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XXX Niedziela Zwykła 23 października 

SŁOWO PROBOSZCZA W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. 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.  

Siostry i Bracia – żyjmy tak, byśmy na końcu swoich dni mogli powtórzyć za św. Pawłem: W dobrych 
zawodach wystąpiłem… Żeby tak jednak móc powiedzieć trzeba 
każdemu z nas codziennie zmagać się z wszelkim złem. Droga nie 
jest łatwa.  

Apeluję i proszę, abyśmy  tak, jakby Pan Jezus miał dzisiaj 
przyjść i sądzić żywych i umarłych. Czas jest krótki. Bądźmy roz-
ważni i roztropni, unikajmy wszelkiego zła. Więcej - bądźmy dla 
siebie dobrzy! Szczęść Boże, a za każde dobro z serca dziękuję 
i mówię: Bóg zapłać! Niech św. Jan Paweł II rozpali w nas entu-
zjazm i zapał, a przede wszystkim nauczy każdego z nas - również 
nas kapłanów - zawierzać wszystko Najświętszej Maryi Pannie - 
Królowej Polski. 

Mam dziś jeszcze kilka pozytywnych spostrzeżeń. Młodzieżów-
ka przygotowująca się do bierzmowania z którą spotkałem się w 
ostatni piątek zrobiła na mnie dobre wrażenie i wielu z nich było w 
niedzielę na Mszy św. o 11.00 i 12.15. Rodzice Dzieci Komunij-
nych wydaje się, że rozumieją potrzebą naszych spotkań forma-
cyjnych. Kremówki Papieskie, z których ofiara zostaje jako 
wsparcie dla Młodych rozeszły się błyskawicznie. Nasze wspól-
noty naprawdę żyją i rokują nadzieję. Ostatnia Rada Parafialna 
przebiegała w duchu naprawdę szczerej odpowiedzialności za 
Parafię, za kościół z dużej i małej litery. Na Fundację Dzieło 
Nowego Tysiąclecia złożono 2.355,- zł. 

Najważniejsza dobra wieść to ta, że na różaniec codziennie przychodzi wielu ludzi a wśród nich dużo 
dzieci. Oczywiście, że mogłoby być nas więcej ale trzeba się cieszyć tym co jest. Do Chłopic pielgrzy-
mowały 73 osoby - no trochę mało. Serdeczne Bóg zapłać Ofiarodawcom, którzy systematycznie wspie-

rają ludzi potrzebujących.  
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Kto służy Bogu… 
    … ten z upodobaniem zostanie przyjęty – mówi pierwsze czytanie dzisiejszej niedzieli. Za-
nim więc następnym razem będziemy się zastanawiać dlaczego Bóg nie wysłuchał naszych 
modlitw i próśb, zastanówmy się dlaczego wciąż nie służymy Jemu i Jego dziele. 
     Pan Jezus wygłosił dziś kazanie ludziom, którzy tego potrzebowali. Zadufanym w sobie i 
zarozumiałym opowiedział przypowieść o modlącym się celniku i faryzeuszu. Jeden z pokorą 
przyznawał swoją grzeszność i było mu przykro, że rani samego Boga, drugi przyszedł poka-
zać się Najwyższemu i pochwalić jakim wspaniałym jest człowiekiem. Właściwie, to nie wia-
domo po co ten faryzeusz w ogóle poszedł do świątyni. Ktoś tak idealny i nieskazitelny pewnie 
ma taką więź z Bogiem, że można się zastanawiać po co się fatygował. Kazanie było wycelo-
wane w tych, których to dotyczyło. Ciekawe co sobie pomyśleli. Pewnie to, co my podczas 
niedzielnej mszy. Że mają mnóstwo znajomych, którzy tak właśnie się zachowują. Smutne. 
    Tymczasem jeśli tylko damy z siebie odrobinę wysiłku, to nasze życie może być lepsze. 
Pełniejsze, bardziej świadome i poukładane. Wystarczy trochę pokory i skupienia się na 
swoich dolegliwościach, a nie cudzych. Warto, by u schyłku życia móc spojrzeć w lustro z 
satysfakcją i czystym sumieniem i powtórzyć za św. Pawłem: W dobrych zawodach wystąpi-
łem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem.                                              Sebastian Niemkiewicz 

Modlitwa w ciężkim strapieniu 

O święty Judo Tadeuszu, krewny Chrystusa Pana, wielki Apostole 
i Męczenniku, sławny cnotami i cudami, Ty jesteś potężnym Orę-
downikiem w przykrych położeniach i sprawach rozpaczliwych. 
Przychodzę do Ciebie z pokorą i ufnością i z głębi duszy wzywam 
Twojej przed Bogiem pomocy. O święty mój Patronie, któremu 
Bóg dał przywilej ratowania w wypadkach, gdzie już nie ma na-
dziei pomocy, spojrzyj na mnie łaskawie. Oto życie moje pełne 
cierpień i boleści; dzień za dniem upływa w ucisku, a serce moje 
wezbrało goryczą. Drogi mojego życia gęstym pokryły się cier-
pieniem i ledwie dzień mija bez troski i łez. Umysł mój otoczony 
ciemnością; niepokój, zniechęcenie i rozpacz nawet wdzierają się 
do duszy tak, iż niemal zapominam o Boskiej Opatrzności. 

O święty mój Orędowniku, ty mnie nie możesz opuścić w tym 
moim smutnym położeniu. Nie odejdę od stóp Twoich, dopóki 

mnie nie wysłuchasz. Pospiesz ku ratunkowi mojemu, a wdzięczność moją okazywać Ci będę 
przez całe życie, szerząc cześć Twoją. Amen. 



CIEKAWE PROPOZYCJE Z MAKSYMILIANA INTENCJE MSZALNE NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ 

ŚW. MICHAŁ 
ARCHANIOŁ – ks. 
Marcello Stranzione 
Czy św. Michał jest 
Aniołem Stróżem 
papieża i przewodni-
kiem zmarłych dusz? 
Dlaczego nazywa się 
go „aniołem cudow-
nej wody”? I jakie 
przesłanie zostawił 
nam w XXI wie-
ku? Ksiądz Marcello 
Stanzione, znany wło-

ski angelolog, bacznie obserwuje świat i pró-
buje odczytywać znaki czasów. Pokazuje, że 
św. Michał Archanioł jest aniołem czasów 
ostatecznych, który uchroni Kościół i rodziny 
przed nadchodzącym potężnym atakiem sza-
tana. Autor przede wszystkim zajmuje się 
współczesnymi przesłaniami św. Michała, 
które otrzymał Salvatore Valenti, ale przywo-
łuje też licznych świętych i mistyków, któ-
rym w przeszłości objawiał się Michał Ar-
chanioł.  

RUT I NOEMI – ks. 
Arkadiusz Paśnik 

Wzruszająca opo-
wieść o wyjątko-

wych, opartych na 
szacunku, zaufaniu i 

przyjaźni, relacjach 
dwóch odważnych 

kobiet, synowej i 
teściowej. Drama-
tyczne wydarzenia 

przybliżają je do sie-
bie. W czasach, kiedy kobieta całkowicie 

zależała od mężczyzny, podejmują one decy-
zje dotyczące ich przyszłości. Rut, dzięki 

miłości i trosce Noemi, przechodzi proces 
przemiany. Pokonuje żałobę i bezsilność i 
wychodzi naprzeciw szczęściu. Przez tę bu-

dzącą nadzieję historię ks. Paśnik udowadnia, 
że wszystko, czego doświadczamy, nie dzieje 

się przypadkiem. Kiedy zawierzymy Bogu, 
nawet cierpienie, porażka, strata mają swój 

sens i mogą stać się źródłem, z którego wy-
pływa błogosławieństwo. 



W piątek, 14 października Arcybractwo Straży Ho-
norowej NSPJ i Bractwo Matki Bożej Szkaplerznej 
uczestniczyły w kościele Miłosierdzia Bożego w 
Jarosławiu w uroczystości ku czci św. Małgorzaty 
Marii Alacoque. Przez Jej wstawiennictwo zawierzy-
liśmy Sercu Jezusowemu nasze Wspólnoty by wy-
trwale świadczyły o Bożej miłości. 

W naszej księ-
garni są dostępne 
kolorowe, ręcz-
nie wykonywane 
różańce. Cena od 
20 zł, dochód z 
ich sprzedaży 
jest przeznaczo-
ny dla sióstr 
karmelitanek z 
Ukrainy. 

„Dom kobiet” według dramatu Zofii Nał-
kowskiej to kolejna propozycja przygoto-
wana przez Teatr Baccalaureus, za reżyse-
rię odpowiedzialna jest Dorota Białek. 
CKiP zaprasza na spektakl 4 listopada, o 
godz. 18.00 do Sali Lustrzanej (Rynek 5). 
Bilety (10 zł)  dostępne w Centrum Infor-
macji Turystyczno-Kulturalnej, Rynek 5. 

 


