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W Stanisławowie Studzińskim niecodzienna uroczystość. W obecności władz 
wojewódzkich i powiatowych oraz Ks. Proboszcza i zgromadzonych mieszkańców Pan 
Wójt E. Pietrzyk oddał w użytkowanie piękną świetlicę wiejską. Było przecięcie 
wstęgi, podziękowania i występy naszych miejscowych artystów. Ks. Adam 
pobłogosławił i poświęcił obiekt. Końcowym punktem uroczystości było wspólne 
biesiadowanie. 
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EWANGELIA NA XXVIII NIEDZIEL Ę ZWYKŁ Ą                                                                Mt 22,1-14 
Przypowieść o zaproszonych na ucztę  
Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: "Królestwo niebieskie 
podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje 
sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz 
inne sługi z poleceniem: «Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę: woły 
i tuczne zwierzęta pobite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę». Lecz oni 
zlekceważyli to i poszli: jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa; a inni pochwycili 
jego sługi i znieważywszy ich pozabijali. Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska 
i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić".  
"Wtedy rzekł swoim sługom: «Uczta wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej 
godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie».  
Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali: złych i dobrych. 
I sala zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom, 
i zauważył tam człowieka nie ubranego w strój weselny. Rzekł do niego: «Przyjacielu, 
jakże tu wszedłeś nie mając stroju weselnego?» Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł 
sługom: «Zwiążcie mu ręce i nogi, i wyrzućcie go na zewnątrz w ciemności. Tam będzie 
płacz i zgrzytanie zębów». Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych". 

 
W przypowieści słowo „uczta”, to „Eucharystia”. Strojem weselnym jest łaska Ducha 
Świętego. Jeśli wi ęc przychodzimy na Eucharystię, bez tej łaski, to przychodzimy 
w łachmanach, Jak więc możemy się przebrać z łachmanów w kosztowną suknię czy 
wytworny frak? Najprościej zmienić ubranie, czyli odzyskać łaskę, przystępując do 
sakramentu pojednania, zwanego sakramentem spowiedzi, nawrócenia, pokuty, 
przebaczenia. Rozczaruje się ten, kto myśli, że to już wszystkie nazwy .Ten sakrament 
można opisać inaczej, np: spa dla duszy, woda utleniona, przytulenie… 
Spa – zdrowie dzięki wodzie – to odprężenie zarówno ciała, jak i psychiki. Właśnie 
podczas spowiedzi Duch Pana nas odpręża, relaksuje duszę, przywraca jej równowagę. 
Woda utleniona. Jestem ja – podrapany, poraniony przez grzech – i jest ktoś, kto może 
oczyścić moją ranę. Dzieje się to za pośrednictwem kapłana, który trzyma w ręku butelkę 
z wodą utlenioną. Jest nią Duch Święty, który wylewa się na nas, gdy kapłan z nami 
rozmawia, udziela nam rozgrzeszenia i oczyszcza naszą pokaleczoną duszę. 
Przytulenie. Przytuleni nie musimy głośno mówić, jest intymnie. Wszystko zostaje między 
nami, nikt inny tego nie słyszy, nikt się o tym nie dowie. Jest bezpiecznie. Szepczemy coś 
sobie nawzajem. Szepcze spowiednik, szepcze penitent. Duch Święty w tym przytuleniu też 
szepcze naszej duszy: przebaczam, wszystko w porządku, nie bój się, jestem przy tobie. 
 

 
Szanowni Państwo! 

Z okazji jubileuszowego czterechsetnego numeru Informatora Parafialnego 
wszystkim czytelnikom życzymy wielu radosnych chwil pełnych uśmiechu oraz 
błogosławieństwa Bożego na każdy dzień życia. 

Z pozdrowieniami – Redakcja. 
     

 



OGŁOSZENIA 
1. Przyjmujemy  intencje na modlitwę wypominkową za zmarłych, jednorazową  
    i całoroczną w kancelarii parafialnej i w zakrystii. Za zmarłych poleconych  
    w wypominkach rocznych odprawionych zostanie dwanaście Mszy św. w ciągu   roku,  
    w każdą drugą niedzielę miesiąca o godzinie 9:00. Na stoliku z gazetami dostępne są 
    kartki do zapisywania imion dusz, za które chcemy się modlić. 
2. Rozpoczęło się przygotowanie dzieci i rodziców do uroczystego przyjęcia  
    I- szej Komunii św., dlatego proszę, aby dzieci klas drugich brały udział (najlepiej  
    z  rodzicami) w nabożeństwach różańcowych po mszy o godzinie 16-stej. W niedzielę,  
    9 listopada br. po Mszy św. o godz. 9-stej odbędzie się  kolejne spotkanie dzieci  
    przygotowujących się do przyjęcia pierwszej Komunii św. i ich rodziców.  
4. Polecam modlitwie parafian sprawę pozyskania relikwii św. Małgorzaty Antiocheńskiej 
    D.M. dla naszej parafii. W przyszłym tygodniu, 21 października br., będę w tej kwestii  
    rozmawiał z bp. Viterbo, który jest kustoszem relikwii świętej w Montefiascone, gdzie 
    jej ciało spoczywa od X wieku.  
5. Dziękujemy za ofiary złożone na tacę w ubiegłą niedzielę w wys. 1143,10 zł.  
    Bóg zapłać! 

 
DO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ PRZYJ ĘLI ŚMY POPRZEZ SAKRAMENT CHRZTU: 

Jasia Józefa Haraśnego - polecamy go wraz z całą rodziną modlitewnej pamięci parafian. 

 
    DO ZAWARCIA SAKRAMENTALNEGO  ZWI ĄZKU  MAŁZE ŃSKIEGO PRZYGOTOWUJ Ą SIĘ:  
-  Paweł Klimek, kawaler z par. św. Katarzyny w Zgierzu i Agnieszka Piotrowska, panna  
            z par. tutejszej, zapowiedź I. 
- Dominik Michał Pasik, kawaler z par. tutejszej i Sylwia Kłos, panna z par. Świętej Trójcy 
            w Cielądzu, zapowiedź I. 

 
UŚMIECHNIJ SI Ę 

- Co to jest wiatr? - pyta nauczyciel. 
- Wiatr to powietrze, któremu bardzo się spieszy. 
 

 
Występy artystyczne gospodyń. 

 



INTENCJE 
                                                 PONIEDZIAŁEK,  13. 10. 2014 

Wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego, współpatrona diecezji 
16:00 – Za + Lecha Głobińskiego (int. od rodziny Lesiaków). 
                                                                     WTOREK,  14. 10. 2014 
16:00 – O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Ani Haraśnej z ok. 5 roczn. urodzin  
                      oraz dla jej rodziców i rodzeństwa. 
                                                          ŚRODA,  15. 10. 2014 

Wspomnienie św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła 
16:00 - Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
                 - o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Magdaleny Przybyłek z ok.  
                    18 roczn.  urodzin; 
                 - dziękczynna za 85 lat życia z prośbą o opiekę Matki Bożej dla Zofii; 
                 - o Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia dla p. Teresy Kielan z ok.  
                    80 rocznicy urodzin (int. od dzieci z rodzinami); 
            za + Władysława Gieracha, rodziców Pecynów i Gierachów, Wiesława i Jana 
                    Czarneckich, Tadeusz Błaszczyka i Mariana Goździka; 

       + Jadwigę Domagała, Edwarda, Ignacego i Franciszkę Kowalczyków; 
       + Jadwigę Sołtysiak; 
       + Jadwigę, Tadeusza, Janinę i Jana Lechowskich; 
       + Stanisławę Pasik (int. od wnuka Dominika);  
       + Józefa Kielana, Stefana Kaczmarka, Antoninę i Antoniego Kielan; 
       + Henrykę i Edwarda Kwiatkowskich, zmarłych rodziców Kowalickich, 
          Janasów i Lewandowskich. 

                                                              CZWARTEK,  16. 10. 2014 
Wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej 

16:00 - O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Piotra i Bernadety oraz Szymona. 
                                                          PIĄTEK,  17. 10. 2014 

Wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika 
16:00 – Za + Mariannę, Wojciecha i Tadeusza Wieczorków oraz Zofię Madzio. 
                                                          SOBOTA,  18. 10. 2014 
                                      Święto św. Łukasza Ewangelisty 
16:00 – Za + Grzegorza Milewskiego z ok. 6 roczn. śmierci. 
                                                   NIEDZIELA 19. 10. 2014 
  9:00 – O Boże błogosławieństwo i Łaskę zdrowia dla Marianny Gierach  
                     z ok. 84 roczn. urodzin; 
              Za + Mariana z ok. 25 roczn. śm., Jerzego, Adama Plutów, zm. z c.r. Plutów 
                      i Włodarczyków; 
                   +  Stanisława w 5 roczn. śm, Wiktorię i Jana Szymańskich oraz Mariannę  
                       Pecyna; 
                   + Tadeusza w 30 roczn. śm. i Jana Grzelków oraz Józefa i Stanisławę  
                       Kordeckich; 
                   + Lecha Głobińskiego (int. od Agnieszki z rodz.);  
                   + Jadwigę Musik w 18 roczn.  śmierci i Mariana Musika; 
                   + Michalinę i Jana Matyjaszczyków; 
                   + Grzegorza Bernata w 5 roczn. śm. i zm. z c.r. Bernatów. 
12:00 – Za + Annę Skoneczną w m-c po pogrzebie (int. od córki Józefy z rodz.). 
16:00 – Za + Antoniego Skrobisza w 22 roczn. śmierci. 


