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TAJEMNICA KIELICHA W SŁUŻBIE ŻYCIU 
Kielich w Biblii jest obrazem gniewu Bożego. Izrael jak i obce 

narody miały go wypić do dna, co stanowiło obraz kary. To że Jezus mówi o 

sobie, że będzie pił kielich, oznacza Jego dobrowolną ofiarę, czyli przyjęcie 

kary, która w słuszny sposób miała być wymierzona grzesznikom, a więc 

nam. Dlatego z całą mocą mówi, że nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby 

służyć i dać swoje życie jako okup za wielu (Mk 10,45), co w pełni objawiło 

się na krzyżu. Tak realizowane posłannictwo jest zarówno wypełnieniem 

proroctw, jak i zapowiedzią zupełnie nowej perspektywy. 

To właśnie ukazują dzisiejsze czytania. Izajasz zapowiada nadejście 

Sługi Pańskiego, który będzie zmiażdżony cierpieniem, niosąc grzechy ludzi. 

Złoży on siebie w ofierze, dzięki czemu zarysuje się przed nim nowa 

perspektywa, ujrzy światło (czyli życie) i nim się nasyci (Iz 53,11). Według 

autora Listu do Hebrajczyków, ofiara złożona przez Chrystusa, Nowego 

Arcykapłana, przekracza znacznie to, co do tej pory było składane jako okup. 

Jezus współczuje naszym słabościom, a Jego ofiara przywraca nam oraz 

Bogu człowieka. Dzięki temu możemy przystąpić z ufnością do tronu łaski, 

to jest tronu Boga (Hbr 4,16). 

Nasze życie jest wędrówką z Jezusem ku Jerozolimie, Jego Męce i 

Śmierci, ale i Zmartwychwstaniu. Chrystus nie tylko nas naucza, ale 

pokazuje, co robić, by wypełnić Bożą wolę. Ta natomiast zawsze objawia się 

w czynieniu dobra wobec drugiego człowieka – tak jak to robił Jezus. A 

zatem panować to służyć życiu, dawać życie.

=============================================================================================================================================================================== 

KRZYK CIERPIĄCEGO BĘDZIE WYSŁUCHANY 
Dzisiejsza liturgia słowa wiele mówi o płaczu ludzi cierpiących: 

Są wśród nich niewidomi i dotknięci kalectwem (I czytanie). Bóg 

natomiast wyraźnie widzi każdy płacz, cierpienie i nie jest obojętny na 

jęk, ponieważ tych, którzy wyszli z płaczem, przyprowadzi do siebie 

wśród pociech.  
Również dzisiejszy psalm zapewnia nas, że ci, którzy (teraz) we 

łzach sieją, (kiedyś) żąć będą w radości, ci, którzy obecnie zmagają się z 

codziennością i pracując dla dobra innych, idą i płaczą, niosąc ziarno na 

zasiew, kiedyś obejrzą owoce swoich zmagań, z radością niosąc swoje 

snopy. 

Dlaczego winniśmy w to wszystko niezachwianie wierzyć? 

Dlaczego mamy wierzyć w odmianę naszego losu? Dlatego że Bóg stał się 

człowiekiem i przez to pokazuje, że nas rozumie. Jezus może współczuć z 

tymi, którzy nie wiedzą i błądzą (II czytanie). Trzeba nam wierzyć w 

nadejście ulgi w cierpieniu, ponieważ w dzisiejszej Ewangelii Jezus 

uzdrawia Bartymeusza, okazując wszystkim, że dla kogoś, kto wierzy, nie 

ma nic niemożliwego. 

Dzisiejsze słowo jest specjalnie skierowane do cierpiących: 

wołajcie, nie ustawajcie, błagajcie Boga, a Was usłyszy. Nawet jeśli inni już 

nie wołają, jeżeli próbują Was uciszyć, gaszą Waszą nadzieję, proście jak 

Bartymeusz: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!. On na pewno to 

posłyszy, przystanie koło Was i dokona cudu. A do tego otrzymacie – tak 

samo jak Bartymeusz – zasłużoną pochwałę: Twoja wiara cię uzdrowiła. 
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INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
od 17 do 24 października 2021 roku. 

 

Niedziela 17.10  DWUDZIESTA DZEWIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA.  
 7.30 Za †† rodziców Annę i Feliksa ich syna Henryka, rodziców Stefanię i Józefa Knop, brata Jana, szwagra Józefa oraz  

  dziadków Marsolek, Knop i dusze w czyśćcu cierpiące.  

 9.15 Grabczok  Do Bożej Opatrzności  MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z ok. 40  rocz. sakramentu małżeństwa  

    pp. Marii i Arnolda Jendryca oraz o zdrowie, opiekę i bł. Boże w rodzinie i rodzinach dzieci. 

 10.30 W I-szą rocz. śm. p. Pawła Ciernia.  

 15.00 Nabożeństwo różańcowe. 

 

Poniedziałek 18.10  Święto św. Łukasza, ewangelisty.  

 17.30 Nabożeństwo różańcowe. 

 18.00 Do Bożej Opatrzności MBNP z podziękowaniem za zdrowie, z prośbą o dalsze zdrowie oraz bł. Boże  

  dla całej rodziny Sochor.  

Wtorek  19.10   

 7.00  

 18.00 Nabożeństwo różańcowe. 

Środa  20.10  Św. Jana Kantego, prezbitera. 

 17.30 Nabożeństwo różańcowe. 

 18.00 Do Miłosierdzia Bożego i MB z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą pomoc i  

  opiekę Bożą z ok. 80 rocz. ur. p. Helmuta.  

Czwartek  21.10  . 

 7.00 Za † ojca Edmunda w dniu ur., matkę Annę i dusze w czyśćcu cierpiące.  

 17.00 Za † Hildegardę Marsolek w I-szą rocz. śm. Nabożeństwo różańcowe. 

Piątek  22.10  Św. Jana Pawła II, papieża.  

 7.00 Do Bożej Opatrzności, MBNP i św. Jana Pawła II z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o  

  bł. Boże, opiekę i zdrowie dla Doroty i Rafała i ich syna Fabiana. 

 17.00 Grabczok Za †† rodziców Martę i Ryszarda Emmerling, braci Wilhelma i Edgara, szwagrów Helmuta  

    i Józefa oraz dusze z pokrewieństwa. 

 18.00 Nabożeństwo różańcowe. 

Sobota 23.10  . 

 7.00 Za †† rodziców i dziadków Elżbietę i Gerharda Kowalczyk. 

 17.30 Nabożeństwo różańcowe. 

 18.00 Za †† Agnieszkę i Feliksa, siostrę Martę, jej męża, brata Józefa, Paulinę i Pawła, wujka Piotra,  

  pokrewieństwo z obu storn oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  

 

Niedziela 24.10  TRZYDZIESTA NIEDZIELA ZWYKŁA.  
 7.30 Za †† męża i ojca Franciszka Czech, wnuka Denisa Czech, rodziców Jana i Agnieszkę  

  Moczko oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  

 9.15 Grabczok  Za † ojca Franciszka Molek w  rocz. śm. oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

 10.30 Do Miłosierdzia Bożego za †† rodziców Marię i Gerharda Grochula, ich rodziców  

  Agatę i Karola Kinert, Otylię i Augusta Grochula, siostrę Urszulę i szwagra Czesława  

  Płocienickich oraz za wszystkich †† i poległych z rodziny.  

 15.00 Nabożeństwo różańcowe. 
====================================================================== 

OGŁOSZENIA: Bóg zapłać za sprzątanie świątyni. W tym tygodniu zapraszam:  

Stefania Kurc, Ewa Nanko, Maria Hennek, Agata Kałmuk 

Bóg zapłać za wczoraj złożone dary dla seminarium i domu księży emerytów. 

Zapraszam na nabożeństwa różańcowe: dziś o godz. 15.00 zapraszam seniorów, rencistów i emerytów, w 

Poniedziałki i Soboty o godz. 17.30, we Wtorki i Piątki o godz. 18.00, Czwartki po mszy św., w najbliższą Środę 

wyjątkowo przed wieczorną mszą.  

Jutro dzień dziecka utraconego diecezjalne obchody na Górze św. Anny od godz. 17.00. 

W Czwartek msza szkolna o godz. 17.00. 

W przyszłą Niedzielę rozpocznie się tydzień modlitw w intencji Misji św. Kolekta przyszłej Niedzieli 

przeznaczona na Misje Św. 

Zapraszam do przygotowania zalycek – wypominek za naszych zmarłych – na ostatniej ławce kartki. 



INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
od 24 do 31 października 2021 roku. 

 

Niedziela 24.10  TRZYDZIESTA NIEDZIELA ZWYKŁA.  
 7.30 Za †† męża i ojca Franciszka Czech, wnuka Denisa Czech, rodziców Jana i Agnieszkę Moczko oraz dusze w czyśćcu  

  cierpiące.  

 9.15 Grabczok  Za † ojca Franciszka Molek w  rocz. śm. oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

 10.30 Do Miłosierdzia Bożego za †† rodziców Marię i Gerharda Grochula, ich rodziców Agatę i Karola Kinert, Otylię i Augusta  

  Grochula, siostrę Urszulę i szwagra Czesława Płocienickich oraz za wszystkich †† i poległych z rodziny.  

 15.00 Nabożeństwo różańcowe. 

 

Poniedziałek 25.10   

 17.30 Nabożeństwo różańcowe. 

 18.00 Za †† męża i ojca Józefa Niedworok, rodziców z obu stron, siostrę, brata, szwagra, 2 szwagierki,  

  ojca Tadeusza i dusze w czyśćcu cierpiące.  

Wtorek  26.10  

 7.00 Do MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z ok. 50 rocz. ur. Huberta z prośbą o bł. Boże,  

  zdrowie i opiekę w rodzinie.  

 18.00 Nabożeństwo różańcowe. 

Środa  27.10  . 

 7.00 Za †† rodziców Hildegardę i Józefa Markiewicz, Łucje i Jana Kopieckich, ich rodziców, rodzeństwo. 

Nabożeństwo różańcowe. 

Czwartek  28.10  Święto Św. apostołów Szymona i Judy Tadeusza. 

 17.00 Do św. Judy Tadeusza z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w  

  rodzinie i rodzinach dzieci. Nabożeństwo różańcowe. 

Piątek  29.10  .  

 7.00 Za †† męża i ojca Piotra Koszyk, jego rodziców, teściów i z pokrewieństwa.  

 17.00 Grabczok Za †† Marię Nowak, jej rodziców Marię i Andrzeja, teściów Annę i Józefa  oraz z  

    pokrewieństwa z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące. 

 18.00 Nabożeństwo różańcowe. 

Sobota 30.10  . 

 17.30 Nabożeństwo różańcowe. 

 18.00 Za †† rodziców Frach, 2 mężów, siostrę, brata, siostrzeńca i z pokrewieństwa.  

 

Niedziela 31.10  TRZYDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA ZWYKŁA.  
 7.30  

 9.15 Grabczok  Za †† matkę Ruth oraz męża, ich rodziców, rodzeństwo z pokrewieństwa z  

    obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące. 

 10.30 Do Opatrzności Bożej i Matki Bożej  z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o  

  dalsze zdrowie i opiekę z ok. 85 rocz. ur. p. Adeltraudy Sobota oraz o bł. Boże w  

  rodzinach dzieci i wnuków.  

 15.00 Nabożeństwo różańcowe. 
====================================================================== 

OGŁOSZENIA:  

Bóg zapłać za sprzątanie świątyni. W tym tygodniu zapraszam:  

Dominika Lisowska, Sandra Patrzek, Ewa Czech, Klaudia Antkowiak 

Zapraszam na nabożeństwa różańcowe: dziś o godz. 15.00 zapraszam małżonków, w Poniedziałki i Soboty o 

godz. 17.30, we Wtorki i Piątki o godz. 18.00, w Środy i Czwartki po mszy św.   

W Czwartek msza szkolna o godz. 17.00.  

Po mszy i nabożeństwie spotkanie dla klasy VIII przed bierzmowaniem. 

Zapraszam do spowiedzi przed uroczystością Wszystkich Świętych i dniem zadusznym.  

Okazja do spowiedzi przed mszą i nabożeństwem.  

W czwartek spowiedź dla dzieci i młodzieży od godz. 16.00. 

Grabczok:  

Jutro o godz. 19.00 spotkanie rady parafialnej – zapraszam. 

W Piątek od godz. 16.00 okazja do spowiedzi. 

Zapraszam do przygotowania zalycek – wypominek za naszych zmarłych – na ostatniej ławce kartki. 



"Rok Świętego Józefa" 
Patris corde – ojcowskim sercem – papież Franciszek cd. 

… 

„Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę” (Mt 2, 13), mówi Bóg do św. Józefa. 

Celem tego Listu apostolskiego jest wzbudzenie większej miłości dla tego wielkiego Świętego, abyśmy byli 

zachęceni do modlitwy o jego wstawiennictwo i do naśladowania jego cnót i jego zaangażowania. 

Istotnie, specyficzną misją świętych jest nie tylko spełnianie cudów i łask, ale wstawiennictwo za nami 

przed Bogiem, podobnie jak Abraham (26) i Mojżesz (27), podobnie jak Jezus, „jeden pośrednik” (1 Tm 2, 5), 

który jest u Boga Ojca naszym „rzecznikiem” (1 J 2, 1), „bo zawsze żyje, aby się wstawiać za nami” (por. Hbr 7, 

25; por. Rz 8, 34). 

Święci pomagają „wszystkim wiernym do osiągnięcia świętości i doskonałości własnego stanu” (28). Ich 

życie jest konkretnym dowodem na to, że można żyć Ewangelią. 

Jezus powiedział: „uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem” (Mt 11, 29), a święci są z 

kolei wzorem życia do naśladowania. Św. Paweł wyraźnie zachęcał: „bądźcie naśladowcami moimi!” (1 Kor 4, 

16) (29). Święty Józef mówi o tym poprzez swoje wymowne milczenie. 

W obliczu przykładu tak wielu świętych, św. Augustyn zadawał sobie pytanie: „Nie stać cię na to, na co 

stać było tych mężczyzn i te kobiety?”. I tak doszedł do ostatecznego nawrócenia, wołając: „Późno Cię 

umiłowałem, Piękności tak dawna a tak nowa!” (30). 

Nie pozostaje nic innego, jak tylko błagać św. Józefa o łaskę nad łaskami: o nasze nawrócenie. 

Do niego kierujemy naszą modlitwę: 

Witaj, opiekunie Odkupiciela, 

i oblubieńcze Maryi Dziewicy. 

Tobie Bóg powierzył swojego Syna; 

Tobie zaufała Maryja; 

z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. 

O święty Józefie, okaż się ojcem także i nam, 

i prowadź nas na drodze życia. 

Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę, 

i broń nas od wszelkiego zła. Amen. 

Rzym, u św. Jana na Lateranie, dnia 8 grudnia 2020, w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia 

Najświętszej Maryi Panny, w ósmym roku mojego Pontyfikatu. 
 

Dwie Trójce 

  
Andrés López "Trójca 

niebiańska i trójca ziemska" 

olej na blasze, II poł. XVIII w. 

Narodowe Muzeum Sztuki, 

Meksyk 

 

W sztuce hiszpańskiej 

i hispanoamerykańskiej w XVII 

i XVIII wieku popularny był 

motyw ikonograficzny zwany 

Dwiema Trójcami. Zwykle 

przedstawiano w nim na jednym 

obrazie Trójcę Świętą ukazującą się w niebie oraz Maryję, Józefa i małego 

Jezusa stojących poniżej na ziemi. 

Ten obraz jest wyjątkowy z uwagi na bliskość usytuowania osób obu 

Trójc oraz podobieństwo rysów ich twarzy. Andrés López namalował obie 

Trójce jak rodzinę pozującą do wspólnego portretu. U góry po lewej stronie 

znajduje się Bóg Ojciec, a po prawej Duch Święty, obaj w czerwonych, 

królewskich płaszczach narzuconych na ramiona. Aby ich odróżnić, artysta 

umieścił na tunice Boga Ojca słońce, a na tunice Ducha Świętego – białego 

gołębia. 

Jezus jest Osobą łączącą obie Trójce, dlatego znajduje się w środku, 

nieco wyżej niż Maryja i Józef. Prezentuje chustę Weroniki, na której widać 

Jego umęczone oblicze w cierniowej koronie. 

Ważną rolę odgrywają gesty poszczególnych postaci. Bóg Ojciec 

i Duch Święty dzierżą berła oznaczające ich panowanie nad światem, 

a drugą ręką czynią znak błogosławieństwa, co symbolizuje ich miłosierdzie. 

Maryja prawą ręką pokazuje chustę Weroniki, a lewą Jezusa będącego 

jeszcze dzieckiem. W ten sposób zwraca uwagę na tajemnicę wcielenia 

Jezusa i na Jego zbawczą ofiarę. Z kolei Józef podtrzymuje małego Jezusa, 

przypominając o swojej roli opiekuna i wychowawcy. 

Trzy Osoby Boskie wyróżniają się delikatnie zaznaczonymi 

aureolami wokół głów. 

Autor obrazu Andrés López urodził się i tworzył w mieście Meksyk, 

stolicy ówczesnego wicekrólestwa Nowej Hiszpanii. Był profesorem 

malarstwa w Akademii San Carlos. Jego daty życia nie są znane, tworzył 

w latach 1763–1811



 


