
Czytanie z Księgi proroka Ezechiela 

Alleluja, Alleluja, Alleluja! 
W moim domu ten, kto prosi, otrzymuje, 

kto szuka, znajduje, a kołaczącemu otworzą. 
Alleluja, Alleluja, Alleluja! 

Czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Efezjan 

Psalm responsoryjny (Ps. 1 Krn 29, 10-12). 

Słowa Ewangelii według św. Łukasza 
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Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez mia-
sto. A był tam pewien człowiek, imieniem Zache-
usz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Chciał 
on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie 
mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. 
Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, 
aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał prze-
chodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spoj-
rzał w górę i rzekł do niego: „Zacheuszu, zejdź 
prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać 
w twoim domu”. Zeszedł więc z pośpiechem 

i przyjął Go rozradowany. A wszyscy, widząc 
to, szemrali: „Do grzesznika poszedł w gościnę”. 
Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: „Panie, 
oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli ko-
go w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie”. 
Na to Jezus rzekł do niego: „Dziś zbawienie stało 
się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem 
Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł 
szukać i zbawić to, co zginęło”. 

(Łk 19, 1-10). 

Bracia: Nie jesteście już obcymi i przychodniami, 
ale jesteście współobywatelami świętych i do-
mownikami Boga, zbudowani na fundamencie 
apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgiel-
nym jest sam Chrystus Jezus. W Nim, zespalana 

cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię, 
w Nim i wy także wznosicie się we wspólnym bu-
dowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez Du-
cha. 

(Ef 2, 19-22). 

Chwalimy, Panie, Twe przesławne imię. 
Bądź błogosławiony, o Panie, Boże ojca naszego, Izraela, 
na wieki wieków. 
Twoja jest, o Panie, wielkość; 
moc, sława, majestat i chwała, 
bo wszystko, co jest na niebie i na ziemi, jest Twoje. 

Chwalimy, Panie, Twe przesławne imię. 

Do Ciebie, Panie; należy królowanie 
i ten, co głowę wznosi ponad wszystkich. 
Bogactwo i chwała od Ciebie pochodzi, 
Ty nad wszystkim panujesz, a w ręku Twoim moc i siła 
i ręką Twoją wywyższasz i utwierdzasz wszystko. 

Chwalimy, Panie, Twe przesławne imię. 

Anioł poprowadził mnie ku bramie, która zwróco-
na jest na wschód. I oto chwała Boga Izraela przy-
szła od wschodu, a głos Jego był jak szum wielu 
wód, a ziemia jaśniała od Jego chwały. A chwała 
Pana weszła do świątyni przez bramę, która zwró-
cona była ku wschodowi. Wtedy uniósł mnie duch 
i zaniósł mię do wewnętrznego dziedzińca. A oto 

świątynia pełna była chwały Pana. I usłyszałem, 
jak ktoś mówił do mnie od strony świątyni, pod-
czas gdy ów mąż stał jeszcze przy mnie. Rzekł 
do mnie: „Synu człowieczy, to jest miejsce tronu 
mojego, miejsce podstawy dla moich stop, gdzie 
chcę na wieki mieszkać pośród synów Izraela”. 

(Ez 43, 1-2. 4-7a). 
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„RÓŻANIEC DO GRANIC” 

 Gdy pierwszy raz przeczytałam o organizowanej modlitwie 
na granicach Polski, był początek maja. Organizatorzy (Fundacja 
„Solo Dios Basta”) zdawali sobie sprawę z ogromu zadania, 
ale byli przekonani, że to jest Boża wola, przemyśleli, przemodlili 
tę sprawę i ułożyło się im to w logiczną całość. W udzielanych 
wywiadach mówili, że analizując różne objawienia Maryi, wśród 
różnych próśb Matki Bożej zawsze dwie są takie same - pokutuj-
cie i odmawiajcie różaniec. Fundacja „Solo Dios Basta” rok temu 
zorganizowała w Częstochowie „Wielką Pokutę”, a więc organi-
zatorom wydało się naturalną rzeczą następny krok - wspólnie 
odmówiony różaniec. Aby przygotować się do wydarzenia 
„Różaniec do Granic”, 13-go maja ruszyła pielgrzymka wzdłuż 
granic Polski, która trwała do 3-go października. Pielgrzymi Bo-
żego Miłosierdzia szli po kilka osób wzdłuż granic na zmianę, 
omadlając granice naszego kraju i miejsca, na których stanie  
7-go października milion Polaków. Wtedy, już wiedziałam, że nie 
może mnie na granicy braknąć. Na spotkaniu Koła Przyjaciół 
Radia Maryja podjęliśmy decyzję o zorganizowaniu autokaru 
na wyjazd. Okazało się, że chętnych było tyle osób, że wyjechały 
od nas dwa autokary. Naszym kościołem 
stacyjnym był kościół w Brzegach  
k/Jurgowa. Naszej pielgrzymce przewodził 
ks. proboszcz Mirosław Dziedzic. Inicjatywę 
„Różaniec do Granic” poparła Konferencja 
Episkopatu Polski, a program nabożeństwa 
na granicach został przygotowany przez 
Komisję Kultu Bożego i Dyscypliny Sakra-
mentów Episkopatu Polski. Transmisję prze-
prowadzało Radio Maryja, tak że każdy,  
kto nie pojechał na granicę mógł mieć udział w tym zjednoczeniu 
modlitewnym. Na stronie www.rozaniecdogranic.pl czytamy: 
„Przez tę bezprecedensową modlitwę różańcową chcemy okazać 

wierność i posłuszeństwo Maryi, która niestrudzenie wzywa nas 

do odmawiania różańca. Chcemy też przepraszać i wynagradzać 

za wszelkie bluźnierstwa, zniewagi przeciw Niepokalanemu Sercu 

Najświętszej Maryi Panny. Pragniemy błagać przez wstawiennic-

two Matki Bożej o ratunek dla Polski i świata”. 

Główna intencja modlitwy: o pokój dla Polski i świata. 
Program nabożeństwa dla wszystkich był taki sam: 

• godz. 10.30: konferencja; 
• godz. 11.00: Msza św. i adoracja Najświętszego Sakramentu; 
• godz. 12.30: przerwa na posiłek i dojście 
                       do wyznaczonych miejsc; 
• godz. 14.00: modlitwa różańcowa; 
• ok. godz. 16.00: błogosławieństwo i rozesłanie. 
 Naszych pielgrzymów powitał O. Konrad Duk SVD - proboszcz 
Parafii św. Antoniego w Brzegach. Zapoznał nas z historią para-
fii. Kościół w Brzegach jest piękny, drewniany z wieloma moty-
wami góralskimi. O. Konrad zapoznał nas także z organizacją 
modlitwy, która miała być o godz. 14.00. W Brzegach wyznaczo-
no sześć miejsc, w których rozpoczęła się modlitwa różańcowa. 
Odmówiliśmy część Radosną Różańca Świętego. Następnie każ-
da grupa poszła wyznaczoną trasą (w pobliżu granicy) modląc się 
tajemnicami Światła i Bolesnymi. Na ostatnią część Chwalebną 
doszliśmy do groty, która jest przy kościele. Młodzi pielgrzymi 
już wcześnie rano wyruszyli na Rysy, aby tam na szczycie 
o godz. 14.00 dołączyć do modlitwy. Dla tych, co nie mogli po-
konać trasy, modlitwa została zorganizowana w kościele. O godz. 
11.00 uczestniczyliśmy we Mszy św. W kazaniu ks. Celebrans 
nawiązał do cudu w Kanie Galilejskiej - przemiany wody w wino, 
podkreślając rolę Matki Jezusa w tym wydarzeniu. A my właśnie 
Matkę Bożą prosiliśmy o pomoc dla Polski i świata. Po Mszy św. 
była adoracja Najświętszego Sakramentu, w czasie której odnowi-
liśmy Śluby Jasnogórskie. Po błogosławieństwie nastąpiła progra-

mowa przerwa. O. Konrad Duk SVD zaprosił nas na plebanię, 
gdzie był przygotowany poczęstunek przez gospodarza. Ks. pro-
boszcz Parafii św. Antoniego w Brzegach zapewniał nas o otwar-
tości na pielgrzymów, co stworzyło bardzo przyjazną atmosferę. 
Godz. 14.00, moment rozpoczęcia modlitwy różańcowej. Zebrali-
śmy się w wyznaczonym miejscu przy krzyżu udekorowanym 
kwiatami, wstążkami, flagami biało-czerwonymi, biało-żółtymi 
i biało-niebieskimi. Przewodnictwo modlitwie przyjęli zelatorzy 
róż różańcowych tamtejszej parafii. Jeszcze nim zaczęła się mo-
dlitwa, zaczął padać deszcz. O. Konrad przypomniał, że sto lat 
temu w Fatimie też padał deszcz i wszyscy zmokli, ale potem 
słońce wszystkich wysuszyło. I tym razem też wyschniemy -
zapewnił. I rzeczywiście w czasie drogi rozstąpiły się chmury 
i zaświeciło słońce ku naszej radości. Ci, co wyruszyli w drogę 
ok. 15.30 doszli do groty przy kościele i tam wszyscy razem do-
kończyliśmy modlitwę różańcową. Na koniec była jeszcze chwila 
modlitwy przed wystawionym Najświętszym Sakramentem i bło-
gosławieństwo. Jeszcze podziękowanie za gościnę. W naszym 
imieniu dziękował ks. proboszcz Mirosław Dziedzic i mogliśmy 

wracać naładowani pozytywną energią 
z przekonaniem udziału w wielkim dziele. 
 Ile znaczy taka wspólnotowa modlitwa, 
wskazuje nam św. Ludwik Maria Grignon 
de Montfort: „Różaniec odmawiany wspól-

nie jest najgroźniejszym dla szatana. Tworzy 

się bowiem tym sposobem zwycięska armia 

przeciw niemu. I chociaż nieraz z wielką 

łatwością może zatryumfować nad modlitwą 

osoby pojedynczej, to wielką trudność spra-

wia mu, gdy ta modlitwa jest złączona z modlitwą innych ludzi. 
Łatwo jest złamać jedną gałąź, jednak jeśli ją się złączy z kilko-

ma, kto będzie mógł złamać tę wiązkę? Niech jedność tworzy si-

łę”. Dlaczego różaniec? Bo to modlitwa, która streszcza w sobie 
całą Ewangelię. Jest bardzo prosta, można powiedzieć monoton-
na, dlatego nie rozprasza modlącego, niezmienna, pozwala 
na silne skupienie się na intencji, można ją odmawiać w każdym 
czasie i miejscu. Po powrocie do domu, włączyłam komputer,  
aby zobaczyć zdjęcia i przeczytać komentarze: modlitwa na gór-
skich szczytach, na morzu, na plaży, na lotniskach, wzdłuż granic, 
ale też w samolocie, bazie wojskowej w Afganistanie, za kołem 
podbiegunowym i w wielu miejscach na świecie, gdzie są Polacy. 
To napawa dumą i uświadomiło mi, że uczestniczyłam w wielkim 
i ważnym wydarzeniu. A komentarze ludzi nieprzychylnych temu 
dziełu tylko to potwierdziły. Modlitwą różańcową wymodlono 
wielkie cuda, takie jak na przykład: 
♦ 1571 r. - zwycięska bitwa pod Lepanto; 
♦ 1683 r. - Odsiecz Wiedeńska; 
♦ 1917 r. - objawienia w Fatimie (Portugalia jako jedno z niewie-
lu państw uniknęła spustoszenia w czasie II wojny światowej); 
♦ po II wojnie światowej Austriacy wymodlili uwolnienie  
   spod radzieckiego panowania; 
♦ lata 80-te XX-go wieku - upadek dyktatury na Filipinach. 
 I jeszcze przypomnę słowa kard. Augusta Hlonda: „Jedyna 

broń, której Polska używając odniesie zwycięstwo, jest różaniec. 

On tylko uratuje Polskę od tych chwil, jakimi inne narody będą 

karane za swą niewierność wobec Boga”. Niech więc każdy Po-
lak użyje tej broni, jaką jest różaniec, aby Boże dzieło w Polsce 
i na całym świecie rozkwitało. 
 Od kilku lat w Polsce jest prowadzona Krucjata Różańcowa 
za Ojczyznę. Warto do niej dołączyć właśnie po to, aby czuć 
tą wspólnotową siłę różańca, aby mieć świadomość, że mam 
udział w wymadlaniu cudów dla Polski, a więc dla każdego z nas  
(więcej informacji na: www.krucjatarozancowazaojczyzne.pl). 

Teresa 
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

ZMIŁUJ SIĘ NAD DUSZAMI 

  Boże, Ty nam nakazałeś 
miłować wszystkich ludzi 
jak braci i siostry, także tych, 
których śmierć zabrała z tej 
ziemi. Wszyscy bowiem żyje-
my w Tobie, wszyscy zjedno-
czymy się z Tobą w jednej 
wierze i miłości. Dopomóż 
nam, miłosierny Boże, zawsze 
dążyć ku temu zjednoczeniu, 

z miłością pomagając naszym żyjącym braciom i siostrom radą 
i dobrym przykładem, a zmarłym modlitwą i zasługami płynący-

mi z naszych dobrych uczynków. Racz przyjąć tę modlitwę, 
a przez nieskończone Miłosierdzie Twoje, przez Mękę i Śmierć 
Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Zbawiciela i Odkupi-
ciela, zmiłuj się nad duszami zatrzymanymi w czyśćcu, które 
muszą odpokutować za swoje grzechy, zanim wejdą do Twojej 
chwały. Ześlij im Ducha Twego, Pocieszyciela, aby je oświecił 
światłem i Twoją łaską oraz umacniał w nadziei Twego Miłosier-
dzia. Racz je wprowadzić do Królestwa Twojej chwały za przy-
czyną Najświętszej Maryi Panny i wszystkich Twoich świętych, 
jak również przez modlitwy Twego świętego Kościoła i nas 
wszystkich, niegodnych sług Twoich, którzy błagamy dla nich 
o Twe zmiłowanie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 
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Msze święte: w dni powszednie: 6.30*, 7.00, 18.00; w I piątki miesiąca: 6.30*, 7.00, 16.30*, 18.00, 19.30* (* - z wyjąt-
kiem wakacji); w niedziele i święta: 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30*, 17.00, 19.00; w soboty: 18.00.  
Godziny otwarcia kancelarii parafialnej: poniedziałek: 16.00 - 17.30; wtorek: 16.00 – 17.30; środa: 16.00 – 17.30; 
czwartek: 16.00 – 17.30; piątek: 16.00 – 17.30; sobota: 8.30 – 10.00 (z wyjątkiem I piątku i I soboty miesiąca). 

1. We wtorek odprawimy ostatnie nabożeństwo różańcowe. Za-
chęcamy, aby skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania 
przed Wszystkimi Świętymi. Okazja do spowiedzi w tym 
dniu: od 6.30 do 7.30 i od 17.00 do 18.30. 

2. Przy wyjściu z kościoła i w zakrystii przyjmujemy wypomin-
ki, a także intencje mszalne na zbiorową GREGORIANKĘ 
z wypominkami listopadowymi. W środę przypada Uroczy-
stość Wszystkich Świętych. Msze św. będą w tym dniu od-
prawione tak jak w niedzielę. Na cmentarzu bieżanowskim 
o godz. 14.00 zostanie odprawiona Msza św. i procesja żałob-
na trzech parafii: Bieżanowa, Nowego Bieżanowa i Rżąki, 
a wypominki będą tam przyjmować nasze Siostry. 

3. Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych (Dzień Za-
duszny) będziemy obchodzić w czwartek, 2 listopada. Msze 
św. w tym dniu: 6.30, 7.00, 9.00, 16.30 i 18.00. Jest to dzień 
modlitwy Kościoła za dusze w czyśćcu cierpiące. Oktawa 
Wszystkich Świętych to w naszej parafii Rejonowe Dni  
Modlitwy za Zmarłych z wypominkami jednorazowymi. 
W czwartek 2 listopada zapraszamy parafian z rejonu IV, 
w piątek 3 listopada z rejonu V i z ul. Aleksandry  
4, 4a,c,d, w sobotę 4 listopada z rejonu I, w poniedziałek  
6 listopada z rejonu II oraz we wtorek 7 listopada z rejonu III. 
Nabożeństwa za zmarłych z procesją w kościele rozpocznie-
my po Mszy św. o godz. 18.00. Ostatnia stacja tej procesji 
będzie w katakumbach. 

4. W Uroczystość Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny 
możemy uzyskać odpust zupełny (raz w ciągu dnia) 
i ofiarować go za zmarłych. Zyskuje go ten, kto w stanie łaski 
uświęcającej nawiedzi kościół lub kaplicę publiczną, odmówi 
pobożnie „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga” oraz w poczuciu 
żalu i zerwania z grzechem przyjmie Komunię św. Ponadto 
należy pomodlić się w intencjach Ojca św. Odpust zupełny 
w dniach Oktawy Wszystkich Świętych, czyli do 8 listopada 
zyskuje i ofiaruje za dusze w czyśćcu cierpiące ten, kto po-
bożnie odwiedzi cmentarz i przynajmniej w myśli pomodli się 
za zmarłych. W listopadzie w środy Mszę św. o 18.00 konce-
lebruje dwóch księży: jeden odprawia „wspólną gregoriankę 
listopadową”, a drugi ksiądz odprawia Mszę św. w pilnych 

intencjach nowennowych tylko dla żyjących i nie przyjmuje 
intencji za zmarłych! 

5. Katakumby, gdzie pochowano już 130 osób są również miej-
scem zyskiwania odpustów zupełnych. Wejście do katakumb 
jest możliwe w ciągu dnia od godz. 7.00 do 19.00. Przypomi-
namy, że nie palimy tam zniczy. Zastępują je lampki wotyw-
ne. 

6. Mężczyźni św. Józefa zapraszają na spotkanie w czwartek,  
2 listopada o godz. 19.00 w Domu Parafialnym. 

7. W pierwszy piątek Msze św. z Komunią wynagradzającą Naj-
świętszemu Sercu Pana Jezusa: 6.30, 7.00, 16.30, 18.00 
i 19.30. Spowiedź św. w godz. 6.30 - 7.30 i od 15.30  
do 19.30. Odwiedzimy również chorych w ustalonych termi-
nach. 

8. W pierwszą sobotę miesiąca – 4 listopada zapraszamy na Na-
bożeństwo Wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi, 
które zostanie odprawione o godz. 16.30. 

9. Od 7 listopada do 19 grudnia w naszej parafii odbędą się  
rekolekcje Seminarium Odnowy Wiary, które poprowadzi 
świecki ewangelizator Witek Wilk. Spotkania będzie rozpo-
czynać Msza św. o godz. 18.00, po niej konferencja i praca 
w małych grupach. Będzie też możliwość przystąpienia 
do Sakramentu Pokuty. W rekolekcjach znajdziemy odpo-
wiedź na wiele pytań związanych z naszą wiarą i odnowimy 
relacje z Bogiem. Więcej informacji na stronie internetowej:  
seminariumodnowywiary.pl i na stronie naszej parafii. Ser-
decznie zapraszamy. 

10. W kalendarzu liturgicznym nadchodzącego tygodnia: 
                 • środa: Uroczystość Wszystkich Świętych; 
                 • czwartek: wsp. Wszystkich Wiernych Zmarłych 
                                    (Dzień Zaduszny); 
                 • sobota: wsp. św. Karola Boromeusza, biskupa. 
 

Z naszej wspólnoty odszedł do Pana: 
+ Grzegorz Jagocha, l. 33, zam. ul. Podłęska 9. 

 
Dobry Jezu, a nasz Panie… 


