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 ORĘDZIE FATIMSKIE 

U ŹRÓDEŁ  

SOŁY 
Rzymsko-Katolicka Parafia 
Świętego Wawrzyńca D.M. 

i Świętego Kazimierza Królewicza 
http://parafia-rajcza.j.pl/ 

O ZMARŁYCH I – KAPŁANACH 

Znajdujemy się jeszcze w atmosferze, jaką przyniosły 
ostatnie, tak szczególne i wyjątkowe, dni. Obchodziliśmy 
uroczystość Wszystkich Świętych i Wspomnienie Wszyst-
kich Wiernych Zmarłych. Wspominaliśmy tych, którzy  
zakończyli już ziemski bieg i są już po drugiej stronie.  
Wspominaliśmy zwłaszcza naszych najbliższych, których 
Bóg powołał do siebie. Zastanówmy się, pozostając w tej 
atmosferze, jaki jest nasz stosunek do ludzi nieuleczalnie 
chorych, umierających. Należy zrobić wszystko, aby tym 
ludziom w szczególnej dla nich sytuacji okazać jak najwięcej 
zainteresowania i miłości. Trzeba zrobić wszystko, aby nikt 
w tej sytuacji nie czuł się samotny i opuszczony. Należy  
podjąć wszystkie dostępne środki, by ulżyć w chorobie,  
dopóki to możliwe, zapewniając choremu pomoc medyczną 
oraz opiekę. Należy zrobić wszystko, by pomóc także w god-
nym umieraniu. Trzeba otoczyć troską i zrozumieniem 
wszelkie inicjatywy podejmowane w tej dziedzinie,  
na przykład ruch hospicyjny. 

Śmierć chrześcijanina jest momentem nowych narodzin 
rozpoczętych na chrzcie, jest ostatecznym upodobnieniem 
umierającego do obrazu Syna, którego udziela namaszczenie 
Duchem Świętym, wejściem na Ucztę, którą zapoczątkował 
udział w Eucharystii. Kościół, który zrodził człowieka we 
wspólnocie do nowego życia, teraz pragnie towarzyszyć mu 
jako wspólnota w ostatnim momencie jego ziemskiej  
pielgrzymki, by oddać go w ręce Ojca. Trzeba zadbać o to, 
by człowiek umierający mógł przyjąć Wiatyk. Błogosławie-
ni, którzy umierają w Panu. Są to przede wszystkim  
obowiązki najbliższych, zwłaszcza rodziny, wspólnoty  
sąsiedzkiej, przyjaciół. Niemała jest też rola kapłanów,  
o których jest także dzisiaj mowa w czytaniach mszalnych. 

W Piśmie Świętym jest często mowa o kapłanach. Bóg 
ustanowił pośredników pomiędzy sobą a swoim ludem w 
Starym Testamencie. Chrystus również wybrał Dwunastu  
i im powierzył szczególną pieczę nad Kościołem. „Kapłan z 
ludzi bywa wzięty i dla ludzi ustanowiony w tym, co Boże”. 
W momencie święceń żaden z kapłanów nie staje się  
aniołem. Pozostaje człowiekiem. Zostaje jednak namaszczo-
ny do specjalnej posługi w Kościele. Udziela rozgrzeszenia, 

sprawuje Najświętszą Ofiarę. Kościół nie ukrywa, że zdarza-
ją się także kapłani, u których ludzkie słabości biorą górę nad 
powołaniem. Dziś uczciwie pokazuje obraz takich kapłanów. 
Przytacza i inny obraz. Mówi św. Paweł: „Chcieliśmy wam 
dać nie tylko naukę Bożą, lecz nadto dusze nasze, tak  
bowiem drodzy staliście się dla nas. Dlatego nieustannie 
dziękujemy Bogu, bo gdy przyjęliście słowo Boże usłyszane 
od nas, przyjęliście je nie jako słowo ludzkie, ale jak jest  
naprawdę, jako słowo Boga, który działa w was wierzących”. 

Bóg działa również i przez niegodnych kapłanów.  
Chrystus, krytykując uczonych w Piśmie i faryzeuszów,  
mówił tak: „Czyńcie i zachowujcie wszystko, co wam  
polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie”. Przykre to  
oczywiście, choć prawdziwe i ludzkie. 

Zastanówmy się jednak, co zawdzięczamy kapłanom, 
przypomnijmy sobie ich pracę i trud i spytajmy, czy staramy 
się im pomagać w ewangelizacji, czy tylko stawiamy wyma-
gania. Czy modlimy się za nich i czy umiemy, w razie  
konieczności, przebaczyć błędy popełnione przez nich  
z ludzkiej ułomności. Pamiętajmy także, że ostatecznie jeden 
jest tylko Mistrz, Chrystus i na stosunek do Niego nie może 
mieć wpływu kapłan, który nie umie sprostać swojemu  
powołaniu. 

Pierwszą osobą odpowiedzialną za duszpasterstwo w  
diecezji jest biskup, któremu pomagają kapłani, pracownicy 
kurii diecezjalnej, proboszczowie i wikariusze. Odpowie-
dzialność ich rozciąga się nie tylko na kwestie moralne i  
liturgiczne, ale także na problemy o charakterze osobistym  
i społecznym. Mają oni być oparciem dla rodziny w jej  
trudnościach i cierpieniach. Temu służy na przykład dyżuro-
wanie w parafialnych poradniach życia rodzinnego.  
Znajdziemy tam też specjalistów świeckich i osoby zakonne. 

Skoro jesteśmy jeszcze w atmosferze dnia Wszystkich 
Świętych i Dnia Zadusznego, pomódlmy się dzisiaj szczegól-
nie za naszych zmarłych duszpasterzy, którzy trudzili się  
niegdyś dla naszego zbawienia. 

ks. Jan Augustynowicz 

„Homilie i Kazania z biblioteki Mszy Świętej",  
© Wydawnictwo Hlondianum 
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• W poniedziałek o godzinie 16.00 Msza 
święta w Rycerce Dolnej. 

• We wtorek o godzinie 16.00 Msza święta  
w Rajczy Dolnej. 

W  K A P L I C A C H  

• Różaniec z wypominkami przez cały tydzień  
o godzinie 16.30, a o godzinie 17.00 Msza 
święta. 

• W środę po wieczornej Mszy świętej Nowenna 
do Matki Bożej Nieustającej Pomocy  
w Jej Obrazie Kazimierzowskim.  

• W czwartek Święto Rocznicy Poświęcenia  
Bazyliki Laterańskiej. 

• W piątek wspomnienie świętego Leona  
Wielkiego papieża i doktora Kościoła. 

• W sobotę 11 listopada, w liturgiczne  
wspomnienie świętego Marcina z Tours  
biskupa. Obchodzimy Święto Niepodległości – 
modlimy się w intencji naszej Ojczyzny,  
pamiętając o tych, którzy złożyli ofiarę życia  
by była wolną. 

• O godzinie 9.00 w kościele  uroczysta Msza  
święta w intencji Ojczyzny - serdecznie 
wszystkich zapraszamy. 

• Wcześniej o godzinie 8.30 będziemy się  
modlić na cmentarzu przy grobach  
Legionistów. 

• W sobotę na Mszy świętej o godzinie 17.00  
i w niedzielę o godzinie 11.45 udzielać będziemy 
sakramentu chrztu dzieciom, które odpowiednio 
wcześnie zgłaszamy w kancelarii parafialnej  
w godzinach urzędowania. 

• Przygotowanie przedchrzcielne w czwartek  
po wieczornej Mszy świętej w salce. 

W przyszłą niedzielę składka do kopert  

na potrzeby naszej parafii,  

za wszystkie ofiary składamy  

serdeczne podziękowanie Bóg zapłać.  

Zbliża się dzień  
Wszystkich Świętych…  

już odszedł 
Tylu bliskich, bardzo kochanych, tylu znajomych już 

pożegnaliśmy. Kwiaty, wieńce, czarne ubrania. I towarzy-
szenie zmarłemu w „ostatniej drodze”. To ważne  
i potrzebne. 

Może jednak bardziej byłeś mu potrzebny, kiedy żył? 

Jest wśród nas wielu starych ludzi. Przeważnie  
bywają bezradni, bezbronni, niedołężni. Niektórzy nie 
wychodzą z domu, schorowani, cierpiący. Doświadczają 
wrażenia zbędności i bezużyteczności. Wydaje im się,  
że zajmują miejsce młodym, że nie są nikomu potrzebni, 
bo nie mogą już pracować, a niejednokrotnie nawet sami 
wymagają opieki. Chętnie opowiadają o swojej heroicznej 
młodości, pracowitej dojrzałości (gdyby tylko miał kto 
słuchać). Ich młode lata przypadły na zupełnie inne czasy, 
niż te obecne. I choć współczesna cywilizacja ma skutecz-
ne „sposoby” na cierpienie tych ludzi, na eliminowanie 
ich ze społeczeństwa,, może by najpierw zastanowić się, 
czy to dobra droga. A może ci ludzie są światu potrzebni 
właśnie dlatego, że starzy i niedołężni. Może otoczeni  
rodziną powinni w spokoju dożywać swoich dni. Dobrze, 
że są wśród nas. Budzą naszą wrażliwość i swoją milczą-
cą, pokorną postawą domagają się, by okazać im zaintere-
sowanie, nie pozwolić odczuwać samotności. Jeśli chcą, 
pozwolić im się czymś zająć; czymś co wychodzi im  
najlepiej. Będzie to sensem i radością ich życia. Nieraz już 
doświadczyli biedy, może nawet okrucieństwa. Może 
przeżyli wojnę czy inne tragedie, może utracili wiarę  
w drugiego człowieka. Ale mogą nauczyć młodych  
wytrwałości, podejmowania trudów, podzielić się  
życiowym doświadczeniem, sprawić, byśmy sami bardzie 
poczuli się ludźmi. 

Przeminął dzień Wszystkich Świętych…   
Odwiedzając groby bliskich, przywołujemy w pamięci 
najpiękniejsze wspólne chwile, najserdeczniejsze gesty. 
Jak pięknie pisze ks. Mieczysław Maliński, każdy z nas 
odejdzie za nimi tam, „gdzie już nie będzie rozstań,  
smutków i tęsknoty”. Tam spotkamy wszystkich i  
wszystko, co kochamy. Tam spotkamy się także  
z Jezusem. 
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INTENCJE MSZALNE  

OD 6 DO 12 LISTOPADA  

2017 ROKU 

PONIEDZIAŁEK 6 LISTOPADA 

  6.30   † Kazimierz Ryłko.  

  7.00   † Wiesław Biegun, ojciec Mieczysław. 

17.00   † Aniela i Franciszek Kostka,  

  córka Jadwiga i Antonina. 

Rycerka Dolna : 16.00 †  Grzegorz Romanicz  

     w rocznicę śmierci. 

WTOREK 7 LISTOPADA 

  6.30   † Ignacy Jaromin.  

  7.00   † Czesława i Jan Lipart, rodzice, teściowie. 

17.00   † Helena i Tadeusz Paciorek, synowie, wnuki. 

Rajcza Dolna : 16.00 †  Z rodzin i z Róży Kobiet,  

         za dusze w czyśćcu cierpiące 

   od Róży Kobiet zelatorki Langer. 

ŚRODA 8 LISTOPADA 

  6.30   † Anna i Władysław, syn Piotr.  

  7.00   † Jadwiga Szczotka w 2 rocznicę śmierci,  

  mąż, rodzice. 

17.00 I - O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej 

  Kazimierzowskiej dla Huberta  

  w 1 rocznice urodzin. 

         II- O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Agaty  

  i rodziców w 1 rocznice urodzin  

  i chrztu świętego. 

CZWARTEK 9 LISTOPADA 
ROCZNICA POŚWIĘCENIA BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ 
  6.30   † Michał i Anna, zięć Mirosław i Jan.  

  7.00 I † Emil i Stanisława Paciorek, rodzice  

  w 11 rocznicę śmierci. 

         II - W intencji członkiń Róży Kobiet zelatorki Anny. 

17.00   † Ludwik i Ludwika Lach , siostra Franciszka,  

  synowie Józef i Franciszek. 

PIĄTEK 10 LISTOPADA 
ŚWIĘTEGO LEONA WIELKIEGO PAPIEŻA 

  6.30   † Anna i Ludwik Kocoń w 8 rocznicę śmierci.  

  7.00 I † Rozalia i Karol Waligóra,  

  syn Władysław i Tadeusz. 

         II † Eugenia i Jan Tabacarz, Genowefa Stolarska. 

17.00   † Anna Lach. 

SOBOTA 11 LISTOPADA 
ŚWIĘTEGO MARCINA Z TOURS 

  6.30   † Wiktoria i Antoni Bogdał, córka Helena.  

  7.00   † Maria i Jan Sygut, syn Stanisław. 

  9.00   - Za Ojczyznę 

17.00   † Jan i Maria Pytlarz, syn Stanisław. 

NIEDZIELA 12 LISTOPADA 
32 NIEDZIELA ZWYKŁA 

  7.00   † Elżbieta i Władysław Wiercigroch. 

  9.00   † Emilia Salachna, Władysława Micorek,  

  dusze w czyśćcu cierpiące z Róży Kobiet  

  z Ujsół. 

10.30   † Andrzej Lach. 

11.45   † Franciszka Łoboziak w 1 rocznicę śmierci,  

  mąż Ludwik, wnuk Andrzej. 

17.00   † Elżbieta Ryłko w 4 rocznicę śmierci,  

  mąż Michał, rodzice. 

Rajcza Dolna  :  8.00 †  Ksiądz Prałat  

    Zbigniew Guszkiewicz,  

       księża którzy pracowali w naszej parafii 

  –od Róży Kobiet zelatorki Zając. 

Rycerka Dolna :  9.30 †  Jerzy Wolny, matka Teresa  

    w 19 rocznicę śmierci. 

Nickulina : 11.00 - O zdrowie i błogosławieństwo 

     Boże,  

     opiekę Matki Bożej Kazimierzowskiej 

           dla księdza Franciszka Warzechy 

              –od Róży Kobiet z Nickuliny. 

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza  
 

Jezus przemówił do tłumów  
i do swych uczniów tymi słowami:  
«Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni 
w Piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc  
i zachowujcie wszystko, co wam  
polecą, lecz uczynków ich nie  
naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami 
nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i  
nie do uniesienia i kładą je ludziom  
na ramiona, lecz sami palcem ruszyć 
ich nie chcą.  

Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się 
ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają 
frędzle u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i 
pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano 
na rynkach i żeby ludzie nazywali ich Rabbi.  

A wy nie pozwalajcie nazywać się Rabbi, albowiem 
jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy jesteście braćmi. 
Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden 
bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie. Nie chciejcie  
również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest  
tylko wasz Mistrz, Chrystus.  
Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się  
wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie  
wywyższony».  
 

Panie, moje serce się nie pyszni 
i nie patrzą wyniośle moje oczy. 

Nie dbam o rzeczy wielkie  
ani o to, co przerasta me siły. 

 
Jeden jest Ojciec wasz w niebie 

i jeden jest wasz Nauczyciel, Chrystus. 


