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Winnicę zbudował (stworzył) Bóg. Zaopatrzył w niezbędne elementy 
i wydzierżawił ją nam. Popełnione błędy w dzierżawie, Bóg korygował 
przez twoich wysłanników. Kiedy nie przyniosło to zamierzonych 
skutków „zesłał Bóg Syna swego... abyśmy mogli otrzymać przybrane 
synostwo”. Zabili i Syna. Podobnie jest z nami. Z pomocą łaski mamy 
pracować nad naszymi talentami, darami, kształtować swój charakter. 
Praca w naszej winnicy, tej którą powierzył nam Bóg, ma przynieść 
dobre owoce. Czy jesteśmy świadomi, że „królestwo niebieskie 
podobne jest do...” winnicy, którą otrzymaliśmy w darze od Boga? 
Co z nią zrobiliśmy? Co zrobiliśmy z Ziemią? Chcemy urządzić ją po 
swojemu. Tak się nie da. Ziemię mamy czynić sobie poddaną, korzystać 
z niej, ale nie niszczyć. Stąd pretensje do Boga, że powodzie, huragany, 
kwaśne deszcze itp.. Bóg nie ma z tym nic wspólnego. To nasza sprawka. 
Grzech, grzech pierworodny, zachwiał cały porządek świata stwo-
rzonego przez Boga. Jezu, dopomóż, abym nigdy nie niszczył Twojej 
winnicy swoim postępowaniem i zmienił swoje „ja” na Twoje „Ty”.
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„Pojmali go więc, wyrzucili z winnicy i zabili.”

X X V II  N IEDZIEL A Z W Y K Ł A

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Wiara nieustannie się odmładza, pod działaniem Ducha Bożego, 

jak cenny depozyt zamknięty we wspaniałym naczyniu i odmładza naczynie, 
w którym jest zawarta.”

Siostrze Katarzynie Franciszce, naszej zakrystiance, 
 z okazji imienin życzymy,

 by głębokie zjednoczenie ze Zmartwychwstałym
 umacniało w służbie obfitującej w radość i miłość.

Ż Y C Z E N I A
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KONKURS O RÓŻAŃCOWEGO ANIOŁA
Kupony z odpowiedziami 

zbieramy tylko i wyłącznie podczas 
Nabożeństwa różańcowego dla dzieci. 

Każdego dnia można złożyć 
tylko jeden kupon – właściwy dla danego dnia.

Szanse na wygranie 
RÓŻAŃCOWEGO ANIOŁA 

ma tylko ta osoba (i jej najbliżsi), 
która złoży w całym październiku 

najwięcej kuponów z właściwymi odpowiedziami.

KUPON NA WTOREK, 7 października
Przeczytaj fragment Łk 7, 36-50 i odpowiedz 

na pytanie, czym kobieta wytarła stopy Jezusa?

Odpowiedź: .............................................................................

Imię i nazwisko: ......................................................................

Rok urodzenia: ........................................................................

Szkoła:.........................................................................................

Klasa:............................................................................................

Nr tel.: .........................................................................................

KUPON NA ŚRODĘ, 8 października
Przeczytaj fragment Mk 10, 46-52 i odpowiedz 
na pytanie, jak miał na imię tata Bartymeusza?

Odpowiedź: .......................................................................

Imię i nazwisko: ................................................................

Rok urodzenia: ..................................................................

Szkoła:...................................................................................

Klasa:.....................................................................................

Nr tel.: ..................................................................................

KUPON NA PONIEDZIAŁEK, 6 października
Przeczytaj fragment Łk 8, 40-48 

i odpowiedz na pytanie, od ilu lat kobieta, która 
dotknęła frędzli płaszcza Jezusa, cierpiała na krwotok?

Odpowiedź: .............................................................................

Imię i nazwisko: ......................................................................

Rok urodzenia: ........................................................................

Szkoła:.........................................................................................

Klasa:............................................................................................

Nr tel.: ...................................................................................... Redakcja

POKÓJ CAŁEMU ŚWIATU!
A oto wstaje rześki ranek październikowy...
Czerwonokrwista kula słońca zza horyzontu się wyłania.
I cały ten jesienny świat
z mroków nocy powoli odsłania.
Niebo jaśnieje nad tańczącymi od falujących traw łąkami
I nagle - w mgnieniu oka - aksamitny błękit - wypiękniał.
Po prostu roześmiał się ślicznie 
nieprzeliczonymi gołębi stadami,
które na podobieństwo śnieżnych chmurek
rozsypały się po Niebie radośnie
składając tym samym 
hołd uwielbienia Bogu Najświętszemu
I mieniącej się cudownymi kolorami – jesieni...
Tak. Lato ucichło, odeszło, czując, że trzeba ustąpić miejsca 
kolejnej porze roku...
No cóż, z odejściem lata pogodzić się trzeba
Tego nikt z nas ludzi nigdy nie zmieni.
Gołębie błękitno białe, z lekka beżowe, śnieżyste
śmieją się do świata promiennie; są takie niewinne, czyste...
Majestatycznie płyną wysoko 
ku październikowemu słońcu
Skrzydła jak strzałki równiutkie
Dziobki - kryształ jesiennego powietrza piją...

Katarzyna Wilczyńska

Szczęśliwe te piękne ptaki; jakże się cieszą, że żyją!
Siateczką swych jasnych kształtów 
oplotły nieboskłon cały
Błyszczą słonecznym złotem i każdy z nich,
choć tak mały - ukojenie przynosi...
Gruchają gołębie pieśń pokoju: 
„Pax, pax, peace, pokój!”
Ludzie! Opamiętajcie się!
Zniszczcie broń nuklearną
Przytulcie do serc swych dzieci,
zapewnijcie im spokój!
To od Was wszakże zależy
Ich uśmiech, radość i szczęście
To wy macie wpływ największy
Jak Słońce nad naszą Planetą
w przyszłości Ziemianom zaświeci
A te gołębie to symbol pokoju, którego tak trzeba
umęczonemu światu.
Niech ludzie z sercem gołębim wyciągną do siebie ręce
Brat - bratu przyjacielem; niech się uścisną w miłości
Niech się uścisną w podzięce!
Tego nas uczą gołębie... Ich spokój, piękno i blask.
Bóg Dobry celowo ich stworzył, by były znakiem łask:
Wszak to wszystko przecież
symbolem Pokoju Bożego!
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Pod koniec września w wieku 63 lat zmarła pani Alicja 
Gołaszewska, jasnogórska organistka, kompozytorka, 
dyrygentka. To jej zawdzięczamy znaną niemal na całym 
świecie pieśń „Czarna Madonna”.

Pani Alicja studiowała muzykologię na Akademii Teologii 
Katolickiej w Warszawie (dzisiejszy Uniwersytet Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego). W tym czasie pracowała 
dorywczo w kościołach wizytek i paulinów w Warszawie. 
Przygotowywała oprawę muzyczną do Mszy świętych 
pielgrzymkowych, brała udział w Warszawskiej Pieszej 
Pielgrzymce komponując i ucząc pieśni i piosenek 
pielgrzymkowych. W tym okresie powstała pieśń 
o Czarnej Madonnie, która została przełożona na wiele 
języków świata i była wyróżniana na różnych 
religijnych festiwalach.

W jednym z wywiadów wspominała, że ponieważ 
każda pielgrzymka zawsze ma jakieś hasło, to pod nie 
właśnie układała pieśń. Tak stało się z pieśnią „600 lat 
Maryjo z nami jesteś” czy z „Czarną Madonną”. Bardzo 
cieszyła się, że Matkę Bożą Częstochowską przez tę 
pieśń zaniosła aż tak daleko, że tę Czarną Madonnę, 

nie pieśń, tyko Maryję, mogły poznać najdalsze zakątki 
świata. To była dla niej ogromna radość.

Pani Alicja Gołaszewska – jak mówiła – na Jasną Górę 
trafiła zupełnie przypadkiem w 1977 roku i uważała to 
za ogromne wyróżnienie. Pracowała na Jasnej Górze 
najpierw jako organistka i dyrygentka zespołu mło-
dzieżowego przy tzw. „Halach” w kaplicy św. Józefa, 
a następnie jako organistka w kaplicy Matki Bożej.

Na Jasnej Górze pracowała 37 lat. Ważnym wydarzeniem
był dla niej koncert 3 maja 1978 roku, na którym był 
Prymas Polski Ksiądz Kardynał Stefan Wyszyński, który 
osobiście zabiegał o to, by taki koncert się odbył. 
W podziękowaniu pani Alicja otrzymała od Księdza 
Prymasa akordeon. Wyjątkowa dla niej była także 
pierwsza pielgrzymka św. Jana Pawła II na Jasną Górę, 
w czasie której spotkała się z papieżem, który wtedy 
powiedział: „Wiecie, po co przyjechałem do Polski? 
Żeby nauczyć się Czarnej Madonny”.

Pomódlmy się o dar nieba dla autorki tak pięknej 
i znanej pieśni.

TAK CZĘSTO ŚPIEWAMY 
– WESTCHNIJMY O NIEBO DLA AUTORKI

KUPON NA CZWARTEK, 9 października
Przeczytaj fragment Pwt 34,1-4 

i odpowiedz na pytanie, z jakiej góry Mojżesz 
zobaczył Ziemię Obiecaną?

Odpowiedź: ..........................................................................

Imię i nazwisko: ...................................................................

Rok urodzenia: .....................................................................

Szkoła:......................................................................................

Klasa:.........................................................................................

Nr tel.: ......................................................................................

KUPON NA PIĄTEK, 10 października
Przeczytaj fragment Tb 5,1-8 

i odpowiedz na pytanie, jak miał na imię anioł, 
którego spotkał młody Tobiasz?

Odpowiedź: ......................................................................

Imię i nazwisko: ...............................................................

Rok urodzenia: .................................................................

Szkoła:..................................................................................

Klasa:.....................................................................................

Nr tel.: ..................................................................................

opr.

Ż Y C Z E N I A

„Kiedy życie wewnętrzne zamyka się we własnych interesach, 
nie ma już miejsca dla innych, nie liczą się ubodzy, nie słucha się już więcej głosu Bożego, 

nie doświadcza się słodkiej radości z Jego miłości.”

POSŁUCHAJ PAPIEŻA FRANCISZKA

Księdzu Arturowi Wierzbickiemu SAC, 
 z okazji jutrzejszych imienin życzymy, 

 by doświadczanie cudu na ołtarzu  
prowadziło do wzrastania w wierności i bohaterskiej służbie,

 by kapłańska obecność i pomoc w trudnych doświadczeniach ludzkich 
 sprawiała, że zajaśnieje im słońce nad ciemnością, 

 powróci spokój po burzy, zakwitnie pustynia samotności...
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5 października 2014r. - NIEDZIELA
Imieniny: Apolinarego, Igora
LITURGIA SŁOWA:
Iz 5, 1-7
PSALM 80, 9 i 12. 13-14. 15-16. 19-20
Flp 4, 6-9
EWANGELIA: Mt 21, 33-43

6 października 2014r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Artura, Fryderyka
LITURGIA SŁOWA:
Gal 1, 6-12
PSALM 111,1-2. 7-8. 9 i 10c
EWANGELIA: Łk 10, 25-37

7 października 2014r. – WTOREK
Imieniny: Sergiusza, Marka
LITURGIA SŁOWA:
Ga 1, 13-24
PSALM 139, 1-3. 13-14ab. 14c-15
EWANGELIA: Łk 10, 38-42

8 października 2014r. – ŚRODA
Imieniny: Brygidy, Pelagii, Marcina
LITURGIA SŁOWA:
Ga 2, 1-2. 7-14
PSALM 117, 1-2
EWANGELIA: Łk 11, 1-4

9 października 2014r. – CZWARTEK
Imieniny:  Arnolda, Bogdana
LITURGIA SŁOWA:
Ga 3, 1-5
PSALM Łk l, 68-69. 70-71. 72-73. 74-75
EWANGELIA: Łk 11, 5-13

10 października 2014r. – PIĄTEK 
Imieniny: Pauliny, Daniela
LITURGIA SŁOWA:
Ga 3, 7-14
PSALM 111, 1-2. 3-4. 5-6
EWANGELIA: Łk 11, 15-26

11 października 2014r. – SOBOTA
Imieniny: Aldony, Mariana, Emila
LITURGIA SŁOWA:
Ga 3, 22-29
PSALM 105, 2-3. 4-5. 6-7
EWANGELIA: Łk 11, 27-28

 

KALENDARZ
LITURGICZNY

OGŁOSZENIA
DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiaj o godz. 1045 zostanie odprawiona Msza święta w intencji 
ks. Artura Wierzbickiego SAC oraz s. Katarzyny Franciszki, naszej zakrystianki,
 z okazji imienin. Solenizantów polecamy pamięci modlitewnej.

2. Dzisiaj o godz. 1430 zostanie odprawiona Msza święta hospicyjna.

3. Zapraszamy na Nabożeństwa różańcowe: młodzież i dorosłych – codziennie 
/także w niedziele/ o godz. 1720, dzieci – od poniedziałku do piątku 
o godz. 1645. Zachęcamy wszystkich do codziennej modlitwy różańcowej, 
szczególnie za rodziny.

4. Jutro I poniedziałek miesiąca. O godz. 1720 Nabożeństwo różańcowe
w intencji zmarłych polecanych nam w wypominkach rocznych.  
O godz. 1800 Msza święta w ich intencji.

5. We wtorek, 7 października, we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny 
Różańcowej, podczas Nabożeństwa różańcowego dla dzieci o godz. 1645, 
nastąpi obrzęd poświęcenia i wręczenia różańców dzieciom, które 
w tym roku szkolnym przystąpią do I Komunii świętej.

6. Również we wtorek, 7 października o godz. 1700 w salkach parafialnych 
odbędzie się spotkanie organizacyjne dla osób dorosłych chcących 
uczyć się języka angielskiego bądź niemieckiego.

7. W sobotę, 11 października, o godz. 1500 w kaplicy Świętej Rodziny zostanie 
odprawiona Msza święta dla dzieci i młodzieży ze wspólnoty oazowej. 
Po Mszy świętej zapraszamy do wspólnej zabawy. W sposób
szczególny zapraszamy wszystkie osoby, które by chciały należeć 
do Ruchu Światło – Życie, czyli do oazy.

8. W przyszłą niedzielę, 12 października, przypada Dzień Papieski w naszej 
Ojczyźnie organizowany przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, 
pod hasłem: „Jan Paweł II - Świętymi Bądźcie”. W tym dniu prowadzona 
będzie zbiórka ofiar do puszek. Ofiary są przeznaczone na stypendia 
dla dzieci i młodzieży. Prosząc o wsparcie tego dzieła – serdecznie 
dziękujemy wszystkim darczyńcom.

9. Wprzyszłą niedzielę o godz. 1800 zostanie odprawiona Msza święta
w intencji pielgrzymów „Białej 11”.

10. Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym zaprasza do udziału 
w rekolekcjach ewangelizacyjnych. Spotkania odbywają się w każdą środę 
o godz. 1900 w kaplicy Świętej Rodziny.

„Mówiąc o ludziach starych, muszę zwrócić się także 
do młodych z zachętą, aby towarzyszyli im swoją 

obecnością. Wzywam was, młodzi przyjaciele, 
byście traktowali ich wielkodusznie i z miłością. 

Starsi potrafią dać wam znacznie więcej, 
niż możecie sobie wyobrazić.”

ŚW. JAN PAWEŁ II   MÓWI DO NAS TYLKO 
DLA DOROSŁYCH

„Okazuj dziecku trwałą, nieustającą 
miłość i opiekę – jest to tak ważne 

dla jego umysłowego i duchowego 
zdrowia, jak pożywienie dla ciała.”

Mówiąc o ludziach starych, muszę zwrócić się także „


