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KANCELARIA PARAFIALNA czynna w środy w godzinach 8:00 – 14:00;godziny 

urzędowania duszpasterzy: wtorki i czwartki . po wieczornej Mszy św. do godz. 19.30 

oraz soboty od godz. 8.00 do 9.00 
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Miłuję Ciebie,  

Panie, mocy moja 

Miłuję Cię, Panie, 

mocy moja, 

Panie, Opoko moja i twierdzo, 

mój wybawicielu. 

Boże, skało moja, na którą się 

chronię, 

tarczo moja, mocy zbawienia mego i 

moja obrono. 

Wzywam Pana, godnego chwały, 

i wyzwolony będę od moich 

nieprzyjaciół. 

Niech żyje Pan, niech będzie 

błogosławiona moja Opoka. 

Niech będzie wywyższony mój Bóg i 

Zbawca. 

Ty dajesz wielkie zwycięstwo królowi 

i okazujesz łaskę Twemu 

pomazańcowi. 
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Parafialna Intencja Modlitewna na ten tydzień: 

O dar powrotu do zdrowia dla Zbigniewa. 
Prosimy o zgłaszanie swoich intencji, w których mogłaby pomodlić się cała wspólnota parafialna. 

Przekazywać je można pocztą elektroniczną na adres dominik.golema@op.pl lub SMSem pod numer 0501088244 
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(do użytku wewnętrznego) 
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Pierwsze czytanie (Pwt 6,2-6) 
Mojżesz tak powiedział do ludu: „Będziesz się bał 

Pana, Boga swego, zachowując wszystkie Jego 

nakazy i prawa, które ja tobie rozkazuję wypełniać, 

tobie, twym synom i wnukom, po wszystkie dni życia 

twego, byś długo mógł żyć. Słuchaj, Izraelu, i pilnie 

tego przestrzegaj, aby ci się dobrze powodziło i abyś 

się bardzo rozmnożył, jak ci przyrzekł Pan, Bóg 

ojców twoich, że ci da ziemię opływającą w mleko i 

miód. Słuchaj, Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan jest jedyny. 

Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego serca 

swego, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił. 

Niech pozostaną w twym sercu te słowa, które ja ci 

nakazuję”. 

Drugie czytanie (Hbr 7,23-28) 
Bracia: Wielu było kapłanów poprzedniego 

Przymierza, gdyż śmierć nie zezwalała im trwać przy 

życiu. Jezus, ponieważ trwa na wieki, ma kapłaństwo 

nieprzemijające. Przeto i zbawiać na wieki może 

całkowicie tych, którzy przez Niego zbliżają się do 

Boga, bo zawsze żyje, aby się wstawiać za nimi. 

Takiego bowiem potrzeba nam było arcykapłana: 

świętego, niewinnego, nieskalanego, oddzielonego od 

grzeszników, wywyższonego ponad niebiosa, takiego, 

który nie jest obowiązany, jak inni arcykapłani, do 

składania codziennej ofiary najpierw za swoje 

grzechy, a potem za grzechy ludu. To bowiem uczynił 

raz na zawsze, ofiarując samego siebie. Prawo 

bowiem ustanawiało arcykapłanami ludzi 

obciążonych słabością, słowo zaś przysięgi, złożonej 

po nadaniu Prawa, ustanawia Syna doskonałego na 

wieki. 

Ewangelia (Mk 12,28b-34) 

Jeden z uczonych w Piśmie zbliżył się do Jezusa i 

zapytał Go: „Które jest pierwsze ze wszystkich 

przykazań?” Jezus odpowiedział: „Pierwsze jest: 

"Słuchaj, Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan jest jedyny. 

Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim 

sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i 

całą swoją mocą". Drugie jest to: "Będziesz 

miłował swego bliźniego jak siebie samego". Nie ma 

innego przykazania większego od tych”. Rzekł Mu 

uczony w Piśmie: „Bardzo dobrze, Nauczycielu, 

słusznieś powiedział, bo Jeden jest i nie ma innego 

prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym 

umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie 

samego daleko więcej znaczy niż wszystkie 

całopalenia i ofiary”. Jezus widząc, że rozumnie 

odpowiedział, rzekł do niego: „Niedaleko jesteś od 

królestwa Bożego”. I już nikt więcej nie odważył się 

Go pytać. 

 

Nie tylko koronawirus. Choroby 

duchowe nie zniknęły z naszego życia  
ks. prof. Piotr Roszak.  

(T.D.K.) Przez ostatnie prawie 2 lata nasłuchaliśmy się 

jak dbać o zdrowie fizyczne. Że trzeba dezynfekować 

ręce, zasłaniać nos i usta, zachowywać dystans 2 

metrów, wietrzyć pomieszczenia, szczepić się etc. Wiele 

osób, w tym również duchowni mówili nam jak ważne 

jest zdrowie, bezpieczeństwo etc. Powtórzę jednak – 

chodziło o zdrowie fizyczne. A co ze zdrowiem 

duchowym? Odnoszę wrażenie, że przez ostatnie 2 lata 

przytłaczająca większość zapomniała o nim, nie mówiąc 

już o dbaniu o nie… 
(ks. P.R.)To bardzo smutna, ale i prawdziwa diagnoza. 

Choroby duchowe nie zniknęły z naszego życia, jak 

mogłoby się to wydawać z medialnych przekazów, w 

których dominuje narracja o koronawirusie, stwarzająca 

wrażenie, że to jedyny problem współczesności.  

Choroby zagrażające naszemu zdrowiu duchowemu, a 

nawet życiu nadal się szerzą, trzeba je dalej leczyć, 

ponieważ nie znamy dnia ani godziny, kiedy mogą dać o 

sobie znać.  

Zaskakujące dla mnie jest to, że wielu z nas zapomina, że 

człowiek jest jednością psychofizyczną z nieśmiertelną 

duszą. Często mówi się nawet o tzw. przyczynowości 

mentalnej, tzn. jak nasza psychika (psychika, nie 

duchowość, bo to dwa różne pojęcia) może oddziaływać 

na nasze postępowanie, co choćby widać po tym, że aby 

człowiek był zdrowy to mówi się mu, aby chciał nim być, 

w przeciwnym bowiem razie, jeśli będzie ciągle 

powtarzał sobie „jestem chory”, to nie pozostanie to bez 

wpływu na jego stan zdrowia. Dużo zależy od tego czy 

chcemy, a więc od czegoś niematerialnego.  

Tym bardziej więc dziwi troska jedynie o zdrowie ciała i 

lekceważenie życia duchowego, które jest 

marginalizowane, pomijane, przemilczane, a nawet 

wyśmiewane. W świecie zideologizowanym, kojarzy się 

bowiem z wiarą czy szerzej religią, a na te – według 

ideologii dominujących w XXI wieku – nie ma miejsca. 

Ale to wielki błąd i dziwne uprzedzenie!  

Choroby duchowe często mają swój wyraz także w 

dolegliwościach cielesnych, co możemy wyraźnie 

zaobserwować na przestrzeni ostatnich dwóch lat.  

Wiele osób, od początku tzw. pandemii zwraca uwagę, że 

obostrzenia i kary, lockdowny i segregacje, zwłaszcza, 

gdy dotyczą ograniczeń w sprawowaniu liturgii, nie 

pozostają bez wpływu na ich stan duchowy, że zmienia to 

podejście do życia, do wiary, do bliźnich, do tego jak 

patrzymy na swoje własne życie. Ale myślę, że 

najważniejsze i pozytywne jest to, że zagrożenie zostało 

dostrzeżone, zdiagnozowane i musimy temu 

przeciwdziałać. Nie możemy dać sobie narzucić redukcji 

antropologicznej, w myśl której człowiek to tylko mięso, 

to tylko tkanka, nic więcej. Bo wtedy to będzie jedynie 

klocek, który można dowolnie przestawiać, układać, 

rzucać o ziemię etc. Nie, człowiek to, powtórzę, jedność 

psychofizyczna z nieśmiertelną duszą. A jeśli to się 

uznaje, to trzeba do niego podchodzić inaczej niż gdyby 

był tylko zbiorem tkanek.  

Jak Ksiądz profesor zdefiniowałby chorobę duchową?  
Pojęcie zdrowia i choroby duchowej było bardzo często 

dyskutowane. Wystarczy spojrzeć chociażby na literaturę 

pierwszych wieków chrześcijaństwa, żeby zobaczyć, że 

Ojcowie Kościoła mówili na przykład o „chorobach 

pogańskich”, które diagnozowali. Były one związane z 

pewnym zawężeniem spojrzenia, z pewnymi 

nieuporządkowanymi wymiarami życia i w tym kluczu 

musimy próbować definiować choroby duchowe.  



Choroba duchowa to może być brak równowagi 

duchowej, gdy życiowe sprawy zostały poprzestawiane w 

hierarchii wartości i doszło do rozchwiania wewnętrznej 

konstytucji człowieka. (…) 

Można więc powiedzieć, że choroba duchowa to taka, w 

której duch ma coraz mniej do powiedzenia, spycha się 

go coraz bardziej na margines i jednocześnie nie szuka 

rozwiązania u lekarza – Pana Boga, który swoją łaską 

zmierza do przywrócenia owej rectitudo. My zaś często 

próbujemy się wyleczyć chałupniczo, nie odkrywając 

przyczyny naszych chorób. Te źródła rozstrojenia 

duchowego mają jednak swoje konsekwencje.  

Jak leczyć chorobę duchową? Kto może pomóc w jej 

przezwyciężeniu? Kapłani? Lekarze? Świeccy 

egzorcyści? Sprzedawcy magicznych amuletów?  
(…) W tego typu kwestiach, o które Pan pyta, nie chodzi 

o rywalizowanie, kto uleczy kogoś bardziej, ale o 

szukanie rozwiązania u źródła i leczenie nie tyle 

objawowe, co bardzo często się zdarza, kiedy 

powierzchownie traktuje się kwestie duchowe, ale 

leczenie wynikające z lepszego zrozumienia 

człowieka. Do tego wzywa nas Chrystus. To Jego nauka 

daje nam lepszy wgląd w człowieka i pozwala 

odpowiedzieć na pytanie, co się dzieje w sferze duchowej 

człowieka niż ktoś, kto tylko z zewnątrz spogląda na 

tegoż człowieka, ocenia jego wyraz twarzy i snuje pewne 

diagnozy.  

Nie jest to więc sytuacja zerojedynkowa, ale chciałbym 

podkreślić, że chrześcijaństwo ma dużo więcej do 

powiedzenia, jeśli chodzi o choroby duchowe, bo szuka 

ich przyczyn głębiej, a nie chce tylko likwidować 

objawów. Wiemy, że niektórzy w ten sposób się leczą. 

Objawy mówią nam o czymś niebezpiecznym, ale 

zbijanie temperatury samo w sobie bardzo często nie jest 

rozwiązaniem problemu.  

W życiu duchowym jest podobnie. Kiedy więc szukamy 

rozwiązań duchowych dylematów, które nam ciążą, 

zostawiają swój ślad, naznaczają nasze wybory, a więc 

jeszcze bardziej komplikują naszą sytuację duchową, 

zapętlają ją, to rozwiązanie jest jedno: musimy przyjść do 

Chrystusa, który daje nam rozwiązanie tych zaplątanych 

spraw, ponieważ to On zna najlepiej człowieka i jest w 

stanie postawić właściwą diagnozę i wyleczyć chorobę 

duchową.  

Skąd w związku z tym wysyp świeckich egzorcystów czy 

mistrzów duchowych? Skąd popularność jogi, jako 

czegoś, co ma zapewnić równowagę duchową? (…) 

Dlaczego wielu ludzi właśnie tam szuka pomocy, jeśli 

chodzi o problemy duchowe, a nie szuka jej w 

Chrystusie i Kościele?  
Powiem szczerze, że też absolutnie tego nie rozumiem. 

Wielu ludziom faktycznie łatwiej jest wierzyć w magię i 

wszystkie związane z nią przedmioty, obrzędy i rytuały. 

Ich zdaniem rytuał sam w sobie, spełnianie danej 

czynności zagwarantuje coś, co pochodzi, o czym 

zapewne nie wiedzą, od Chrystusa i Ducha Świętego. Ta 

praktyka powtarza się od samego początku 

chrześcijaństwa, kiedy to Szymon Mag, ojciec 

gnostycyzmu, próbował kupić od Apostołów dar 

udzielania Ducha Świętego.  

„Kiedy Szymon ujrzał, że Apostołowie przez nakładanie 

rąk udzielali Ducha Świętego, przyniósł im pieniądze. –

 Dajcie i mnie tę władzę – powiedział – aby każdy, na 

kogo nałożę ręce, otrzymał Ducha Świętego.  

– Niech pieniądze twoje przepadną razem z tobą – 

odpowiedział mu Piotr – gdyż sądziłeś, że dar Boży 

można nabyć za pieniądze. Nie masz żadnego udziału w 

tym dziele, bo serce twoje nie jest prawe wobec Boga” 

(Dz 8, 18-21).  

W czasach, które się szczycą wielkimi osiągnięciami 

nauki, techniki, w których wyśmiewa się to, co 

chrześcijańskie jako staroświeckie, nieaktualne, często 

wręcz zabobonne i głupie, paradoksalnie tak wielu ludzi 

nie ma nic przeciwko temu, aby magiczność, amulety 

wchodziły do ich życia.  

Tak naprawdę jest to droga na skróty i to w dodatku 

donikąd. To zwykłe spłycanie życia duchowego i 

sprowadzanie go do zasady akcja = reakcja. Wrzucanie 

obrączki zmarłego męża lub zmarłej żony na dwie doby 

do szklanki z wodą i solą i wypowiadanie magicznej 

formułki, co zalecają niektórzy psycho-bio-energo-

terapeuci trąci pogańskimi zwyczajami, które jak widać 

się odnawiają.  

Wszędzie tam, gdzie człowiek nie dba o swoje życie 

duchowe, gdzie zapuszcza to pole, pojawiają się różne 

inne pseudo-religijne zachowania w myśl starego 

powiedzenia „Natura nie znosi próżni”. Ten proces jest 

niestety bardzo mocno obecny we współczesnym 

świecie, do którego chrześcijaństwo wniosło porządek 

cywilizacyjny, spojrzało na człowieka w jego 

skomplikowaniu i jego powołaniu. Nagle to wszystko jest 

podrabiane różnymi prostymi efektami, które mają 

zapewnić skuteczność ad hoc, tu i teraz, przynieść 

dochody tym, którzy to promują i zbanalizować, spłycić, 

a ostatecznie wyrugować naukę Chrystusa.  

Zabawa, wiara w magiczne rytuały nie jest rozwiązaniem 

problemu tylko jego pogłębieniem. Chrześcijanie wiedzą, 

że uzdrowienie choroby duchowej przychodzi przez 

zbliżanie się do źródła życia, a nie oddawanie się jakiejś 

manichejskiej wierze w istnienie dwóch zasad: ciemniej i 

jasnej, i że spełnianie wyznaczonych tam praktyk 

przyniesie uzdrowienie. To nie ma nic wspólnego z 

uzdrowieniem, to jest maskowanie, to jest pogłębianie 

ran, to jest zapaść, a nie poproszenie o pomoc tego, kto 

może rzeczywiście pomóc – Jezusa Chrystusa. (…) 

Bóg zapłać za rozmowę  - Tomasz D. Kolanek  
[https://pch24.pl/nie-tylko-koronawirus-choroby-duchowe-nie-

zniknely-z-naszego-zycia/] 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

XXXI Niedziela zwykła –  31.10.2021 r. 

1. Dziś zbiórka do puszek na potrzeby Nuncjatury 

Apostolskiej w Polsce. 

2. Serdecznie zapraszamy dzieci na „Bal Wszystkich 

Świętych”, który odbędzie się w dzisiejszą niedzielę w 

salce parafialnej. Rozpoczęcie w kościele o godz. 17.30 

Nabożeństwem Różańcowym. Obowiązuje przebranie za 

Świętego, Świętą lub Anioła. 

3. W Uroczystość Wszystkich Świętych 1 listopada, 

Msze Święte będą sprawowane jak w każdą niedzielę 

z wyjątkiem Mszy Świętej o godz. 12.00, która jest 

odwołana! Msza Święta na naszym parafialnym 

cmentarzu będzie sprawowana o godz. 13.00, po której 

nastąpi procesja za zmarłych.  



4. Od 1 do 8 listopada włącznie można codziennie 

zyskać odpust zupełny za pobożne nawiedzenie 

cmentarza i odmówienie modlitwy za zmarłych.  

5. W Dzień Zaduszny 2 listopada Msze Święte będą 

sprawowane o godz.: 08.00, 12.00 i 18.00 oraz o godz. 

16.00 w Trestnie.   

6. Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego na cmentarzu 

parafialnym 2 listopada o godz. 15.00 pod krzyżem. 

7. Nabożeństwo wypominkowe w listopadzie codziennie 

od 2 listopada o godz. 17.30. 

8. Kartki wypominkowe są wyłożone na stolikach z 

prasą. Wypełnione czytelnie kartki z podaniem nazwy 

ulicy i numeru można składać w kancelarii lub zakrystii. 

9. W tym tygodniu przypada: 

 I środa miesiąca: Po Mszy Świętej wieczornej 

zmiana tajemnic różańcowych. 

 I czwartek miesiąca: nabożeństwo w intencji nowych 

powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych po Mszy 

Świętej o godz. 08.00. Adoracja Najświętszego 

Sakramentu w ciszy od godz. 21.00 do 22.00. 

 I piątek miesiąca: Msza Święta w int. 

Wynagradzającej NSPJ o godz. 08.00, po Eucharystii 

nabożeństwo, wizyta u chorych od godz. 09.00, 

Sakrament Pokuty i Pojednania od godz. 17.00 do godz. 

17.55. 

 I sobota miesiąca: Msza Święta w int. 

Wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi 

o godz. 08.00, oraz nabożeństwo do NSNMP. 

10. Próba scholii w czwartek o godz. 19.00 w salce 

parafialnej. Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do 

wspólnego śpiewu. 

11.  Spotkanie Młodzieży, która przygotowuje się 1 rok 

do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania, odbędzie się we 

wtorek 9 listopada o godz. 19.30 w kościele. 

12. Spotkanie Rodziców wraz z Dziećmi, które przyjmą w 

przyszłym roku I Komunię Świętą, odbędzie się 

14 listopada w niedzielę po Mszy Świętej o godz. 12.00 

w kościele. 

13. WYDZIAŁ DUSZPASTERSTWA RODZIN 

informuje: W każdy drugi wtorek miesiąca, począwszy 

od 9 listopada 2021 r., u oo. Franciszkanów w 

Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej Patronki i Opiekunki 

Rodzin (Wrocław ul. Krucza 58) będą sprawowane Msze 

św. o godz. 18.00 w intencji rodziców i ich rodzin po 

stracie dziecka. Modlitwie będzie przewodniczył o. bp 

Jacek Kiciński. 

14. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia 

życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki 

Najświętszej na każdy dzień. 

W tym tygodniu patronuje nam: 

 4 listopada – św. Karol Boromeusz (1538-1584), 

biskup, gorliwy duszpasterz. 

Życzymy błogosławionej Niedzieli  

i dobrego tygodnia 

Sercanie Biali 

INTENCJE MSZALNE 24.10.-31.10.2021 r. 
XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA 31.10  

07.00 – Za Dobroczyńców    

09.00 – O łaskę zdrowia dla Hubercika      

10.30 – +Stefana Kubiaka – 16 rocz. śm. oraz 

++Genowefę, Czesława (m)  

12.00 – +Stefanię Hoffman – 15 rocz. śm. 

Trestno 16.00 – ++Marię i Edwarda – 15 rocz. śm.    

18.00 – ++Rodziców: Helenę i Michała oraz ++Janinę, 

Józefa (m), Annę, Marię, Stanisława (m)  

PONIEDZIAŁEK 01.11 UROCZYSTOŚĆ 

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 

07.00 – ++Kazimierę, Mirosławę (k), Leona  

09.00 – Dziękczynna walczącym w wolność 

Rzeczpospolitej  

10.30 – ++Leokadię, Michała Franków, Julię, 

Konstantego (m) Dargiewicz oraz ++z rodz. 

Cmentarz 13.00 – +Włodzimierza Furmana 

          – ++pochowanych na cmentarzu 

          – Za Parafian 

Trestno 16.00 –  

18.00 – Msza Święta wotywna ku Czci Ducha Świętego 

w int. Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi 

o powołania i odważną odpowiedź na ten Dar, o pokorę i 

stanowczość w głoszeniu Ewangelii oraz zgodność 

działania z Wolą Bożą  

WTOREK 02.11 WSPOMNIENIE 

WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH 

08.00 – ++Zofię, Antoniego, Krystynę, Michała oraz ++z 

rodz. 

Trestno 16.00 – Za wszystkich wiernych zmarłych 

18.00 – Za wszystkich wiernych zmarłych 

ŚRODA 03.11  

08.00 –  ++Genowefę, Sylwestra, Jerzego, Piotra oraz 

++z rodz. Kłusek, Kuta 

18.00 – Nowenna do św. Józefa 

18.00 – W int. Wspólnoty Żywego Różańca o bł. Boże 

dla żyjących a życie wieczne dla Zmarłych   

CZWARTEK 04.11  

08.00 – O nowe powołania do Zgromadzenia 

Najświętszych Serc Jezusa i Maryi  

18.00 – O Dar silnej wiary i łaskę zdrowia dla Iwony  

18.00 – ++Zofię – 3 rocz. śm., Danutę 

PIĄTEK 05.11   

08.00 – W int. Wynagradzającej NSPJ 

18.00 – ++Zofię, Ryszarda, Józefa Staniec  

18.00 – +Krystynę Zadranowicz – 10 rocz. śm. 

SOBOTA 06.11 

08.00 – W int. Wynagradzającej NSNMP  

DPS 10.00 – ++Józefa i Stefanię 

18.00 – ++Tadeusza Bulińskiego, Ryszarda Plizgę oraz 

++z rodz. z obu stron  

18.00 – +Marię Wojciechowską – 30 dzień po śm. 

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA 07.11  

07.00 – Za Parafian 

09.00 – Z okazji 2 rocz. ur. Józefa w podziękowaniu za 

Dar Życia z prośbą o bł. Boże i opiekę MB      

10.30 – +Stefana Korzańskiego 

12.00 – ++Jana – 7 rocz. śm. oraz ++z rodz. Wiśniarz i 

Bednarz  

12.00 – Z okazji 2 rocz. ur. Oliwiera w podziękowaniu za 

Dar Życia z prośbą o łaskę zdrowia    

Trestno 16.00 – W int. Wspólnoty Żywego Różańca o 

bł. Boże dla żyjących a życie wieczne dla Zmarłych   

18.00 – O pomyślny przebieg operacji dla Beaty oraz o 

łaskę zdrowia 

 


