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Dzisiaj przypada organizowana już po raz czwarty 
przez Światowy Ruch Katolików na rzecz Środowi-
ska Niedziela św. Franciszka. Inicjatywa ta, odbywa-
jąca się u nas pod patronatem Konferencji Episkopatu 
Polski, każdego roku jest poświęcona jakiemuś kon-
kretnemu wyzwaniu, które mieści się w tym, co św. 
Jan Paweł II nazwał „ekologicznym nawróceniem”. 
Po podejmowanych w poprzednich latach tematach 
przeciwdziałania marnowaniu żywności, zanieczysz-
czeniu powietrza oraz niedoborów wody, tegoroczne 
hasło brzmi: „Niech cała ziemia błogosławi Pana”. 
Słowa te zostały zaczerpnięte z biblijnej Księgi Da-
niela i mają pomóc w ochronie bioróżnorodności 
i przypomnieniu postaci św. Franciszka z Asyżu jako 
patrona chrześcijańskiej ekologii integralnej, który 
szczególną troską otoczył Boże stworzenie w całej 
jego różnorodności. Jest to istotne w obecnym cza-
sie, gdy jak podkreśla Stolica Apostolska i papież Fran-
ciszek, różnorodność biologiczna, a więc również do-
brostan człowieka i ludzkie życie, są zagrożone przez 
nieumiarkowane gospodarowanie dobrami Ziemi. 
Warto przy okazji sięgnąć ponownie do encykliki Lau-
dato si’ papieża Franciszka. Wydobywam z niej zaled-
wie mały fragment, zatytułowany „Mądrość opisów 
biblijnych”. Papież napisał: „[…] zastanawiamy się, co 
wielkie opisy biblijne mówią nam o relacji między 
człowiekiem a światem. […] Sugerują one, że ludzka 
egzystencja opiera się na trzech podstawowych rela-
cjach ściśle ze sobą związanych: na relacji z Bogiem, 
z innymi ludźmi i z ziemią. Według Biblii te trzy istotne 
relacje uległy zerwaniu nie tylko zewnętrznie, ale 

również w nas samych. Tym zerwaniem jest 
grzech. Harmonia między Stwórcą, ludz-
kością a całym stworzeniem została znisz-
czona, ponieważ człowiek usiłował zająć 
miejsce Boga, odmawiając uznania siebie 
za ograniczone stworzenie. Fakt ten wy-
paczył także naturę przykazania, by „pa-
nować” nad ziemią oraz „uprawiać ją 
i doglądać jej”. W rezultacie pierwotnie 
harmonijna relacja między człowiekiem 
a naturą przerodziła się w konflikt. […] Nie 
jesteśmy Bogiem. Ziemia istniała wcze-
śniej niż my i została nam dana. […] opis 
Księgi Rodzaju zachęca nas do „uprawia-
nia i doglądania” ogrodu świata. Podczas 
gdy „uprawianie” oznacza oranie i kulty-
wowanie, to „doglądanie” oznacza chro-
nienie, strzeżenie, zachowanie, bronienie, 
czuwanie. Pociąga to za sobą relację od-
powiedzialnej wzajemności między czło-
wiekiem a naturą. Każda wspólnota może 
wziąć z dóbr ziemi to, czego potrzebuje dla 

przeżycia, ale ma również obowiązek chro-
nienia jej i zapewnienia, by nadal była ona 
płodna dla przyszłych pokoleń. Bo osta-
tecznie «do Pana należy ziemia» (Ps 24,1), 
do Niego należy «ziemia i wszystko, co 
jest na niej» (Pwt 10,14). Z tego względu 
Bóg odrzuca wszelkie roszczenia do wła-
sności absolutnej: «Nie wolno sprzedawać 
ziemi na zawsze, bo ziemia należy do Mnie, 
a wy jesteście u Mnie przybyszami i osad-
nikami» (Kpł 25,23). Ta odpowiedzialność 
wobec ziemi należącej do Boga oznacza, 
że człowiek obdarzony inteligencją musi 
szanować prawa natury i delikatną równo-
wagę między bytami tego świata, «On bo-
wiem nakazał i zostały stworzone, utwier-
dził je na zawsze, na wieki; nadał im prawo, 
które nie przeminie» (Ps 148,5b-6). Wynika 
stąd, że prawodawstwo biblijne stanowczo 
proponuje człowiekowi różne przepisy od-
noszące się nie tylko do innych ludzi, ale 
także do innych istot żywych […]”.
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 ▪ W środę o godz. 18.15 odbędzie się spotkanie Parafialnego Zespołu Caritas, który 
w tym dniu poprowadzi też nabożeństwo różańcowe.

 ▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca. Podczas połączonej mo-
dlitwy różańcowej z Godziną Świętą, będziemy prosić o nowe i święte powołania 
kapłańskie, zakonne i misyjne.

 ▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną. 
 ▪ Również w czwartek o godz. 19.00 odbędzie się spotkanie formacyjne przed bierz-

mowaniem dla młodzieży z klas ósmych szkoły podstawowej.
 ▪ Przeprowadzone w minioną niedzielę badania statystyczne dotyczące liczby 

uczestników niedzielnej liturgii i przystępujących w tym dniu do Komunii św. 
wykazały, że w naszym kościele w niedzielnych Mszach św. uczestniczyło 500 
osób (ok. 300 mniej niż przed pandemią), w tym do Komunii św. przystąpiło pra-
wie 280 wiernych (tj. o ok. 40 więcej niż w poprzednim liczeniu).

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na utrzymanie naszej parafii; tak też będzie 
w przyszłą niedzielę. Serdecznie dziękuję za złożone ofiary. 

Giotto, Giotto, Cud ze źródłemCud ze źródłem, Asyż – ok. 1299 r., Asyż – ok. 1299 r.

Giotto, Giotto, Kazanie do ptakówKazanie do ptaków, Asyż – ok. 1299 r., Asyż – ok. 1299 r.



Porządek Mszy św. i nabożeństw Porządek Mszy św. i nabożeństw  ___________________________________ ___________________________________

33 października października  – – XXVII NIEDZIELA ZWYKŁAXXVII NIEDZIELA ZWYKŁA
 8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Świętego w ro-
dzinie Szkudlarskich

 10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z proś bą 
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Damiana z okazji 50. 
rocznicy urodzin oraz opiekę Bożą dla całej rodziny

  – chrzest: Maciej Kaczyński
 17.15 – nabożeństwo różańcowe
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z proś bą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Dobromira z okazji 30. 
rocznicy urodzin oraz opiekę Bożą dla całej rodziny]

4 października 4 października – poniedziałek — wspomnienie św. Franciszka z Asyżu
 17.30 – nabożeństwo różańcowe
 18.00 – za † męża i ojca Willibalda Cichon w 8. rocznicę śmierci, †† z pokre-

wieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące

5 października 5 października – wtorek — wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy
 17.30 – nabożeństwo różańcowe
 18.00 – za † męża i ojca Wacława Topolskiego w 10. rocznicę śmierci, 

†† rodziców, †† teściów i †† z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu 
cierpiące

6 października 6 października – środa
 7.00 – za † brata Henryka Olczyka, †† rodziców Jadwigę i Antoniego oraz 

†† z pokrewieństwa z obu stron
 17.30 – nabożeństwo różańcowe [prowadzi Parafialny Zespół Caritas]

7 października 7 października – czwartek — wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej
 17.00 – nabożeństwo różańcowe i Godzina święta
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z proś bą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Lilianny Fyrgut z okazji 
70. rocznicy urodzin oraz opiekę Bożą dla całej rodziny

8 października 8 października – piątek
 17.30 – nabożeństwo różańcowe

Ogłoszenia parafialne Ogłoszenia parafialne  __________________________________________________ __________________________________________________

 ▪ W dzisiejszą niedzielę dziękujemy w naszej parafii za tegoroczne plony. Uświada-
miamy sobie aktualność znanej nam pieśni: „Boże, z Twoich rąk żyjemy, choć na-
szymi pracujemy (…)”. Ożywiamy przy tym pokorę wobec daru życia – w tym ota-
czającej nas przyrody. Zbiega się to z obchodzoną już po raz czwarty Niedzielą św. 
Franciszka, o której traktuje refleksja z pierwszej strony niniejszego Informatora.

 ▪ Również w dzisiejszą niedzielę biskupi kierują do wszystkich wiernych list paster-
ski zapowiadający obchody XXI Dnia Papieskiego pod hasłem „Nie lękajcie się!”. 
Pełna treść dokumentu jest publikowana w dodatku do niniejszego Informatora.

 ▪ Serdecznie zapraszam na nabożeństwa różańcowe: o godz. 17.30 w dni powsze-
dnie, a w soboty i niedziele o godz. 17.15. Przypominam, że Kościół związał z tymi 
nabożeństwami możliwość uzyskania przez wiernych każdego dnia odpustu zu-
pełnego z następującymi warunkami: a) odmawiać różaniec w kościele lub rodzi-
nie, b) modlitwa ma obejmować przynajmniej jedną część różańca (5 dziesiątek), 
c) rozmyślanie tajemnic, d) przy publicznym odmawianiu zapowiedź tajemnic we-
dług zwyczaju. Spełnić należy również zwyczajne warunki uzyskania odpustu.

 ▪ W związku z nabożeństwami różańcowymi okazja do spowiedzi św. będzie co-
dziennie pół godziny przed różańcem. 
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 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z proś bą 
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Antoniego z okazji 75. 
rocznicy urodzin oraz opiekę Bożą dla całej rodziny

9 października 9 października – sobota
 17.15 – nabożeństwo różańcowe
 18.00 – za †† Marię i Wilhelma Bota, †† rodziców z obu stron, †† braci 

Norberta i Wilibalda, † bratową Marię i †† z pokrewieństwa

1010 października października  – – XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁAXXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
 8.00 – za † ojca Antoniego Skórę w 40. rocznicę śmierci, † matkę Ma-

tyldę, †† rodzeństwo oraz †† dziadków z obu stron
 10.30 – za † ojca Jerzego Domina, †† z rodzin Domin, Kwiotek, Malik, 

Chucherko i Kwiatek oraz dusze w czyśćcu cierpiące
 17.15 – nabożeństwo różańcowe
 18.00 – za † wujka Janusza, †† z rodzin Sikorskich i Orlak


