wraz z emigrantami z Wysp Brytyjskich do Ameryki. Tam nabrały 
swojego kolorytu i komercyjnego charakteru. Smaczku (a może raczej niesmaczku) dodaje fakt, że w Nowym 
Jorku jest to dzień parad gejowskich. W XX wieku zmodyfikowana pogańska praktyka powróciła już nie tylko na 
Wyspy Brytyjskie, ale do całej Europy. Na ironię zakrawa fakt, że choć w niemal całej Europie udało się Kościo-
łowi „ochrzcić” dziady, po 800 latach musi on ponownie walczyć o to, aby kult zmarłych nie miał okultystycznego 
charakteru. Tak to już jest, licho nie śpi. 
Demonizowanie? 
Wiele osób uśmiecha się pod nosem, kiedy poznaje stanowisko Kościoła na temat Halloween. Najczęściej ludzie 
używają argumentu: co złego jest w tym, że dzieci przebierają się za czarownice i diabliki? Albo: przecież to tylko 
zabawa, nie ma w niej nic złego. Problem polega na tym, że cała symbolika i atmosfera Halloween otwiera czło-
wieka na rzeczywistość, o której gdyby człowiek wiedział, uciekałby, gdzie pieprz rośnie.  
Taka oto dynia z zapaloną w niej świecą symbolizuje dusze błąkające się w postaci ogników. Tańce czarownic z 
diabłami i skrzatami przy ognisku (za te postaci przebierają się dzieci) mają za zadanie skontaktować człowieka z 
duchami. Wróżby mają na celu zajrzeć w zaświaty, by dowiedzieć się czegoś o nadchodzącej przyszłości.  
Jak wiemy, wróżby to grzech śmiertelny przeciw Panu Bogu, który jest jedynym Panem Czasów. Nie wolno pró-
bować wcielać się w Jego rolę i próbować odkrywać przyszłość, którą zaplanował. Otwieranie się zaś na duchy to 
zabawa z diabłem w chowanego, ale na takich zasadach, że jedynie człowiek szuka, a diabeł pozwala się znaleźć. 
Duchy istnieją. Z tym tylko, że dusze zbawione trwają w adoracji Boga, a nie zajmują się ziemskimi zabawami 
ludzi. Toteż kiedy wywołujemy duchy, możemy mieć pewność, że spotkamy albo duszę potępioną, albo demony. 
Bo choćby człowiek tę zabawę traktował zupełnie niepoważnie, to diabły odpowiadają na każde zaproszenie czło-
wieka. Zresztą sama atmosfera Halloween bliższa jest naszym wyobrażeniom piekła niż nieba. Bo czy wyobraża-
my sobie niebo jako miejsce, po którym hasają diabełki, potwory, kościotrupy i czarownice? A jeżeli nie, to po co 
bawić się w piekło? Czy zabawa w potępienie i przebieranie się za przyjaciół szatana jest miła Chrystusowi?  
Wszyscy egzorcyści zwracają uwagę, że problemy opętań i schorzeń psychicznych na tle demonicznym zaczynają 
się niemal zawsze od niewinnych praktyk. Należą do nich: słuchanie obrazoburczej muzyki, wróżenie, kontakto-
wanie się z duchami, noszenie talizmanów czy też zabawa w piekło, diabły itp. 
Marketingowe oszustwo 
Najgorsze jest to, że sukces Halloween związany jest z zyskiem bardzo wielu osób. W okolicach Wszystkich 
Świętych można zarobić na zniczach i wiązankach. Wytwórcy zabawek i właściciele knajp pozazdrościli widać 
zysków i chcieliby również coś dla siebie uszczknąć. Stąd zależy im na zwiększaniu popularności Halloween. 
Jedni mogą dzięki temu sprzedać więcej upiornych strojów i zabawek, drudzy organizują imprezy w atmosferze 
horroru, podczas których wzrasta m.in. sprzedaż alkoholu.  
Ludzie, którzy zarabiają w Polsce na Halloween, zwłaszcza jeżeli są ochrzczeni, sprzeniewierzają się wierze i 
tradycji dla pieniędzy. Sami ulegają marketingowemu oszustwu, że Halloween to tylko świecka zabawa, na której 
można zarobić kilka groszy, i organizują coś, co otwiera ich samych i innych ludzi na działanie szatana. 
 
Przedruk: Tygodnik NIEDZIELA Edycja małopolska 43/2008  

Na czasie ... 

Wytrwałość i modlitwa Ks. M ariusz Frukacz 
Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać” – czytamy w tekście Ewange-
lii. Dziś, kiedy wciąż przeżywamy Rok Wiary, Jezus mówi nam o wytrwałości w modlitwie. To właśnie modlitwa jest tą świętą 
przestrzenią, w której mogę osobiście spotkać się z Jezusem. To modlitwa jest tym momentem w moim życiu codziennym, kiedy 
mogę rozmawiać z Bogiem o moich troskach, problemach. Ewangelia dzisiejsza mówi nam, że w modlitwie nie wolno ustawać. 
Do Boga trzeba się ciągle „dobijać”, trzeba być w tym wytrwałym. Jednak należy pamiętać, że w naszej modlitwie musi być żywa 
wiara. Modlitwa bowiem nie jest czymś tylko i wyłącznie statycznym, wypowiadanym ustami. Modlitwę wypowiadamy naszym 
sercem i całym naszym życiem. Dlatego wymaga ona naszej wytrwałości.  Jezus dzisiaj zapewnia nas, że jak będziemy wytrwale 
prosić Ojca, to On nas wysłucha. Aby jednak radość nasza była pełna, potrzebujemy właśnie wytrwałości w modlitwie. Na ogrom-
ną wartość wytrwałej modlitwy w życiu duchowym i codziennym każdego z nas wskazuje dwóch wielkich papieży: bł. Jan Paweł 
II, którego wspomnienie liturgiczne obchodzimy 22 października, i bł. Jan XXIII, którego w liturgii Kościół wspominał 11 paź-
dziernika. To byli mężowie nieustannej, wytrwałej i głębokiej modlitwy. Pamiętamy, jak media pokazywały długą modlitwę bre-
wiarzową Jana Pawła II w ciszy na Wawelu. To było przejmujące świadectwo. Do dzisiaj dla wielu z nas ten obraz pozostaje w 
pamięci i sercu. Papież nauczył nas wtedy czegoś ważnego – że Bóg przemawia do ludzkiego serca w ciszy.  
Bł. Jan XXIII, papież dobroci, uczy nas, że modlitwa niesie pokój serca. Uczy także, iż modlitwa ma być dla mnie czasem wyjąt-
kowym, który ma być pogłębieniem mojej więzi z Jezusem. Tak wiele o tajemnicy wytrwałej modlitwy bł. Jan XXIII napisał w 
swoim „Dzienniku duszy”. Niemal każda strona tego wspaniałego dzieła duchowego jest naznaczona modlitwą.  
My także każdego dnia musimy pisać własną historię duszy przez wytrwałość w modlitwie. Niech taka modlitwa stanie się funda-
mentem naszej codzienności. 

W tym tygodniu pożegnaliśmy: 
 
+ Urszulę Karpińską 
+ Elżbietę Wolską 
+ Jarosława Kozak 
+ Filipa Krzyżanowskiego 
 
 

 
 
+ Teresę Łachecką 
+ Jana Kojeckiego 
+ Aleksandra Zalewskiego 

NIEDZIELA 20.10.2013 
7.00 + Władysława, Mieczysławę i Waldemara Tobolczyk, 
Jana i Danutę Granoszewskich oraz zm. z rodz. 
8.30 + Wypominki Roczne 
10.00 + Irenę Jaranowską  
11.30   W int Nipełnosprawnych. 
13.00 + ks. prałata Czesława Żyłę  
18.00 + Annę Grabowską w 4 r. śm. 
 
PONIEDZIAŁEK 21.10.2013 
7.00 + Józefa, Janinę i Włodzimierza Obtułowicz, Zofię Wła-
dysława i Kazimierza Januszewskich 
7.00 + Jadwigę Ostrowską 
7.00 + Beatę Jędrasik w 11 r. śm, zm z rodz. Jędrasików, 
Parzuchowskich i Ferenców.  
18.00 + Helenę, Władysława, Krystynę i Henryka Tomaszew-
skich. 
18.00 O zdrowie dla Alicji Lipskiej 
 
WTOREK 22.10.2013 
7.00 +Edwarda, Helenę, Stanisława, Marię i Michalinę Popie-
larskich. 
7.00 + Lucynę Pniewską w 2 r.śm.  
7.00 + Urszulę Bakun w 1 r. śm. 
18.00 + Hannę Mamełka w 3 r.śm, Józefa i Elżbietę Święc-
kich 
 
ŚRODA 23.10.2013 
7.00 + Mariannę w 30 r. śm, Jana i Tadeusza Lewińskich, 
Zenobię i Mariana Kowalewskich. 
7.00 + Rafała Widmańskiego p.p.  
7.00 + Bogdana i Tadeusza Łukaszewskich 
18.00  Nowenna do MBNP 

CZWATEK 24.10.2013 
7.00 + Piotra Bieleckiego  
7.00 + Janinę Żytnikowską p.p. 
7.00   O Boże błogosławieństwo dla Karola, Rafała, Tomasza i 
Anny 
18.00 + Marcina Dębskiego i za jego dziadków. 
 
PIĄTK 25.10.2013 
7.00 + Henryka(m) Krysiak w 26 r. śm.  
7.00 + Tadeusza Golejewskiego  
18.00 + Stefana i Mariannę Długoszewskich  
18.00 + Annę Kowlik p.p. 
 
SOBOTA 26.10.2013 
7.00   Dziekczynno – błagalna w 55 r. ślubu Ireny Jerzego. 
7.00   Dziekczynno – błagalna w 55 r. ślubu Elżbiety i Czesła-
wa 
7.00 + Alinę Jankowską w 1 r. śm. 
18.00 + Halinę, Tadeusza, Adama, Sylwestra i Mirosława 
Biegaj. 
 
NIEDZIELA 27.10.2013 
7.00 + Urszulę Grądzką w 11 r. śm. 
8.30   Dziękczynna za zdrowię i opiekę nad Karoliną i jej 
rodziną. 
10.00 + Stanisławę w 7 r. śm. Franciszka i Kazimierza Prusa-
czyk, Mariannę i Józefa Ziemińskich 
11.30 + Franciszkę, Joannę i Szczepana Kwiatkowskich  
13.00 W int. parafian  
18.00 + Wiktorię i Feliksa Pruchniewicz. 


