
Jezus nauczając mówił do zgromadzonych: „Strzeżcie się 
uczonych w Piśmie. Z upodobaniem chodzą oni w powłóczy-
stych szatach, lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze krze-
sła w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. Objadają 
domy wdów i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci tym 
surowszy dostaną wyrok”. Potem usiadł naprzeciw skarbo-
ny i przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do 
skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jed-
na uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. 
Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: „Zapraw-
dę powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze 
wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzu-
cali z  tego, co im zbywało; ona zaś ze swego niedostatku 
wrzuciła wszystko, co miała, całe swe utrzymanie”.

Mk 12, 38-44
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„Kolekcjonowanie kart kredytowych nie może jednak prowa- 
dzić do szczęśliwego życia. Musimy wreszcie to pojąć. Pieniądze 
są symbolem niczego” – przestrzega Vittorino Andreoli.
Nikt nie oczekiwał, by uboga wdowa wrzucała do skarbony 
cokolwiek. Kim może być osoba, która sama żyjąc w biedzie, 
przeznacza wszystkie pieniądze dla potrzebujących?
„Obdarowywać szczęściem będą ci, którzy sami są szczęśliwi 
i którym smakuje życie, którzy mają poczucie dobrego spraw-
stwa i którzy lubią ludzi” – twierdzi Bogdan de Barbaro.

32.   N i e d z i e l a   Z w y k l a   –   R o k   B,

Czy miłosierdzie można zmierzyć?
Miłosierdzia nie da się zmierzyć wartością materialną zło-
żonego daru, bo wtedy w najlepszej sytuacji byliby ludzie 
bogaci, których stać na bardzo hojne ofiary. Jezus jako przy-
kład daje ubogą wdowę, która wrzuciła do skarbony dwa 
pieniążki. Byłoby rzeczą naturalną, gdyby dała tylko jeden, 
ale ona wrzuciła oba, czyli wszystko, co posiadała – „całe 
utrzymanie”. Ofiarowała więcej niż wielu bogatych, którzy 
zapewne wrzucali nawet po kilkanaście pieniążków. Może-
my domyślać się, jak wspaniale poczuła się chwilę później.

ks. Eugeniusz Burzyk

Niedzielne espresso           z Proboszczem



Święci do szkoły ściągnięci
30 października odbył się w naszej Szkole Podstawowej „Korowód Świętych” – pod tytułem „Święci 
z nieba ściągnięci”. Uczniowie z klasy 3 a wcielili się w postacie świętych, takich jak m.in. Jan 
Paweł II, Stanisław Kostka, Franciszek z Asyżu, Mikołaj i Barbara. Mogliśmy zapoznać się z historią 
i ciekawostkami dotyczącymi wyjątkowości tych postaci. Spotkanie przeplatane było piosenkami 
oraz prezentacją multimedialną nt. świętych.

Agnieszka Zając



Tydzień Misyjny w „Dwójce” za nami. Oprócz zwyczajowych katechez dotyczących misji, dzieci włą-
czyły się w specjalne obchody Misyjnego Tygodnia, m.in. klasa 2 zrobiła piękny misyjny różaniec. 
Cały tydzień zakończyliśmy wielką, kolorową paradą „Dzieci Świata”, podczas której reprezentanci 
klas 1-3 wystąpili w regionalnych strojach z całego świata. Dzięki nim zobaczyliśmy m.in. Zambijkę, 
Filipinkę, Peruwiańczyków, Ukrainkę czy Japonkę. Oj, było kolorowo ;-) 
Przedstawiciele starszych klas wzięli udział w Szkolnym Konkursie Misyjnym. Przygotowywali się 

Statystyka
październik 2018

Zmarli:
† Henryk Gibas, lat 84
† Janina Lehman, lat 88
† Janina Mamcarczyk, lat 81
† Maria Dadak, lat 81
† Janina Pudłowska, lat 85
† Tomasz Nowak, lat 35
† Irena Jakubowska, lat 61
† Aniela Szymla, lat 84
† Ewa Kadziszewska, lat 66
† Dorota Paluch, lat 57
† Jan Łukowicz, lat 77
† Józefa Drusewicz, lat 94
† Stanisława Szczerbowska, lat 77
† Ewa Czerwik, lat 53

Chrzty:

Tydzień Misyjny w naszej Szkole Podstawowej

do niego przez cały tydzień, słuchając misyjnych 
audycji radiowych, przygotowanych przez nasze 
Koło Misyjne. Rywalizacja była zacięta, ale zwy-
cięzca mógł być tylko jeden, a zostali nimi repre-
zentanci klasy 4 c, którzy odpowiedzieli prawi-
dłowo na wszystkie pytania.
Dziękuję członkom Szkolnego Koła Misyjnego za 
ogromne zaangażowanie w przebieg Tygodnia 
Misyjnego oraz Księdzu Proboszczowi za ufun-
dowanie upominków dla dzieci.

Agnieszka Nowosad
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Skład i druk: 
Grzegorz i Anna Bierońscy (SLAJD); tel. 510 890 007; e-mail: poligrafia@drukarniaslajd.eu

NIEDZIELA – 11 listopada
 7.00 † Wojciech Pilarski z dziadkami
 8.30 † Stanisław Mizia
10.00  W intencji Ojczyzny
11.30  Roczki
18.00 † Maria Korycińska w 37 r. śmierci
PONIEDZIAŁEK – 12 listopada
  6.30 † Anna Dzidek
  6.30 † Janina Zielińska w 6 r. śmierci
18.00 † Barbara Kozioł
18.00 † Dorota Suwała
WTOREK – 13 listopada
  6.30 † Andrzej Kubiński
18.00 † Grzegorz Płużek
ŚRODA – 14 listopada
  6.30 † Jan Okrzeja w 1 r. śmierci
  6.30 † Zmarli z rodziny Rączków 

i Grybosiów
18.00  Wotywna do MB Bolesnej: o błogo-

sławieństwo Boże dla mieszkańców 
i  sprzątających z os. Słowackiego 
bloku nr 13 oraz ul. Wodnej; o powrót do 
zdrowia dla Maksymiliana; † ks. Woj- 
ciech Łoś; † Robert Krajewski; † Sta- 
nisław Gibas w 19 r. śmierci; † Jani-
na Pudłowska; † Andrzej Pękala z oj- 
cem i rodzicami; † Helena i Czesław 

Jasiewicz; † Maria Dadak; † Genowe-
fa Błachut; † Eugeniusz Bigos z rodzi-
cami; † zmarli z rodziny Sójków;

CZWARTEK – 15 listopada
  6.30 † Anna Dzidek
  6.30 † Zygmunt Dura
18.00 † Janusz Kudzia w 1 r. śmierci 
18.00 † Dorota Suwała
PIĄTEK – 16 listopada
  6.30 † Anna Dzidek
18.00 † Dorota Suwała
SOBOTA – 17 listopada
  6.30 † Józef Nalepa
  6.30 † Dorota Suwała
  6.30  † Elżbieta Krawczyk
18.00  Dziękczynna z prośbą o błogosła-

wieństwo Boże i opiekę MB dla 
Alicji z okazji 70 r. urodzin

NIEDZIELA – 18 listopada
  7.00 † Agata Bednarz z rodzicami i bratem 

Bronisławem
  8.30 † Stanisław Kolasa w 22 r. śmierci
10.00 † Julia Włoszek w 33 r. śmierci
11.30 † Jan Heflich z rodzicami i teściami
18.00 † Janina Wykręt z rodzicami,  

teściami i siostrami

 1. Jutro – w poniedziałek – z powodu świąteczne-
go dnia wolnego kancelaria będzie nieczynna.

 2. We wtorek – 13 listopada o 18.00, zapraszamy 
na Mszę z modlitwą o uzdrowienie duszy i cia- 
ła. Podczas nabożeństwa każdy zostanie indywi- 
dualnie pobłogosławiony Najświętszym Sakra-
mentem. W kaplicy obok prezbiterium można bę- 
dzie skorzystać z modlitwy wstawienniczej.

 3. W czwartek – 15 listopada po Mszy wieczornej 
zapraszamy na katechezę dla dorosłych, która 
odbędzie się w sali konferencyjnej.

 4. W piątek – 16 listopada, z racji trzeciego piątku 
miesiąca, oddajemy cześć Miłosierdziu Bożemu. 
Po Mszy wieczornej w sali konferencyjnej odbę-
dzie się spotkanie osób, które chcą pojechać 
na pielgrzymkę do Ziemi Świętej.

 5. Zapraszamy na codzienną adorację Najświętsze- 
go Sakramentu o godz. 17.30. W tym czasie jest 
też okazja do spowiedzi. Bezpośrednio przed Mszą 
będą odczytywane wypominki jednorazowe.

 6. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i złożo-
ne ofiary na prace remontowe mieszkańcom  
ulic: Akacjowa, Lisica i Wałowa. W tym tygo-
dniu prosimy mieszkańców ulic: Obozowa (le- 
wa strona), Jaśminowa, Storczykowa, Irysowa 
i Dworcowa.

 7. Dziękujemy za złożone ofiary na nową salę dla 
Oazy Dzieci Bożych. W przyszłą niedzielę – 18 
listopada składka specjalna uzupełniająca na 
ten sam cel. W ubiegłym tygodniu ukończyliśmy 
remont południowej elewacji plebanii.

Ogłoszenia duszpasterskie


