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XXXIII Niedziela Zwykła 13 listopada 2022 

Dziś pragnę nas wszystkich oddać, poświęcić i konsekrować św. Jó-
zefowi. Wobec niekończącej się wojny na Ukrainie, po długich miesią-
cach smutnej pandemii, która pozamykała nas w domach i rzuciła nas 
wszystkich w głębiny bezradności, wobec szalejącego kryzysu gospo-
darczego trzeba nam szczerym sercem zwrócić się do św. Józefa. Nie 
chciałbym, aby był to nasz patron na trudne czasy, ale raczej byśmy 
odkryli w Św. Józefie Ojca i opiekuna. Daj Bóg, aby te złe czasy szyb-
ko, jak najszybciej się zakończyły. By rosyjskie wojska przestały wy-
strzeliwać śmiercionośne rakiety, a finanse światowe wróciły do równo-
wagi. Daj Bóg. Patrzmy od dziś z wielkim zaufaniem na Tego, Który 
przyjął Maryję w stanie błogosławionym i dzielił Jej los, towarzyszył Jej 
Powołaniu na Matkę samego Boga, szukał w Betlejem miejsca, gdzie 
mógłby narodzić się Boży Syn. Broniąc Boże Dziecię przed agresją zbrodniarza nie bał się 
dalekiej drogi do obcego kraju.  

Dobry, troskliwy Ojcze - przychodzimy dziś do Ciebie z wielką prośbą abyś i nas bronił 
przed nie mniej agresywnym, bezbożnym światopoglądem, który usiłuje nam wmówić, że do-
brem jest to co tak naprawdę jest ohydne. Broń Młode Pokolenie, które jest niejednokrotnie 
bezradne wobec postępującego nihilizmu ukrytego w narkomanii i alkoholizmie. Pomóż mał-
żeństwom pokonywać kryzysy i powstrzymaj falę rozwodów. Naucz Ojców i Matki odpowie-
dzialnie wychowywać dzieci i młodzież. Bądź patronem nas kapłanów. Ucz nas pokory i wier-
ności naszemu Panu. Oddajemy Ci tak naprawdę wszystko i wszystkich, a w szczególności 
naszą duszpasterską posługę w Kościele Chrystusowym. Pomóż Siostrom zakonnym na wzór 
Najświętszej Maryi Panny odkrywać radość w codziennej służbie. Bądź opiekunem wszystkich 
zagubionych, wskaż im drogę powrotu do Ojca Niebieskiego. Oddaję Ci wszystkie małe wspól-
noty, ich liderów i proszę, aby odnaleźli entuzjazm i zapał apostolski. Pomóż Młodym, których 
Pan woła i zaprasza do kapłaństwa i zakonów. Wyproś konieczne dla nich światło i odwagę, by 
się nie bali, by się nie lękali. 

W naszej księgarence jest przepiękna Konsekracja św. Józefowi. Może akurat warto byłoby 
się w nią zaopatrzyć. Jest też książka poświęcona konsekracji. Zachęcam i zapewniam, że św. 
Józef nie zawiedzie. Amen. 

Jezus czeka – adoracja Najświętszego Sakramentu w naszej kaplicy na plebani codziennie 
od 7.30 do 17.15. 

Dziś 2. niedziela miesiąca – 

modlitwą i ofiarą na tacę 
wspieramy modernizację 

naszej Świątyni. 

Zapraszamy - nie tylko 
Młodzież - do Naszego 
Kościoła we wtorek, w 
godz. 10:30 - 13:30!!! 



EWANGELIA WEDŁUG ŚWIĘTEGO ŁUKASZA 21, 5-19 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

Najłaskawszy Boże, który sprawiłeś że młoda dziewczyna poświę-
ciła swoją czystość wyłącznie Tobie przez ofiarę ze swojego życia 
ginąc z rąk nieprzyjaciela, spraw, prosimy, abyśmy za Jej wsta-
wiennictwem umieli podejmować codziennie walkę z pokusami. 
Wzbudź w nas mocne postanowienie życia czystego i szlachetne-
go. Spraw łaskawie, byśmy umieli rozpoznać swoje powołanie i 
naśladować cnoty błogosławionej Karoliny a spełniając Twoją 
wolę oczyszczali swoje intencje i przez zachowanie czystości ciała 
i duszy służyli Tobie z radością. 

Niech Twoja łaska broni nas od wszelkich napaści nieprzyjaciół 
Kościoła. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 

Oto nadchodzi dzień palący jak piec… 
   Pierwsze czytanie z Księgi proroka Malachiasza zaczyna się mocnym wstrząsem. Coś, o czym nie chcemy 
myśleć, uderza nas w dzisiejszym Słowie Bożym. Wygodne życie na autopilocie i codziennie ten sam sche-
mat; praca-dom-telewizor-spanie. Jak tu się zastanowić dokąd zmierza moje życie, dokąd ja sam chcę zmie-
rzać? Tymczasem dzień sądu jest coraz bliżej. 
   Św. Paweł w swoim liście do Tesaloniczan podkreśla jak ludzie zajmują się rzeczami niepotrzebnymi 
zamiast pracą. Nie chodzi tu tylko o pracę zarobkową, ale przede wszystkim, o pracę nad samym sobą i 
jakością swojego życia. Kto nie chce pracować, niech też nie je! - nawołuje św. Paweł. Najbardziej sprawie-
dliwe założenie na świecie – kto chce coś mieć, ten musi na to zapracować. A my zamiast skupić się na tym, 
by w życiu coś osiągnąć, wolimy patrzeć w telewizor i wdawać w emocjonujące wojny polityczne. Zamiast 
zadbać o życie duchowe i zbliżyć się do Jezusa Chrystusa, wybieramy łatwą rozrywkę, przy której nawet nie 
trzeba myśleć, bo korporacje i marketingowcy robią to za nas. 
   Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu – ostrzega nas Nauczyciel. 
Ale czy w dzisiejszych czasach, gdzie granica przyzwoitości, przemocy i prawdy jest taka płynna, może 
zrobić to na kimś wrażenie? Chyba zbyt się przyzwyczailiśmy do katastrof i wojen.    Sebastian Niemkiewicz 



CIEKAWE PROPOZYCJE Z MAKSYMILIANA INTENCJE MSZALNE NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ 

CZYŚCIEC ISTNIE-
JE NAPRAWDĘ! – 
Henryk Bejda 
Czy czyściec w ogóle 
istnieje? Jeśli tak, to jak 
wygląda? Jakie jest po-
łożenie tych, którzy w 
nim się znajdują? Co 
myślą, co czują, czy 
cierpią? Autor, znany 
religijny dziennikarz 
śledczy, tym razem nie-

zwykle wnikliwie analizuje wszelkie dostęp-
ne nam informacje na temat czyśćca i szuka 
odpowiedzi na najtrudniejsze pytania. 
Umrzesz, Czytelniku! Każdego z nas czeka 
śmierć. Ale jeśli czytasz te słowa, to znaczy, 
że jeszcze żyjesz. Memento mori, pamiętaj 
jednak o śmierci… i czym prędzej zadbaj o 
swój pośmiertny los. Nie ulegaj podszeptom 
Księcia Ciemności, że jesteś już doskonały 
albo że dla takiego grzesznika jak ty nie ma 
już żadnej nadziei. To nieprawda! Dopóki 
żyjesz, wciąż jeszcze możesz zasłużyć na nie-
bo. Dopóki żyjesz... Nie zwlekaj! – Autor 
 
MIESIĄC DUSZ 
CZYŚĆCOWYCH 
– ks. Stephan Do-
senbach TJ 
Pomóż duszom w 
czyśćcu cierpiącym! 
To Twoi Bracia w 
Chrystusie! Modląc 
się za nie, proś je w 
swoich intencjach, w 
konkretnych spra-
wach o pomoc. Du-
sze czyśćcowe są 
bardzo wdzięczne. 
Mogą ofiarować Do-
bremu Bogu swoje cierpienia i modlitwy w 
Twoich intencjach. Sobie pomóc nie mogą, 
ale Tobie mogą wiele uprosić! Ich orędow-
nictwo jest niezwykle skuteczne! Oby ta 
książka przyczyniła się do tego, żeby nabo-
żeństwo za dusze zmarłych w sercach wielu 
wiernych umocnić i pobudzić do działania – 
na chwałę Bogu, dla zbawienia tych dusz i 
dla własnej korzyści. 



 

„Wspominając dzisiaj sześćdziesięciolecie przywrócenia nam niezależności politycznej, pamię-
tamy, że naród nawet w więzieniu jest wolny, dopóki ma świadomość swej trwałości narodowej, 
kulturalnej, odpowiedzialności za dzieje minione i za te, które muszą nadejść wpierw i później. 
Może nas cieszyć  sześćdziesięciolecie odzyskania niezależności politycznej, ale nie możemy 
zapominać o przyszłości, o tym, że dzięki doświadczeniom dziejowym nazbieraliśmy wiele mą-
drości i wiele oliwy, nie tylko w lampach – na dziś, ale też i w naczyniach – jako zapas na przy-
szłość. Polsce zawsze przyświecała wiara w zmartwychwstanie i życie” – te słowa wypowie-
dział bł. kard. Stefan Wyszyński 12 listopada 1978 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubel-
skim, uczelni powstałej w roku odzyskania przez Polskę niepodległości.  Przemówienie Pryma-
sa nawiązywało do obchodzonego dzień wcześniej w kościołach, bo nie w państwowej prze-
strzeni publicznej, 60-lecia niepodległości.  

Z radością przekazujemy informację, że uroczyste włą-
czenie Różańca Rodziców do Rodziny Żywego Różańca 
odbędzie 14 listopada br. się 
po mszy świętej o godzinie 
13.30 w Kaplicy MB na Ja-
snej Górze.  Zapraszamy 
wszystkich rodziców z całej 
Polski w tym czasie na Jasną 
Górę, do wspólnej modlitwy 
i świętowania tej historycz-
nej chwili. Msza będzie 
transmitowana przez telewi-
zję TRWAM i przez Internet 
z Jasnej Góry.  Bogu niech 
będą dzięki!  

https://www.youtube.com/watch?v=6gzjjjX7vNE

