
 
41/20   1077 

 Foto Michał Szolc 
kl. 6 b SP. nr 1  

XXVIII NIEDZIELA  ZWYKŁA XX Dzień Papieski  

 

Stacja 2  

SŁOWO PROBOSZCZA 

W NIEDZIELĘ  
LAWENDA  
ZAPRASZA  

NA KREMÓWKI  

Październik jest miesiącem różańcowym, więc niech każdy z nas weźmie do ręki różaniec i niech 
on wypełni treść naszego dnia. Wypowiedziane „Zdrowaś Maryjo” na różańcu niech ożywią  

pamięć o naszym Wielkim Polaku – świadku niezłomnej wiary, miłości i nadziei.



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE- XXVII  NIEDZIELA  ZWYKŁA 

Źli też będą w Niebie - Mt 22, 1-14. Do Nieba powołani są wszyscy, ale wybrani, by 
zamieszkać w nim na zawsze są tylko ci, którzy są odpowiednio przysposobieni do życia w Nie-
bie. W dzisiejszej Ewangelii są to ci, którzy mają "strój weselny". Król nakazał zaprosić na 
ucztę wszystkich: złych i dobrych. Warunek był tylko jeden: strój weselny. Do Nieba trafią 
więc także ludzie "źli", ludzie mający wiele na sumieniu, którzy jednak ostatecznie wybiorą 
nowe życie - życie z Bogiem, którego symbolem jest uczta. Niebo jest dla każdego, kto "odzieje 
się" w Miłość.  

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” została powołana przez Kon-
ferencję Episkopatu Polski w 2000 roku jako wyraz wdzięczności dla Ojca Świętego Jana Pawła 
II za Jego niestrudzoną posługę duchową na rzecz Kościoła i Ojczyzny. Idea utworzenia Funda-
cji jako organizacji, której działalność ma upamiętniać Pontyfikat Jana Pawła II przez promo-
wanie nauczania Papieża i wspieranie określonych przedsięwzięć społecznych, głównie w dzie-
dzinie edukacji i kultury, narodziła się po pielgrzymce Ojca Świętego do Polski w 1999 r. 
   W ciągu dziewiętnastu lat swojej działalności Fundacja objęła opieką kilka tysięcy młodych 
ludzi z całej Polski zgodnie z wezwaniem Ojca Świętego do „nowej wyobraźni miłosierdzia”. 
Około 2000 stypendystów niemalże z każdego zakątka Polski tworzy niezwykły pomnik, budowa-
ny przez Polaków wdzięcznych św. Janowi Pawłowi II.  

Dzień Papieski. Każdego roku, w niedzielę poprzedzającą wybór Karola Wojtyły na 
Stolicę Piotrową, w całej Polsce oraz środowiskach polonijnych obchodzony jest Dzień Papie-
ski, podczas którego łączymy się w modlitwie z obecnym papieżem oraz zagłębiamy się w nau-
czanie św. Jana Pawła II. 
Polacy gromadzą się wtedy na liturgiach, nabożeństwach, czuwaniach modlitewnych, medyta-
cjach oraz konferencjach poświęconych nauczaniu Ojca Świętego. Tydzień wcześniej we wszyst-
kich parafiach odczytywany jest list pasterski Konferencji Episkopatu Polski, przygotowujący 
do tego wydarzenia. Dzień Papieski w każdym roku ma swoje hasło, wskazujące na istotny ob-
szar papieskiego nauczania. Hasło to stanowi osnowę wszystkich wydarzeń modlitewnych, litur-
gicznych i artystycznych. Obchodom Dnia Papieskiego towarzyszą konkursy, wystawy, sztuki 
teatralne, wieczory poetyckie, imprezy sportowe, kulturalne, artystyczne, między innymi koncert 
galowy Dnia Papieskiego w Warszawie transmitowany przez TVP 1 i TVP Polonia. 
Aspekt charytatywny tego dnia to przykościelna i publiczna zbiórka pieniędzy na rzecz funduszu 
stypendialnego dla zdolnej młodzieży z niezamożnych rodzin. Podopieczni Fundacji są nazywa-
ni mianem „żywego pomnika” św. Jana Pawła II, a wspieranie ich wyrazem wdzięczności Pola-
ków wobec swojego Wielkiego Rodaka. 



CIEKAWE PROPOZYCJE Z MAKSYMILIANA 

KALENDARIUM LITURGICZNE INTENCJE MSZALNE NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ 

12 X Poniedziałek, Wspomnienie bł. Jana Beyzy-
ma, prezbitera. 

 

13 X Wtorek, Wspomnienie bł. Honorata Koźmiń-
skiego, prezbitera. 

 

14 X Środa, Wspomnienie św. Kaliksta I, papieża i 
męczennika albo wspomnienie św. Małgorzaty 

Marii Alacoque, dziewicy. 
 

15 X Czwartek, Wspomnienie św. Teresy od Jezu-
sa, dziewicy i doktora Kościoła. 

 

16 X Piątek, Wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej. 
17 X Sobota, Wspomnienie św. Ignacego Antio-

cheńskiego, biskupa i męczennika. 



 

6.30 Msza święta 
 w naszym w kościele,  

po Mszy świętej wyjazd. 
 

KRAKÓW 
Centrum Jana Pawła II 

Sanktuarium  
Bożego Miłosierdzia  

w Krakowie-
Łagiewnikach  

Cmentarz Rakowicki 
 

WADOWICE 
Muzeum Dom Rodzinny 

Jana Pawła II  
 

W dzień liturgicznego wspo-
mnienia św. Jana Pawła II, 
22 października, Trybunał 

Konstytucyjny zdecyduje czy 
można zabijać chore dzieci 

nienarodzone.  
W tej intencji Polskie Stowa-
rzyszenie Obrońców Życia 
Człowieka zorganizowało 

dziewięciodniową Nowennę 
za przyczyną  

św. Jana Pawła II. 
Modlitwa rozpocznie się  

13 października.

Nabożeństwa 
Różańcowe w 

naszym kościele 
codziennie, 

również  
w niedziele 

 o godz. 17.30 

 


