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Fudacja Kasisi została założona 11 kwietnia 2013 roku przez Szymona Hołownię, aby 
pomagać w prowadzeniu domu dla 250 osieroconych, porzuconych, zaniedbanych, 
maltretowanych i chorych dzieci w Kasisi w Zambii. Misj ę w Kasisi przejęły po siostrach 
Dominikankach - Siostry Służebniczki Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie 
Poczętej ze Starej Wsi,  które  prowadzą tu ośrodek do chwili obecnej. Dzięki hojności 
i wielkiemu sercu kilku tysięcy osób, w dwa miesiące uzbierano pieniądze na zakup 
ambulansu na rzecz ośrodka, prowadzonego przez polskie siostry zakonne. "To dla nas jest 
cud. Zawsze wierzyłam w cuda, a teraz jeszcze bardziej wierzę. Jestem pewna, że ten 
ambulans pomoże uratować życie wielu dzieciom" - mówi siostra Mariola z Kasisi /na zdj. 
w ambulansie/. Kasisi działa wyłącznie dzięki ofiarności ludzi dobrej woli. 
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EWANGELIA NA XXIX  NIEDZIEL Ę ZWYKŁ Ą                                                                   Łk 18,1-8 
Wytrwało ść w modlitwie 
Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i 
nie ustawać: "W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z 
ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: 
«Obroń mnie przed moim przeciwnikiem». Przez pewien czas nie chciał; lecz potem 
rzekł do siebie: «Chociaż Boga się nie boję ani się z ludźmi nie liczę, to jednak 
ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez 
końca i nie zadręczała mnie»".  
I Pan dodał: "Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi. A Bóg czyż nie weźmie 
w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie 
zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak 
Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?" 

 
Ewangelia poświęca szczególną uwagę rękom Chrystusa: kładzie je na chorych, 
udziela błogosławieństwa, podaje tonącemu Piotrowi, rozmnaża chleb, łamie chleb i 
podaje uczniom jako swoje ciało. Ostatnie obrazy Jego rąk to dłonie rozciągnięte na 
krzyżu i ukazane uczniom po zmartwychwstaniu z wyraźnymi znakami ran. W 
malarstwie katakumbowym (starochrześcijańskim) – ręce wyłaniające się z chmur to 
ręce Boga. Uważa się to za najstarszy w sztuce symbol Boga Ojca. Boża dłoń to moc i 
hojność Boga. W Biblii dłoń jest symbolem działania i dawania. 
Bardzo piękna jest rola dłoni w sakramentach: małżonkowie podają sobie dłonie i 
wypowiadają słowa przysięgi małżeńskiej, podczas święceń kapłańskich biskup 
nakłada ręce na wyświęcanego. 
W codziennym życiu doświadczamy, jak dłonią można zranić, ale i uleczyć. Ile można 
wyrazić zwykłym gestem. Delikatność i moc, którą widać choćby we wzięciu dziecka 
na ręce. I jeszcze jeden gest, powtarzany wielokrotnie: znak krzyża czyniony naszą 
ręką. Ma przypominać o miłości ukrzyżowanej i przebitych dłoniach Jezusa. Ma być 
wyznaniem i umocnieniem wiary. „Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na 
ziemi, gdy przyjdzie?” (Łk 18,8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasi ministranci na meczu piłki halowej w Wysokienicach. Przed meczem – modlitwa. 



 
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 i 16.00  
    w kościele i o godz. 12.00 na cmentarzu, 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. Zachęcam do nabywania zniczy rozprowadzanych przez Caritas po 2.50 zł. 
6. Informuj ę, że w następną niedzielę, tj. 27 października o godz. 16.00 w Seminarium 
    Duchownym w Łowiczu trzech ministrantów będzie promowanych przez  
    Ks. Biskupa na lektorów. 
7. Przypominam o zmianie czasu z soboty na niedzielę. 

 
DO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ PRZYJ ĘLI ŚMY POPRZEZ SAKRAMENT CHRZTU: 

Szymona Rybaka - niech Bóg prowadzi go przez życie  drogą wiary, prawdy i miło ści. 
 

UŚMIECHNIJ SI Ę 
Ojciec pyta syna: 
- Co robiliście dziś na matematyce? 
- Szukaliśmy wspólnego mianownika. 
- Coś podobnego! Kiedy ja byłem w szkole, też szukaliśmy wspólnego mianownika! Że też 
nikt go do tej pory nie znalazł... 

 

 
Nasi reprezentanci – zdobywcy II miejsca z Ks. Krzysztofem 

 



 
                                                                       INTENCJE 
 
                                                 PONIEDZIAŁEK  21. 10. 2013 
16.00 Za +Władysławę i Władysława Haraśnych, Henryka Kmit ę oraz cr. Haraśnych 
                  i Reszków. 
 
                                                                     WTOREK  22. 10. 2013 

Liturgiczne wspomnienie bł. Jana Pawła II 
16.00 Za +Annę Szymańską w 17 rocz. Śmierci. 
 
                                                           ŚRODA  23. 10. 2013 
16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
          O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Janiny i Edwarda z racji 40 rocz. Ślubu 
                 i ich dzieci. 
          Za +Stefanię Jasnowską /int. od chrzestnicy z rodziną/; 
                +Tadeusza i Jana Grzelków oraz Józefa i Stanisławę Koreckich; 
                +Michała i Józefa Starzyńskich oraz cr. Starzyńskich; 
                +Sławomira Szuwart /int. od brata Piotra/;  
                +Genowefę Sikora /int. popogrzebowa/; 
                +Tadeusza Szymczaka w 10 rocz. śmierci, Mariann ę i Kazimierza Bielickich 
                  oraz teściów Szymczaków; 
                +Mariannę, Józefa, Danutę, Tadeusza i dziadków Grzelków oraz 
                  Władysławę i Feliksa Kłosów; 
                +Jadwigę w 17 rocz. śmierci i Mariana Musików; 
                +Józefę Cabała /int. od córki Barbary z rodziną/. 
 
                                                               CZWARTEK  24. 10. 2013 
16.00 Za +Stefanię, Józefa i Sylwestra Kacprzaków. 
  
                                                         PIĄTEK  25. 10. 2013 
16.00 Za +Zofię Czapnik, Beatę Chądzyńską oraz Janinę i Wacława Skonecznych. 
 
                                                  SOBOTA  26. 10. 2013 
16.00 Za +Annę w 1 rocz. śm., Stefana w 14 rocz. śm. i Ryszarda Chojeckich, Annę 
                  Cisowską, Waldemara Klimka, dziadków Świechów i Chojeckich oraz 
                  teściów Kępów. 
 
                                                   NIEDZIELA  27. 10. 2013 
  9.00 Za +Zygmunta Tomczyka w 6 rocz. śmierci, Jadwigę, rodziców Tomczyków 
                  i Haraśnych. 
12.00 O Boże błogosławieństwo dla Pauliny i Szymona z racji 1 rocz. ślubu; 
          O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Beaty i Dariusza Szuba z racji 
                  6 rocz. ślubu /int. od córki/. 
16.00 Za +Władysława Szczurkowskiego w 1 rocz. śmierci i Zdzisława Lesiaka. 
 
 
 


