
 

 

Kard. Kazimierz Nycz został członkiem 
Związku Polskich Kawalerów Maltańskich 

Rada Suwerenna Zakonu Maltańskiego w Rzymie 
podjęła decyzję o przyjęciu do Suwerennego     
Rycerskiego Zakonu Szpitalników Świętego Jana 
Jerozolimskiego,   a   jednocześnie  do Związku 
Polskich  Kawalerów  Maltańskich,  kardynała 
Kazimierza Nycza, metropolity warszawskiego,    
w godności Baliwa  Wielkiego  Krzyża  Honoru      
i Dewocji - informuje w komunikacie prezydent 
Związku  Polskich  Kawalerów  Maltańskich   
Aleksander Tarowski. 
Oficjalne uroczystości związane z przyjęciem   
kardynała Nycza w struktury Zakonu Maltańskie-
go odbędą się w Rzymie w lutym 2015 roku. 
W swoim komunikacie prezydent ZPKM wyjaśnia, 
że obecność kardynała w Związku Polskich Kawa-
lerów Maltańskich wpisuje się w tradycję tej or-
ganizacji. - Od 1921 roku, kiedy Zakon Maltański 
w Polsce zaczął działalność jako związek narodo-
wy, jego szeregi zasilali najwybitniejsi przedstawi-
ciele Kościoła katolickiego jak Prymasi Polski kar-
dynałowie: August Hlond, Stefan Wyszyński, Józef 
Glemp oraz Andrzej Maria Deskur a także przed-
stawiciele życia publicznego - marszałek Józef Pił-
sudski, prezydent Ignacy Mościcki i generał Wła-
dysław Anders. Ich obecność podkreślała wagę 

pomocy chorym i najuboższym oraz sposobu jej sprawowania przez jedną z najstarszych 
organizacji zachodniej cywilizacji, która czynnie i nieprzerwanie działa od ponad 900 lat.                              
http://ekai.pl/ 
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W tym numerze:  
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HARMONOGRAM 

01.11. 
Uroczystos c  Wszystkich Ś więtych  
02.11. 
Wspomnienie  Wiernych Żmarłych. PROCEŚJA z WYPOMINKAMI po ŚUMIE w kos ciele 

 
03.11.  -  godz. 19.00 (w kos ciele)  Śpotkanie rodzico w  dzieci  komunijnych  
06.11.  -  godz. 16.30 (w kos ciele)  Śpotkanie dla dzieci komunijnych  
10.11. -  godz. 19.00 (plebania) Śpotkanie Parafialnej Rady Duszpaster-skiej 

 
15.11. -  godz. 11.00 (plebania) Śpotkanie  kandydato w do bierzmowa-nia 

 
20.11. - godz.10.00  (KURIA) VI ŚEMINARIUM -  „ŚŻTUKA W NOWYCH KOŚ CIOŁACH” 

 
22.11.   - godz.10.00 - 14.00 (kuria) Śpotkanie  RADY  KAPŁAN ŚKIEJ  
29.11.  - godz.10.00 - 14.00 (NIEPOKALANO W ) Adwentowy Dzien  Śkupienia Kapłano w  

Pn  Wt  Ś r  Cz  Pt  Śo  N  
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CZYM SĄ ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY? 
Ś wiatowe Dni Młodziez y to międzynarodo-

we spotkania młodych z całego s wiata, kto -

rzy gromadzą się w jednym miejscu, by wy-

znac  wiarę w Jezusa Chrystusa. Wyrosły one 

z troski s więtego Jana Pawła II, kto ry nie-

strudzenie przemierzał ziemię, by szukac  

młodych ludzi i z ojcowską miłos cią wycho-

dził im naprzeciw. „Śzukałem was, a wy 

przyszlis cie do mnie”. Ta wędro wka wspo l-

noty Kos cioła przez miasta i kontynenty 

trwa nieprzerwanie od trzydziestu lat. Włą-

czają się w nią kolejne pokolenia młodych 

całego s wiata. 

DLACZEGO KRAKÓW? 
Papiez  Franciszek zaprosił młodziez  do Kra-

kowa, gdzie bije z ro dło Boz ego Miłosierdzia, 

kto re jest skutecznym lekarstwem dla pora-

nionych młodych serc. Wraz z Ojcem Ś wię-

tym przychodzimy dzis , drodzy młodzi, by 

zaprosic  Was na spotkanie z Chrystusem. On 

jest odpowiedzią na wszystkie, nawet naj-

trudniejsze pytania. Nie bo jcie się, z e 

w wielkiej wspo lnocie Kos cioła zatracicie 

swą indywidualnos c  i poczucie wolnos ci. 

Kos cio ł młodych jest barwny, ro z norodny 

i fascynujący, i dla kaz dego znajdzie się 

Warszawa, 8 października 2014 r. 

UMIŁOWANI W CHRYSTUSIE PANU BRACIA 
I SIOSTRY! 
Przez ywane dzis  s więto Pos więcenia Bazyli-

ki Lateran skiej przenosi nas mys lą do Rzy-

mu i jednoczy w modlitwie z papiez em 

Franciszkiem. Bazylika Lateran ska bowiem 

to katedra Biskupa Rzymu, 

a jednoczes nie Matka i Głowa wszystkich 

kos cioło w s wiata. Jest ona symbolem jedno-

s ci i powszechnos ci całego Kos cioła. Śzcze-

go lnym dos wiadczeniem tej uniwersalnos ci 

i jednos ci są Ś wiatowe Dni Młodziez y, kto re 

w lipcu 2016 roku odbędą się w Polsce. 

W tym samym czasie Kos cio ł w naszej Oj-

czyz nie będzie s więtował jubileusz 1050-

lecia Chrztu Polski. W ten oto sposo b prze-

szłos c  spotka się z przyszłos cią, tradycja ze 

wspo łczesnos cią. Śięgając początko w Ko-

s cioła w Polsce i otwierając się na to, co no-

we, mamy szansę odkryc  ponownie korze-

nie, z jakich wyrosła wiara na ziemiach pol-

skich.  Ukazując zas  młodym jej wielowieko-

we dzieje i stawiając za wzo r s wiadko w: 

s więtych i męczenniko w – moz emy oz ywic  

w sobie odpowiedzialnos c  i troskę o kształt 

wiary i jej miejsce w przyszłos ci. 
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mi tego dzieła, dlatego dzis  razem dorasta-

my do tego, by we wspo lnocie młodych całe-

go s wiata dzielic  się naszym dos wiadcze-

niem wiary i otwierac  na s wiadectwo dawa-

ne przez innych. 

NIE ZA DWA LATA, TYLKO JUŻ OD DZIŚ 
W trosce o to, by przygotowania do Ś wiato-

wych Dni Młodziez y były dla kaz dego cza-

sem odkrywania swojego miejsca we wspo l-

nocie Kos cioła, juz  dzis  zachęcamy młodych 

ludzi w całej Polsce do osobistego zaangaz o-

wania w to dzieło i słuz ące mu programy 

duszpasterskie. Od tegorocznej Niedzieli 

Palmowej przez ywamy pielgrzymkę symbo-

li Ś DM: Krzyz a i ikony Matki Boz ej. Docierają 

one wszędzie: nie tylko do kos cioło w i na 

miejskie place, ale tez  do wiosek dziecię-

cych, domo w pomocy społecznej, na uczel-

nie, do szko ł, hospicjo w i więzien . To czas 

łaski dla całego Kos cioła w Polsce. Od tego, 

jak go przez yjemy, zalez ą przyszłe owoce 

Ś wiatowych Dni Młodziez y w Krakowie. 

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY 
Przychodzimy dzis  do Was, rodzice 

i wychowawcy, i prosimy: rozmawiajcie 

z młodymi! Wraz z nimi z pokorą szukajcie 

odpowiedzi na ich niepokoje i wątpliwos ci. 

Niech czas przygotowan  do Ś DM będzie dla 

Was czasem odkrywania rados ci dzielenia 

się s wiadectwem z ycia i wiary. 

Żwracamy się do Was, duszpasterze 

i katecheci. Śzeroko otwierajcie drzwi przed 

młodymi, stwo rzcie im przestrzen , by mogli 

w nim miejsce. Jestes cie jego waz ną częs cią. 

Ś wiatowe Dni Młodziez y mogą stac  się dla 

Was początkiem niezwykłej przyjaz ni 

z Chrystusem. Tak, jak wierni apostołowie 

Boz ego Miłosierdzia – s więta Śiostra Fausty-

na i s więty Jan Paweł II – w krakowskich Ła-

giewnikach dos wiadczycie, z e tylko miłos c  

wyzwala i leczy, a w miłosierdziu jest jedyna 

nadzieja i ocalenie. 

NIE TYLKO KRAKÓW I NIE TYLKO MŁODZI 
Śtworzenie młodym przestrzeni do spotka-

nia z Jezusem jest misją nas wszystkich. 

Przygotowanie tego wyjątkowego s więta 

wiary, dos wiadczenia powszechnos ci, ro z -

norodnos ci i bogactwa Kos cioła to – jak mo -

wił s więty Jan Paweł II – „powaz ne duchowe 

zadanie”. „Aby [Ś DM] był owocny, potrzebne 

jest przygotowanie się don  pod kierunkiem 

pasterzy w diecezjach i w parafiach, 

w stowarzyszeniach, ruchach oraz kos ciel-

nych wspo lnotach młodziez owych” -

 podkres lał. Gło wne spotkanie młodych 

z Papiez em w Krakowie poprzedzą odbywa-

jące się w całej Polsce Dni w Diecezjach. To 

będzie pierwsze zetknięcie młodziez y s wia-

ta z naszą kulturą, religijnos cią, pięknem na-

szego kraju, gos cinnos cią rodzin, kto re 

otworzą przed pielgrzymami drzwi swoich 

domo w. Na drodze przygotowan  do Ś DM, 

Dni w Diecezjach są zaro wno „ostatnią pro-

stą”, jak i swoistym prologiem, zapowiedzią 

radosnych przez yc , kto re czekają ich 

w Krakowie. Wszyscy jestes my gospodarza-
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i wsparcie materialne, aby młodzi, kto rzy 

zechcą wziąc  udział w tym wydarzeniu, do-

s wiadczyli piękna naszej staropolskiej go-

s cinnos ci i braterskich serc. 

ZAWIERZENIE DZIEŁA ŚDM WSTAWIENNIC-

TWU ŚWIĘTYCH PATRONÓW 
Patronami międzynarodowego spotkania 

młodych w Polsce są s więty Jan Paweł II 

i s więta Śiostra Faustyna. Tym z arliwym 

Apostołom Boz ego Miłosierdzia zawierza-

my Kos cio ł w Polsce, przygotowujący się do 

Ś DM w 2016 roku, a zwłaszcza ludzi mło-

dych. Niech za ich wstawiennictwem do-

s wiadczają uzdrawiającej mocy orędzia, kto -

re z krakowskich Łagiewnik roznosi się na 

cały s wiat. 

Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami. 

Święty Janie Pawle II, módl się za nami. 

Święta Siostro Faustyno, módl się za nami. 

 

Na czas przygotowan  do Ś wiatowych Dni 

Młodziez y udzielamy wszystkim pasterskie-

go błogosławien stwa. 

 

Podpisali: Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi 

obecni na 366. Żebraniu Plenarnym 

Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie 

w dniu 8 paz dziernika 2014 r. 

 

List należy odczytać w  niedzielę, 9  listopada 2014 r.  

w pełni cieszyc  się perspektywą Ś wiato-

wych Dni Młodziez y w Polsce i byli dumni 

z tego, z e są ich gospodarzami. Bądz cie ich 

wiernymi towarzyszami na drodze dojrze-

wania do tej roli. 

Śtajemy przed Wami, chorzy i cierpiący. Je-

stes cie cennym skarbem Kos cioła. Wasz 

krzyz  jest dla młodych ludzi znakiem jedno-

s ci i ofiary. Ż pokorą prosimy, oddawajcie go 

w cichym ges cie miłos ci za młodych Pola-

ko w, kto rzy poszukują sensu z ycia, nierzad-

ko dotkliwie raniąc się po drodze. 

W Waszych cierpieniach ukryta jest prze-

mieniająca moc uzdrawiania ich serc. 

Żwracamy się do Was, siostry i bracia ze 

zgromadzen  zakonnych, wspo lnot kontem-

placyjnych, grup modlitewnych. Wspierajcie 

modlitwą dzieło Ś wiatowych Dni Młodziez y 

w Polsce. Otoczcie jej płaszczem młodych 

ludzi, by na drodze przygotowan  do tego 

wielkiego s więta wiary z rados cią 

i zdumieniem odkrywali miłos c  Chrystusa, 

kto ra leczy, podnosi z upadko w i nadaje 

smak z yciu. 

Prosimy Was, drodzy młodzi, wyruszcie na 

szlak przygotowan  duchowych, zaangaz uj-

cie się w prace wolontariatu Ś DM i zapros cie 

na tę drogę Waszych ro wies niko w, kto rzy 

byc  moz e pozostają z dala od Jezusa i Jego 

Kos cioła. 

Pokornie prosimy tez  wszystkich o otwarcie 

w odpowiednim czasie swoich domo w 
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UWAGA: 

OD LISTOPADA BĘDĄ SPOTKANIA W DWÓCH GRUPACH: 

 

I  grupa         piątek - godz. 16.00 (młodsi) 

II grupa         piątek - godz. 16.30 (starsi) 
Promocję na stopnie ministranckie 
planujemy na niedzielę 16 listopada 

SPOTYKA SIĘ W KAŻDA NIEDZIELĘ PRZED MSZĄ ŚW. W KOŚCIELE 

o godz. 9.30  
Promocję na stopnie scholanek 
planujemy na niedzielę  23 listopada 

Schola  

MAJĄ SPOTKANIA W ŚRODY W KOŚCIELE 

o godz. 16.30  
Promocję na stopnie bielanek 
planujemy na niedzielę  23 listopada 

Bielanki  

ministranci  

MINIŚTRANT 

kadzic  potrafi 

BIELANKA  

do tan ca i ro z an ca 

ŚCHOLA              

kaz dy s piewac  moz e 
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OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  
9 listopada 2014 

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA 
1. W nocy z 28 na 29 paz dziernika br. spłonął doszczętnie dach zabytkowej Katedry Wniebowzięcia 

NMP w Śosnowcu. Biskup sosnowiecki Grzegorz Kaszak prosi o pomoc diecezjan i wszystkich lu-
dzi dobrej woli: „Dach nie istnieje, a zabytkowe wnętrze z unikalnymi malowidłami wykonanymi 
przez Włodzimierza Tetmajera i Henryka Uziembło nadaje się do kapitalnego remontu. Katedra 
sosnowiecka to nie tylko matka wszystkich kos cioło w diecezji, ale to takz e perła dziedzictwa naro-
dowego.” Wyrazem braterskiej solidarnos ci z Wiernymi Diecezji Śosnowieckiej będzie przeprowa-
dzona w niedzielę, 9 listopada br., we wszystkich parafiach i rektoratach Archidiecezji Warszaw-
skiej zbio rka ofiar do puszek na rzecz odbudowy katedry sosnowieckiej. 

2. W tym tygodniu zapraszam na spotkania: 

a. Parafialną Radę Duszpasterską - w poniedziałek o g. 19-tej 

b. Bielanki - w s rodę o godz. 16.30 

c. Ministranto w - w piątek o godz. 16-tej i II grupa o godz. 16.30 

d. Kandydato w do bierzmowania (kto rzy rozpoczęli juz  drugi rok przygotowan ) zapraszam 
w sobotę 15 listopada o godz. 11-tej. 

3. Na Wypominki i Msze s w. za zmarłych przyjmuję w zakrystii i kancelarii. 
 

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  
09/11/2014  32 niedziela zwykła 

08:00  …………………………………… 
10:00  2-Przez wstawiennictwo św. J.M. Vianneya o bł. Boże i łaskę zdrowia dla Justyny 
12:00 ŚUMA w int. Parafian 

10/11/2013 Poniedziałek 
18:00  3-Przez wstawiennictwo św. J.M. Vianneya o bł. Boże i łaskę zdrowia dla Justyny. 

11/11/2013 Wtorek 
08:00  4-Przez wstawiennictwo św. J.M. Vianneya o bł. Boże i łaskę zdrowia dla Justyny. 

12/11/2014 Ś roda 
18:00  5-Przez wstawiennictwo św. J.M. Vianneya o bł. Boże i łaskę zdrowia dla Justyny. 

13/11/2014 Czwartek 
08:00  6-Przez wstawiennictwo św. J.M. Vianneya o bł. Boże i łaskę zdrowia dla Justyny. 

14/11/2014 Piątek  
18:00  7-Przez wstawiennictwo św. J.M. Vianneya o bł. Boże i łaskę zdrowia dla Justyny. 

15/11/2014 Śobota 
18:00  8-Przez wstawiennictwo św. J.M. Vianneya o bł. Boże i łaskę zdrowia dla Justyny. 

16/11/2014  33 niedziela zwykła 
08:00  …………………………………… 
10:00  9-Przez wstawiennictwo św. J.M. Vianneya o bł. Boże i łaskę zdrowia dla Justyny. 
12:00 ŚUMA w int. Parafian 
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Sponsorzy mile widziani  

miejs
ce n

a 
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PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
MSZA ŚW. 
     NIEDZIELE i UROCZYSTOŚCI  
 - godz. 8.00; 10.00 (z udziałem dzieci); 12.00 (SUMA w int. Parafian) 

     DNI ZWYKŁE 
 - wtorek i czwartek  - godz. 08.00 

 - pozostałe dni       - godz. 18.00 

NABOŻEŃSTWA w CIĄGU ROKU 
     MAJOWE 
 - niedziele i uroczystos ci bezpos rednio po Śumie, 

 - w pozostałe dni  - o godz. 17.30 

     CZERWCOWE 
 - niedziele i uroczystos ci bezpos rednio po Śumie, 

 - w pozostałe dni - bezpos rednio po Mszy s w. 

     RÓŻAŃCOWE (październik)  
 - niedziele i uroczystos ci bezpos rednio po Śumie, 

 - we wtorki i czwartki  - godz. 08.30 

 - w pozostałe dni - godz. 17.30  

WIELKI POST  
     DROGA KRZYŻOWA 
 - w piątki  Wielkiego Postu - godz. 17.15 

     GORZKIE ŻALE   
 - w niedziele Wielkiego Postu - bezpos rednio po Śumie 

ADWENT 
     RORATY  
 - we wtorki, czwartki  i  soboty ADWENTU - godz. 07.00 

 

Al. E. Marylskiego 5 

05-825 Ksiąz enice 

kom.: 601-31-97-15 

email: parafia@jan-maria-vianney.pl 

www.bozia24.pl 

Rzymskokatolicka Parafia 

s w. Jana Marii Vianneya 

w Ksiąz enicach 


