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ŚWIĘTY MICHALE ARCHA-

NIELE BROŃ NAS W WALCE, 
A PRZECIW NIEGODZIWOŚCI 
I ZASADZKOM ZŁEGO DUCHA 

BĄDZ NAM OBRONĄ. NIECH 
GO BÓG POSKROMIĆ RACZY, 

POKORNIE PROSIMY.  
A TY, KSIĄŻĘ WOJSKA NIE-

BIESKIEGO, SZATANA I INNE 
ZŁE DUCHY, KTÓRE NA ZGU-

BĘ DUSZ LUDZKICH PO TYM 
ŚWIECIE KRĄŻĄ, MOCA BO-

ŻĄ STRĄĆ DO PIEKŁA. 
AMEN. 
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IV. Jak mówić o Bogu? 
39 Broniąc zdolności rozumu ludzkiego do poznania Boga, 

Kościół wyraża swoją ufność w możliwość mówienia o Bogu 
wszystkim ludziom i z wszystkimi ludźmi. Przekonanie to 

stanowi podstawę jego dialogu z innymi religiami, z filozofią i 
nauką, a także z niewierzącymi i ateistami. 

40 Ponieważ nasze poznanie Boga jest ograniczone, 
ograniczeniom podlega również nasz język, którym mówimy o 
Bogu. Nie możemy określać Boga inaczej, jak tylko biorąc za 

punkt wyjścia stworzenie, i to tylko według naszego ludzkiego, 
ograniczonego sposobu poznania i myślenia. 

41 Wszystkie stworzenia noszą w sobie pewne podobieństwo 
do Boga, w szczególny sposób człowiek - stworzony na obraz i 
podobieństwo Boże. Różnorodne doskonałości stworzeń (ich 
prawda, dobro, piękno) odzwierciedlają więc nieskończoną 

doskonałość Boga. Dlatego też możemy Go określać na 
podstawie doskonałości Jego stworzeń, "bo z wielkości i piękna 

stworzeń poznaje się przez podobieństwo ich Stwórcę" (Mdr 
13, 5). 

42 Bóg przewyższa wszelkie stworzenia. Trzeba zatem 
nieustannie oczyszczać nasz język z tego, co ograniczone, 

obrazowe i niedoskonałe, by nie pomieszać 
"niewypowiedzianego, niepojętego, niewidzialnego i 

nieuchwytnego" 16 Boga z naszymi ludzkimi sposobami 
wyrażania. Słowa ludzkie pozostają zawsze nieadekwatne 

wobec tajemnicy Boga. 
43 Mówiąc w ten sposób o Bogu, nasz język ujawnia 

wprawdzie swój ludzki charakter, ale w istocie odnosi się do 
samego Boga, chociaż nie może Go wyrazić w Jego 

nieskończonej prostocie. Trzeba bowiem pamiętać, że "gdy 
wskazujemy na podobieństwo między Stwórcą i stworzeniem, 
to zawsze niepodobieństwo między nimi jest jeszcze większe" 
17, i że "mówiąc o Bogu, nie możemy określić, kim On jest, ale 

wyłącznie kim nie jest i jakie miejsce zajmują inne byty w 
stosunku do Niego" 18. CDN... 
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PIERWSZE CZYTANIE. 
Czytanie z Mądrości Syracha. 
Pan jest sędzią, który nie ma wzglę-
du na osoby. Nie będzie miał On 
względu na osobę przeciw biedne-
mu, owszem, wysłucha prośby po-
krzywdzonego. Nie zlekceważy bła-
gania sieroty ani wdowy, kiedy się 
skarży. Kto służy Bogu, z upodoba-
niem zostanie przyjęty, a błaganie 
jego dosięgnie obłoków. Modlitwa 
pokornego przeniknie obłoki i nie 
dozna pociechy, zanim nie osiągnie 
celu. Nie odstąpi, aż wejrzy Najwyż-
szy i ujmie się za sprawiedliwymi, i 
wyda słuszny wyrok. Oto słowo Bo-
że. 
DRUGIE CZYTANIE  
Czytanie z Drugiego Listu Świętego 
Pawła Apostoła do Tymoteusza. 
Najdroższy: Krew moja już ma być wy-
lana na ofiarę, a chwila mojej rozłąki 
nadeszła. W dobrych zawodach wystąpi-
łem, bieg ukończyłem, wiary ustrze-
głem. Na ostatek odłożono dla mnie 
wieniec sprawiedliwości, który mi w 
owym dniu odda Pan, sprawiedliwy Sę-
dzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, 
którzy umiłowali pojawienie się Jego. 
Pośpiesz się, by przybyć do mnie szyb-
ko. W pierwszej mojej obronie nikt przy 
mnie nie stanął, ale wszyscy mnie opu-
ścili: niech im to nie będzie policzone! 
Natomiast Pan stanął przy mnie i 
wzmocnił mnie, aby się przeze mnie 

dopełniło głoszenie Ewangelii i aby 
wszystkie narody je posłyszały; wyrwa-
ny też zostałem z paszczy lwa. Wybawi 
mnie Pan od wszelkiego złego czynu i 
ocali mnie, przyjmując do swego króle-
stwa niebieskiego; Jemu chwała na wie-
ki wieków. Amen. Oto słowo Boże. 
EWANGELIA.  
Słowa Ewangelii według Świętego 
Łukasza. 
Jezus opowiedział niektórym, co 
dufni byli w siebie, że są sprawiedli-
wi, a innymi gardzili, tę przypo-
wieść: «Dwóch ludzi przyszło do 
świątyni, żeby się modlić, jeden fa-
ryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz 
stanął i tak w duszy się modlił: 
„Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak 
inni ludzie: zdziercy, niesprawiedli-
wi, cudzołożnicy, albo jak i ten cel-
nik. Zachowuję post dwa razy w ty-
godniu, daję dziesięcinę ze wszyst-
kiego, co nabywam”. A celnik stał z 
daleka i nie śmiał nawet oczu 
wznieść ku niebu, lecz bił się w pier-
si, mówiąc: „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 wywyższo-
ny». Oto słowo Pańskie. 



NIEDZIELA 23 Października 2022 
7.00 + Hannę Marię Krawczak – greg. 
26. 
8.30 + Mariannę, Jana, Mariana, Tadeu-
sza Lewińskich, Zenobię, Mariana Ko-
walewskich. 
10.00 + Stanisława Zomkowskiego w 7 r. 
śm. 
11.30 + Beatę Jędrasik w 20 r. śm., zm. z 
rodziny Jędrasików, Parzuchowskich, 
Ferenców. 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 + Ryszarda Nesner. 
PONIEDZIAŁEK 24 Października 2022 
7.00 + Hannę Marię Krawczak – greg. 
27. 
7.00 + Rafała Niedźwiedź. 
7.00 O Boże błog. i opiekę Maryi dla 
rodziny Pawła i Agnieszki z dziećmi. 
18.00 + Irenę, Henryka, Edwarda Wit-
kowskich. 
WTOREK 25 Października 2022 
7.00 + Hannę Marię Krawczak – greg. 
28. 
7.00 + Władysława Skłuckiego w 20 r. 
śm., Leona, Janinę, Benedykta Jaku-
bowskich, Marię Ławską. 
7.00 + Jana, Mariannę Rutkowskich. 
18.00 + Ryszarda Kretkowskiego, rodzi-
ców Kretkowskich i Bereżańskich, Jana 
Kempę. 
ŚRODA 26 Października 2022 
7.00 + Hannę Marię Krawczak – greg. 
29. 
7.00 + Piotra Wiśniewskiego ( od mamy 
chrzestnej Danusi Targońskiej z rodzi-
ną ). 
7.00 + Wacławę w 1 r. śm., Kazimierza 
w 26 r. śm. Niezgoda. 
18.00 NOWENNA DO MBNP 

CZWARTEK 27 Października 2022 
7.00 + Hannę Marię Krawczak – greg. 30. 
7.00 + Janinę Filipek ( od sąsiadów ). 
7.00 + Barbarę Radomską, Janinę Fili-
piak, Jadwigę Krysa, Zenobię Radomską. 
18.00 + Janinę, Wacława, Henryka Liw-
skich, Jadwigę, Mieczysława Paruszew-
skich. 
PIĄTEK 28 Października 2022 
7.00 + Tadeusza Jendor i zm. rodziców z 
obu stron. 
7.00 + Tadeusza Sztenke, Tadeusza 
Drewnowskiego, zm. z rodziny Sztenke, 
Affek, Drewnowskich. 
7.00 + Tadeusza, Stanisławę, Stanisława 
Piaseckich, Helenę, Władysława Bańka. 
18.00 + Marzenę Wiesławę Kotkowską 
pp. 
18.00 + Jana, Jadwigę, Adama, Wojcie-
cha Wasiak. 
SOBOTA 29 Października 2022 
7.00 + Henryka Tadeusza Bieńkowskiego. 
7.00 + Zofię, Władysławę, Stanisława, 
Aleksandra Stasiorek, Józefę, Aleksandra 
Osowieckich, Leokadię, Stanisława Za-
wadzkich. 
7.00 + Tadeusza Milej z okazji imienin. 
18.00 + Urszulę Perszon pp. 
NIEDZIELA 30 Października 2022 
7.00 + Zbigniewa w 20 r. śm., Ilonę Zwo-
lińskich, zm. z rodz. Zwolińskich, Przed-
wój. 
8.30 + Halinę, Mieczysława Wiśniew-
skich, zm. z rodziny Wiśniewskich, Ko-
walików. 
10.00 + Franciszkę, Joannę, Szczepana 
Kwiatkowskich i zm. z rodziny. 
11.30 + Andrzeja w 15 r. śm., Genowefę, 
Mieczysława Burzyńskich. 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 + Ryszarda Tomaszewskiego w 5 r. 
śm., zm. z rodziny Tomaszewskich, Słup-
ków. 

1. Dzisiejsza niedziela w całym Kościele rozpoczyna Tydzień Mi-
syjny. Modlimy się w intencji Misji i misjonarzy, a Papieskie 
Dzieła Misyjne wspieramy dziś ofiarą złożoną na tacę. 

2. W tym tygodniu przeżywać będziemy w piątek święto św. Apo-
stołów Szymona i Judy Tadeusza. 

3. 1 Listopada przypada Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze 
św. w kościele o godz. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30 i 18.00. Nie bę-
dzie w kościele Mszy św. o godz. 13.00. O godz. 10.45 wyruszy 
z kościoła procesja na cmentarz. Podczas procesji na cmentarzu 
będziemy się modlić w intencji zmarłych polecanych w wypo-
minkach jednorazowych. Po zakończeniu procesji ok. godz. 
12.00 na cmentarzu zostanie odprawiona Msza św.. 

4. 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. 

5. O 1 do 30 listopada o godz. 18.00 będzie sprawowana Msza św. 
zbiorowa za zmarłych. W każdą III Niedzielę miesiąca o godz. 
8.30 jest sprawowana Msza św. w intencji zmarłych polecanych 
w wypominkach rocznych, a przed tą Mszą św. czytane są wypo-
minki. 

6. Wszystkim ofiarodawcom, którzy złożyli ofiarę na renowację 
obrazu św. Michała Archanioła ze Starego Kościoła – bardzo 
dziękujemy. Polecamy was Bogu i wstawiennictwu M.B. Nieu-
stającej Pomocy w czasie Mszy św. w środę o godz. 18.00. Prosi-
my was o dalszą pomoc i wpłaty. 

7. Od dziś ministranci przed kościołem rozprowadzają znicze. 
8. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, a nabyć ją można przy 

wyjściu z kościoła bądź w zakrystii. Jest do nabycia nasz diece-
zjalny tygodnik „Idziemy”. Dziękujemy wam bardzo za waszą 
postawę i pomoc w jego nabywaniu. Prosimy was, czyńcie to na-
dal.  

W minionym tygodniu do wieczności odeszli: Janina Agata Wasilko, Wiesław Michał Jabłoński, Rafał Buł-
ka, Wacław Krzemiński, Roch Rudnicki W ieczny odpoczynek... 


