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  1. W ostatnim tygodniu października zapraszamy na nabożeństwa różańcowe: 
      w niedziele o godz.17.30 , a w dni powszednie o godz.17.15. 
 
  2. W kancelarii parafialnej przyjmujemy na wypominki jednorazowe. roczne i 
      listopadową Mszę św. zbiorową. W dniu Wszystkich Świętych od godz.8.00 
      do rozpoczęcia Mszy św. – na wypominki i listopadową Mszę św.zbiorową 
      będziemy przyjmować także na cmentarzu. Stoliki naszej parafii będą z 
      nazwą naszej parafii.Dając więc na wypominki na cmentarzu, prosimy by na 
      to zwrócić uwagę.Bo do jakiej parafii ktoś da na wypominki, to w tej parafii 
      będą one czytane. 
 
  3. W piątek 1 listopada, Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. w kościele 
      przed południem o godz.7.00 , 8.30 , 10.00 , 11.30. O godz.12.00 z kościoła 
      wyruszy procesja na cmentarz. Podczas procesji na cmentarzu będziemy się 
      modlić w intencji zmarłych polecanych modlitwom w wypominkach 
      jednorazowych.Po zakończeniu procesji ok.godz.13.15 na cmentarzu zostanie 
      odprawiona Msza św. 1 listopada to zarazem pierwszy piątek miesiąca. 
      W dniu 1 listopada z racji uroczystości,można spożywać pokarmy mięsne. 
 
 4. W sobotę 2 listopada, Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. 
      Msze św. o godz.7.00 , 10.00  i 18.00. 
     Jest to też I sobota miesiąca,ale z racji tego dnia kapłani odwiedzą chorych 
     z posługą sakramentalną w przyszłą sobotę. 
 
 5. W dniach od 1 do 8 listopada włącznie codziennie można zyskać odpust  
     zupełny, za pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie modlitwy za  
     zmarłych.Odpust ten wolno ofiarować jedynie za zmarłych. 
 
 6. Od 1 do 30 listopada o godz.18.00 będzie odprawiana w naszym kościele  
     zbiorowa Msza Św. w intencji zmarłych.W każdą III niedzielę miesiąca ,po 
     Mszy św. o godz.7.00 czytane są wypominki roczne za zmarłych , a o 8.30 
     jest odprawiana Msza św. w intencji zmarłych , polecanych w wypominkach 
     rocznych. 
 
 7. W niedzielę 13 pażdziernika ( Dzień Papieski ) w czasie zbiórki na stypendia 
     dla zdolnej młodzieży pochodzącej z niezbyt zamożnych rodzin, nasza parafia 
     zebrała 3.154 zł. Zaś na pomoc ofiarom wojny w Syrii (dnia 6 pażdziernika ) 
     zebraliśmy 2.811 zł. Za ofiarność –dziękujemy.Dziękujemy też paniom z 
     Żywego Różańca za przeprowadzenie tych zbiórek. 
 
8.  Tak jak w zeszłym roku Ministranci rozprowadzają znicze, dochód przeznaczony jest 
na fundusz ministrancki. 
 

KALENDARZ LITURGICZNY 
 
28 X  Poniedziałek. Święto Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza. 
Ef 2, 19-22; Ps 19 (18), 2-3. 4-5 (R.: 5a); Łk 6, 12-19; 
29 X Wtorek. Dzień powszedni. 
Rz 8, 18-25; Ps 126 (125), 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 (R.: por. 3a); Por. Mt 11, 25; Łk 13, 18-21; 
30 X  Środa. Dzień powszedni. 
Rz 8, 26-30; Ps 13 (12), 4-5. 6 (R.: 6a); 2 Tes 2, 14; Łk 13, 22-30; 
31 X Czwartek. Dzień powszedni. 
Rz 8, 31b-39; Ps 109 (108), 21-22. 26-27. 30-31 (R.: 26b); Łk 19, 38; Łk 13, 31-35; 
1 XI Piątek. Uroczystość Wszystkich Świętych. 
Ap 7, 2-4. 9-14; Ps 24 (23), 1-2. 3-4ab. 5-6 (R.: por. 6); 1 J 3, 1-3; Mt 11, 28; Mt 5, 1-12a; 
2 XI Sobota. Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. 
Pierwsza Msza: Hi 19, 1. 23-27a; Ps 27 (26), 1. 4. 7 i 8b i 9a. 13-14 (R.: 1a); 1 Kor 15, 20-24a. 25-28; 
Ap 1, 5-6; Łk 23, 44-46. 50. 52-53; 24, 1-6a;  
Druga Msza: Dn 12,1-3; Ps 42 (41), 2-3. 5; Ps 43 (42), 3. 4 (R.: por. Ps 42 (41), 3a); Rz 6, 3-9; J 3, 16; 
J 11, 32-45;  
Trzecia Msza: Mdr 3, 1-6. 9; Ps 103 (102), 8 i 10. 13-14. 15-16. 17-18 (R.: por. Ps 37 (36), 39a); 2 
Kor 4, 14 – 5, 1; J 6, 40; J 14, 1-6; 
 
3 XI Trzydziesta pierwsza Niedziela zwykła.  
Mdr 11, 22 – 12, 2; Ps 145(144), 1-2. 8-9. 10-11. 13cd-14 (R.: 1a); 2 Tes 1, 11 – 2, 2; J 3, 16; Łk 19, 1-
10; 
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PIERWSZE CZYTANIE 
 
Syr 35, 12-14. 16-18 Modlitwa biednego przeniknie 

obłoki 
Czytanie z Księgi Syracydesa 
Pan jest Sędzią,  który nie ma względu na osoby.  
Nie będzie miał On względu na osobę przeciw biedne-
mu,  owszem, wysłucha prośby pokrzywdzonego.  
Nie lekceważy błagania sieroty i wdowy, kiedy się 
skarży. Kto służy Bogu, z upodobaniem będzie przyję-
ty,  a błaganie jego dosięgnie obłoków. Modlitwa 
biednego przeniknie obłoki i nie ustanie, aż dojdzie do 
celu. Nie odstąpi ona, aż wejrzy Najwyższy  
i ujmie się za sprawiedliwymi, i wyda słuszny wyrok. 
Oto Słowo Boże. 
 
PSALM RESPONSORYJNY: 
Ps 34 (33), 2-3. 17-18. 19 i 23 (R.: 7a) 
Biedak zawołał i Pan go wysłuchał. 
 
Będę błogosławił Pana po wieczne czasy,*  
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.  
Dusza moja chlubi się Panem,*  
niech słyszą pokorni i niech się weselą. 
 
Biedak zawołał i Pan go wysłuchał. 
 
Pan zwraca swe oblicze przeciw zło czyniącym,*  
by pamięć o nich wymazać z ziemi.  
Pan słyszy wołających o pomoc*  
i ratuje ich od wszelkiej udręki. 
 
Biedak zawołał i Pan go wysłuchał. 
 
Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu,*  
ocala upadłych na duchu.  
Pan odkupi dusze sług swoich,*  
nie zazna kary, kto się doń ucieka. 
 
Biedak zawołał i Pan go wysłuchał. 
 
DRUGIE CZYTANIE 
2 Tm 4, 6-9. 16-18 Ufność Pawła po życiu poświęco-

nym Bogu 
Czytanie z Drugiego listu świętego Pawła Apostoła 
do Tymoteusza 
Najdroższy:  
Krew moja już ma być wylana na ofiarę, a chwila 

mojej rozłąki nadeszła. W dobrych zawodach wystąpi-
łem, bieg ukończyłem, wiarę ustrzegłem. Na ostatek 
odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi 
w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy Sędzia, a nie 
tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali pojawie-
nie się Jego.  
Pospiesz się, by przybyć do mnie szybko. W pierwszej 
mojej obronie nikt przy mnie nie stanął, ale mię wszy-
scy opuścili: niech im to nie będzie policzone. Nato-
miast Pan stanął przy mnie i wzmocnił mię, żeby się 
przeze mnie dopełniło głoszenie Ewangelii i żeby 
wszystkie narody je posłyszały; wyrwany też zostałem 
z paszczy lwa.  
Wyrwie mię Pan od wszelkiego złego czynu i wybawi 
mię, przyjmując do swego królestwa niebieskiego; 
Jemu chwała na wieki wieków. Amen. 
Oto Słowo Boże. 
 
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ: 2 Kor 5, 19 
Alleluja, Alleluja, Alleluja 
W Chrystusie Bóg pojednał świat ze sobą,  
nam zaś przekazał słowo jednania. 
Alleluja, Alleluja, Alleluja 
 
EWANGELIA 
Łk 18, 9-14 Wysłuchana modlitwa skruszonego grzesz-

nika 
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza 
Jezus powiedział do niektórych, co ufali sobie, że są 
sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść: 
«Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, 
jeden faryzeusz a drugi celnik.  
Faryzeusz stanął i tak się w duszy modlił: „Boże, dzię-
kuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, 
cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Poszczę dwa razy 
w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co naby-
wam”. Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet 
oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: 
„Boże, miej litość dla mnie, grzesznika”.  
Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedli-
wiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, 
będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony». 
Oto słowo Pańskie. 



Okultyzm 
 
Rozmawiając na tematy religijne coraz częściej słyszymy takie słowa jak: okultyzm, magia, spirytyzm, a 
nawet czary. Jeśli chodzi o czary to dosyć łatwo można skojarzyć, że nigdy nie były one łączone z religią chrześci-
jańską, a kiedy wrócimy do historii to przypomnimy sobie, że przecież inkwizycja paliła czarownice. Natomiast co 
do okultyzmu, magii i spirytyzmu, to czasem do naszej świadomości przemycają się opinie, jakoby były one czę-
ścią lub uzupełnieniem religii chrześcijańskiej. A jeśli nawet wyczuwamy jakąś niezgodność między tymi rzecza-
mi to z trudnością przychodzi nam powiedzieć, w czym właściwie okultyzm, magia i spirytyzm przeciwstawiają 
się prawdziwej wierności i miłości do Boga. 
Mam nadzieję, że w ar tykułach poświęconych tej tematyce zdołam, choć trochę uwrażliwić czytelnika na 
zagrożenia, jakie wiążą się z uprawianiem okultyzmu, magii i spirytyzmu. 
Okultyzm, według definicji słownikowej jest to ogół doktryn głoszących, ze w człowieku, przyrodzie istnieją 
ukryte siły tajemne, które można pobudzić i zużytkować przez spełnienie określonych obrzędów - praktyk magicz-
nych. Okultyzm wiąże się nieodłącznie z magią, czarami i spirytyzmem. Ma on na celu wywołanie konkretnych 
skutków w życiu nie tylko duchowym, psychicznym, lecz także fizycznym samej osoby stosującej tę praktykę, jak 
również w życiu innych osób. Taka interpretacja słownikowa niewiele jeszcze nam mówi. Trzeba wiedzieć, że 
okultyzm jest sztuką sięgania w niewidzialny świat. Ale sięga on do tego, co niewidzialne, do świata rzeczywisto-
ści duchowej, aby zdobytą wiedzę wykorzystać według własnych potrzeb. Tak zdobyta wiedza, zwana gnozą nie 
jest ujawniana, poddawana osądowi czy krytyce. Dlatego nie dowiadujemy się jakie są rzeczywiste intencje ma-
gów, ale atmosfera tajemnicy, skrytości zwraca uwagę na mogące działać tam siły demoniczne, wszak Szatan jest 
księciem ciemności. 
Często stajemy w naszym życiu wobec tajemnicy. Pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie, ani poznać, ani 
wytłumaczyć. Bodaj największą tajemnicą jest dla człowieka on sam. Ta sytuacja budzi pokusę dociekania za 
wszelka cenę co się kryje poza granicami poznania. I tu chyba jest źródło okultyzmu i magii. Musimy jednak 
przyznać, ze tajemnica w życiu człowieka w żaden sposób nie deprecjonuje jego godności, ani nie niszczy jego 
osobowości. Wręcz przeciwnie, stając wobec misterium życia człowiek odnajduje swoją niepowtarzalność. Tajem-
nica jest łaską w której Bóg człowieka ubogaca. Jeśli wierzymy, ze Bóg nas stworzył i kieruje naszym życiem oraz 
że chce dać nam szczęście to musimy przyjąć, że Boże prowadzenie wypływa z owej tajemnicy. Przecież nie 
znamy woli Boga, jeśli jej nam nie objawi. Tylko w ten sposób, przystając na współpracę z Bogiem możemy zrea-
lizować się w życiu. Nigdy nie odgadniemy naszego powołania, jeśli sami sobie je określimy, wierząc, że wpływa-
ją na nie jakieś tajemne siły. Gdybyśmy szli za tym zgubnym wskazaniem okultyzmu, to kusilibyśmy Boga, aby 
okazał znak, że jest mocniejszy od naszych zamiarów. 
A Szatan zwodzi. Bywa, że człowiek rozpoznając wyraźnie siły demoniczne poddaje się im i z nimi współ-
pracuje. Wówczas można mówić o satanizmie. Katechizm Kościoła Katolickiego tak mówi o tych rzeczach: "Bóg 
może objawić przyszłość swoim prorokom lub innym świętym. Jednak właściwa postawa chrześcijańska polega na 
ufnym powierzeniu się Opatrzności w tym, co dotyczy przyszłości i na odrzuceniu wszelkiej niezdrowej ciekawo-
ści w tym względzie. Nie przewidywanie może stanowić brak odpowiedzialności. Należy odrzucić wszystkie 
formy wróżbiarstwa: odwoływanie się do Szatana lub demonów, przywoływanie zmarłych lub inne praktyki mają-
ce rzekomo odsłaniać przyszłość. Korzystanie z horoskopów, astrologia, chiromancja, wyjaśnianie przepowiedni i 
wróżb, zjawiska jasnowidztwa, posługiwanie się medium są przejawami chęci panowania nad czasem, nad historią 
i wreszcie nad ludźmi, a jednocześnie pragnieniem zjednania sobie ukrytych mocy. Praktyki te są sprzeczne ze 
czcią i szacunkiem - połączonym z miłującą bojaźnią - które należą się jedynie Bogu" (KKK 2115n) 
Pismo Święte przywraca nam zdrowy sąd o świecie. Jest jeden Bóg i nie ma innego. " On jest Początkiem i 
Końcem, Alfą i Omegą. Do niego należą czasy, pokolenia i wieczność" (Ap 1,8). Jest jedna droga zbawienia - 
Jezus Chrystus. 
Okultyzm daleki jest od podstawowej uczciwości intelektualnej i moralnej. Występuje przeciwko pierwsze-
mu przykazaniu, kiedy zaprzecza "absolutnemu i niezastąpionemu panowaniu Chrystusa nad wszechświatem i nad 
naszym życiem". Grzeszy pychą, kiedy stawia się ponad Bogiem, nie uznając darmowości darów Bożych. 
Wojciech Augustyn Remigiusz Błaszczyk 

Na czasie ... 

Od fałszywej pobożności do faryzeizmu 
Ks. Marek Łuczak 
Fragment Ewangelii przeznaczony na dzisiejszą niedzielę jest w stanie zadowolić wszystkich słuchaczy. 
Pokorni ucieszą się, że ich pokora tak bardzo podoba się Panu, a faryzeusze i tak będą przekonani, że 
słowa Chrystusa nie odnoszą się do nich, lecz do tych, którzy stoją obok. Kim zatem był niechlubny 
bohater Łukaszowej opowieści? Działalność faryzeuszy datuje się na dwa wieki poprzedzające przyjście 
na świat Zbawiciela. Sami faryzeusze nazywali siebie „chawerim”, tzn. „równi sobie”, 
„współtowarzysze”. Byli w zasadzie stronnictwem ludzi świeckich, będących opozycją wobec kapłańskiej 
arystokracji saduceuszy. Ich największą winą w oczach Chrystusa wydaje się przesada w podejściu do 
doktryny prawnej. Na tym miała polegać obłuda tak bardzo piętnowana przez Jezusa Chrystusa. Mówiąc 
językiem kolokwialnym, należałoby powiedzieć, że stracili z oczu konkretnego człowieka, a tym, co 
przysłoniło im oczy – było prawo. Podejście do konkretnego człowieka doskonale ilustruje dzisiejsza 
Ewangelia. Faryzeusz stanął i tak się w duszy modlił: „Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, 
zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze 
wszystkiego, co nabywam”. Celnik, jak wiemy, był usprawiedliwiony przez Boga dzięki swej pokorze: 
„Boże, miej litość dla mnie, grzesznika”. Dodatkowej pikanterii tej opowieści dodaje jeszcze jedna oko-
liczność. Otóż warto podkreślić, że celnik był tak naprawdę kolaborantem. Współpracował w jakimś 
sensie z okupantami, bo pobór cła miał wesprzeć rzymski budżet. Zupełnie inaczej zaś przedstawiała się 
społeczna pozycja faryzeuszy, którzy nie tylko w aspekcie religijnym, ale też politycznym zajmowali 
wysokie miejsce na drabinie społecznej. Tu po raz kolejny naszym oczom ukazuje się z pozoru niezrozu-
miała logika Chrystusa. Tak jakby nie chciał promować „swoich”, lecz obcych. Aby zrozumieć istotę 
Chrystusowych intencji, warto przytoczyć słowa z I czytania: „Pan jest Sędzią, który nie ma względu na 
osoby”. 
 
Przypomnienia 
1. W piątek 1 listopada – uroczystość Wszystkich Świętych. Prosimy o liczny udział w procesji na cmentarzu.  
2. W sobotę 2 listopada – Dzień Zaduszny. Do 8 listopada za nawiedzenie cmentarza można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi 
warunkami.  
3. Zbieramy kartki z wypominkami za zmarłych.  
4. Zachęcamy do zyskiwania odpustów za zmarłych. 

W tym tygodniu pożegnaliśmy: 
 

+ Majewską Teresę 

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 Kazimirza Prusa-
czyk, Mariannę i Józefa Ziemińskich 
11.30 + Franciszkę, Joannę i Szczepana Kwiatkowskich  
13.00 W int. parafian  
18.00 + Wiktorię i Feliksa Pruchniewicz. 
 
PONIEDZIAŁEK 28.10.2013 
7.00 + Tadeusza Bieńkowskiego 
7.00 + Stanisława, Helenę i zm. z rodz. Asiukiewiczów Le-
mańskich 
7.00 + Zbigniewa w 11 r. śm. i Ilonę Zwolińskich, Juliannę i 
Antoniego Przedwój oraz zm. z rodz.  
18.00 + Tadeusza Bieńkowskiego . 
 
WTOREK 29.10.2013 
7.00   O zrdowie i szybkie znalezienie pracy dla Ewy Kowl-
czyk. 
7.00 + Włodzimierza Misztal w 1 r. śm. 
7.00 + Tadeusza Szafrańskiego, Janinę Kupiec i Krystynę 
Dudek. 
18.00 + Adelę w 4 r. śm. i Franciszka Durbacz oraz Wiesławę 
Wąsiewską. 
 
ŚRODA 30.10.2013 
7.00 + Zenobię Radomską. 

7.00 + Stefana Jasińskiego  
7.00 + Andrzeja w 5 r. śm. Genowefę i Mieczysława Burzyń-
skich. 
18.00  Nowenna do MBNP 
 
CZWATEK 31.10.2013 
7.00 + Kamila(m) Cieślak w 3 r. śm. 
7.00 + Sabinę Śluz p.p. 
7.00 + Zofię, Władysławę, Stanisława(m) i Aleksandra Stasio-
rek, Józefa i Aleksandra Osowieckich, Leokadię i Stanisława 
Zawadzkich 
18.00 + Aleksandrę i Władysława Dawidczyk, Józefa Drza-
zgowskiego 
 
PIĄTEK 01.11.2013 
7.00 + Kazimierza Sączała, Apolonię Mroziewicz, Wiesława i 
Janinę Ciastkowskich, Aleksandra Biegalskiego  
8.30 + Mariana Wiśniewskigo, Wandę, Stanisława i Józefa 
Szmajda.  
10.00 + Jadwigę i Jerzego Mikiel. 
11.30.+ Michała Kozłowskigo w 19 r. śm. 
13.00  Cmentarz – w int. Parafian. 
18.00   Wypominki 
 
SOBOTA 02.11.2013 
7.00   Za zm. Siostry ze Zgromadzenia św. Katarzyny 
7.00 + Adolfa Adamowicza w 4 r. śm. 
10.00 + Tadeusza Fabisiak 
18.00 . Wypominki 


