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19 października 2012 roku pojechaliśmy wraz z Ks. Kanonikiem K. Osińskim do 
Sokółki gdzie trwa cud eucharystyczny. Na zdj. po prawej, siostra Julia, zakrystianka 
parafii, opowiada nam jak to przed czterema laty, dokładnie 19 paźdz. 2008 r., 
sprawdzając czy umieszczona w waskulum konsekrowana hostia rozpuściła się, 
zobaczyła na niej czerwoną plamę przypominającą skrzep krwi. Badania 
patomorfologiczne wykazały, że są to komórki męśnia sercowego w agonii. Cząstka 
Ciała Pańskiego została umieszczona na płótnie w relikwiarzu /zdj. po lewej str./. 
Trwa tu całodzienna adoracja.  
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EWANGELIA NA DWUDZIESTĄ DZIEWIĄTĄ  NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ                            Mk 10,35-45 
 
Przełożeństwo jest służbą. 
 
Jakub i Jan synowie Zebedeusza zbliżyli się do Jezusa i rzekli: Nauczycielu, chcemy, 
żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy. On ich zapytał: Co chcecie, żebym wam 
uczynił? Rzekli Mu: Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, 
drugi po lewej Twej stronie. Jezus im odparł: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie 
pić kielich, który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczony? 
Odpowiedzieli Mu: Możemy. Lecz Jezus rzekł do nich: Kielich, który Ja mam pić, pić 
będziecie; i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do Mnie 
jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, 
dla których zostało przygotowane. 
Gdy dziesięciu pozostałych to usłyszało, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A Jezus 
przywołał ich do siebie i rzekł do nich: Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców 
narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między 
wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A 
kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i 
Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na 
okup za wielu. 

 
Jeśli nasza cała formacja religijna ma być coś warta, musimy raz na zawsze 
zrozumieć, że to właśnie służba jest podstawową figurą naszej chrześcijańskiej 
egzystencji. Niezależnie od tego, co każdy z nas chciałby w życiu robić i na jakiej 
drodze chciałby realizować swoje życiowe powołanie, będzie to — zgodnie z naszym 
najważniejszym przykazaniem — zawsze powołanie do miłości. Zwykle kojarzy się 
nam ona z poezją. Ale miłość, jeśli zaczniemy ją realizować w duchu Ewangelii, 
rozkłada się na prozę życia. I to jest właśnie służba. 

    

W cerkwii pw. Aleksandra Newskiego. Kapłan cerkwii opowiada o obrzędach, liturgii 
a nawet otwiera nam carskie wrota czyli główne drzwi w ikonostasie /zdj. po prawej/. 
Oj, było co słuchać i oglądać.  



 
OGŁOSZENIA 

1. Zapraszam na Nabożeństwa Październikowe każdego dnia /oprócz niedziel/ na 
    godz. 16.00.  
2. Po Mszach św. i codziennie w godzinach kancelaryjnych, tj. 9.30 – 10.00 przyjmuję 
    na wspominki za drogich nam zmarłych.  
3. W uroczystość Wszystkich Świętych Msze św. będą sprawowane o godz. 9.00  
    w kościele i o godz. 12.00 na cmentarzu /zależnie od pogody/, a po niej procesja 
    żałobna z poświęceniem grobów. W tym dniu ministranci będą zbierać ofiary na 
    Seminarium Duchowne. 
4. W Dzień Zaduszny Msze św. tylko w kościele o godz. 9.00 i 16.00. 
5. Można nabywać kalendarze ścienne po 4 zł i Kalendarze Rolnika po 22 zł oraz 
    znicze rozprowadzane przez Caritas po 2,5 zł. 

 
ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODSZEDŁ: 

Śp. Krzysztof Wysmyk – pokój jego duszy. 
 

 
UŚMIECHNIJ SI Ę 

      MISTRZ DRZEMANIA 
W drzemaniu doszedł do perfekcji, 
Zwłaszcza na lekcji. 
 

 
A w Świętej Wodzie modliliśmy się w sanktuarium M. B. Bolesnej, byliśmy na Górze 
Krzy ży /Ks. Krzysztof wkopał również nasz krzyż/. Tam są również Dróżki Siedmiu 
Boleści, Kapliczki Różańcowe, Kalwaria Świętowodzka oraz kopia groty M. Bożej  
z Lourdes z cudownym źródełkiem. 

 



INTENCJE 
                                                 PONIEDZIAŁEK  22. 10. 2012 
16.00 Za +Józefa Szymczaka; 
               +Edwarda Szymańskiego /greg. 22/. 
                                                                     WTOREK 23. 10. 2012 
16.00 Za +Edwarda Szymańskiego /greg. 23/. 
                                                          ŚRODA  24. 10. 2012 
16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
           O Boże błogosławieństwo dla kleryka Tomka i jego rodziny. 
           Za +Zofię Czapnik w 7 rocz. śmierci;  
                +Praksedę w 14 rocz. śm. i Kazimierza Skonecznych, Henryka i Stanisława 
                  Walickich oraz cr. Skonecznych i Wonsowiczów; 
                +Edwarda Szymańskiego /greg. 24/; 
                +Tadeusza i Jana Grzelków oraz Stanisławę i Józefa Kordeckich; 
                +Tadeusza Grzelkę; 
                +Władysławę Wójcik /int. od Wiesławy/; 
                +Franciszkę Włodarczyk /int. od rodziny Włodarczyków i Marzyja nków/; 
                +Jadwigę w 16 rocz. śmierci i Mariana Musików; 
                +Grzegorza Bernata i zm. z rodziny Bernatów; 
                +Stanisławę Filipczak /int. od córki Danuty z rodziną/; 
                +Mariannę w 22 rocz. śmierci, Kazimierza, Jerzego i Kazimierę Kobyłeckich  
                  oraz cr. Tworskich; 
                +Irenę i Kazimierza Kocików, Stefana i Anielę Michałowskich oraz 
                  cr. Modzelewskich; 
                +Annę Szymańską oraz cr. Kuśmirków i Lechowskich; 
                +Jana i Tomasza Grubskich oraz Michała i Józefa Starzyńskich. 
                                                                CZWARTEK  25. 10. 2012 
16.00 Za +Edwarda Szymańskiego /greg. 25/; 
                +Tadeusza Szymczaka w 9 rocz. śmierci, Mariann ę i Kazimierza Bielickich  
                   oraz teściów Szymczaków. 
                                                            PIĄTEK  26. 10. 2012 
16.00 Za +Edwarda Szymańskiego /greg. 26/. 
                                                   SOBOTA 27. 10. 2012 
15.00 Za +Edwarda Szymańskiego /greg. 27/. 
16.00 O Boże błogosławieństwo dla Ewy i Dariusza w 20 rocz. ślubu i ich dzieci. 
17.00 Ślub – Paulina Raczyńska i Szymon Kubryn. 
 
                                                    NIEDZIELA 28. 10. 2012 
  9.00  Za +Zygmunta Tomczyka w 5 rocz. śmierci i Jadwigę oraz rodziców 
                   Tomczyków i Haraśnych; 
                + Edwarda Szymańskiego /greg. 28/. 
12.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Haliny i Władysława z racji  
               25 rocz. ślubu i ich dzieci; 
          O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Genowefy Suskiej z racji 82 rocz. 
               urodzin. 
16.00 Za +Piotra i Józefę Kowalskich, Mariusza Michalaka oraz Helenę Banasiak. 
 


