
Fragm. kazania ks. Huberta Szdzuya , I r. pośw. kościoła 
. Ja tu byłem parę lat temu to kosciół   był w początkach, a dzisiaj przepięknie się 
prezentuje wszystkim. No tak, bo św. Józef jest patronem waszego kościoła. A, że w 
dodatku jest taki funkcjonalny i taki – no przepiękny – ja się nie dziwię skoro sam 
Jezusek prowadził budowę.  
I jeszcze wam serdecznie wszystkim dzięki składam. Księdzu proboszczowi Jezusko-
wi i wszystkim, żeście taki piękny kościół postawili. I, wierzcie mi, jeszcze jedno: 
Gdy mnie ks. Biskup posłał do Raszowej, to mi wcale nie było „recht”. Ja się  tu 
bądź co bądź przez 8 i pół roku przywiązałem do parafii, do Kotów, do Potępy, do 
Krupskiego Młyna. Ale teraz, po tym wszystkim widzę: to dobrze się stało. Bo jak-
bym ja  został, to ja bym takiego pięknego kościoła nie zrobił. Już to wszystko do-
brze co Bóg czyni.  
Gdy tak patrzymy na ten świat, drodzy, to widzimy jak on jest rozdarty, w niezgodzie 
żyjący. Wszystko woła za zgodą, za jednością, za wspólnym językiem. Nic z tego. 
To rozdarcie ma miejsce nie tylko na przeciwstawne  politycznie bloki, Nie. To roz-
darcie idzie przez miasta, przez wioski, przez bloki, nawet przez rodziny. Wszystko 
woła za wspólnym językiem. Nic z tego. Jedni mówią wolność, a mają na myśli 
przymus. Drudzy używają tego samego słowa wolność, a grożą wojną. Jedni mówią 
pokój, a mają na myśli błogosławiony sen i dobrobyt nie zamącony niczym. Drodzy 
mówią pokój a przygotowują wojnę. Nie ma spokoju na świecie, nie ma jedności. 
Jest rozdarcie. Patrzcie: przedstawiciele państw jeżdżą z konferencji na konferencję a 
w końcu muszą przyznać: nie rozumiemy się. Tak drodzy, bo pokój i wzajemne zro-
zumienie się ma tylko miejsce w naszych kościołach. Stąd, od ołtarzy, wyjdzie poro-
zumienie, wyjdzie pokój, wyjdzie zgoda. Tu od naszych ołtarzy, bo tu się głosi kaza-
nia, czyta się, językiem miłości. Tu od naszego ołtarza, gdzie rozdziela się chleb nie-
bieski, On i tylko on potrafi nas wszystkich złączyć. Parzcie na naszego Ojca św.. On 
mówi wielu językami, ale najpiękniej i najskuteczniej mówi właśnie językiem miło-
ści. Gdy żegnał Kraków (mowa o ojcu św. Janie Pawle II) i jechał do Rzymu – wia-
domo po co – to życzono mu, żeby Bogiem uszczęśliwił świat. To wielkie, poważne 
życzenie: żeby Bogiem uszczęśliwił świat. Gdy pojechał do Irlandii, to prymas Irlan-
dii tak powiedział: Ojcze święty! 1500 lat istnieje nasz kraj Irlandia, ale takich weso-
łych, dogłębnie wesołych dni, jakie myśmy z Tobą przeżyli w te 3 dni, takich nie 
było przez minione 1500 lat w tym kraju. A potem zdobył Amerykę. Gdy witała go 
żona prezydenta Cartera powiedziała: Ojcze święty, Tyś poruszył serca wszystkich 
Amerykanów. Sam Carter witał tymi słowami: Dotąd byłeś Ojcze święty natchnie-
niem dla swoich rodaków, teraz  jesteś natchnieniem dla całego świata. Biskup Moo-
re, czarny biskup, powiedział: Ojcze święty taką radość nam sprawiłeś przez Twoją 
obecność, a to, żeś ty mnie czarnego biskupa ucałował, tego nie zapomnę do końca 
życia. Ojciec święty uszczęśliwia Bogiem ten świat. Stąd wynika jeszcze jeden wnio-
sek, czy pytanie: dlaczego tylko „szefa” religii katolickiej zapraszają i tak uroczyście 
witają? Przecież są inne wielkie religie. Np. buddyzm, szyntoizm, islam . Dlacze-
go? .. Drodzy, bo ludzie dobrze wiedzą, a przynajmniej to czują, że tylko religia ka-
tolicka jest prawdziwa, że tylko do Piotra mówił Pan Jezus: Tyś jest Piotr, to 
znaczy skała. Na tej skale zbuduję Kościół mój, a moce piekielne nie przemo-
gą Go. Drodzy. Czy jesteśmy ślepi albo głusi? Nie jesteśmy ślepi ani głusi, 
dlatego i my powtarzamy z naszego WIERZĘ W BOGA OJCA: wierzę w 
jeden Kościół święty, katolicki i apostolski i w nim i tylko w nim chcę dalej 
żyć i umierać. 
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 CZYTANIA NIEDZIELNE   
1/ Iż 5, 1-7; Pieśń o winnicy 
Ref : WINNICĄ PANA JEST DOM IZRAELA 
2/ Flp 4, 6-9; Czyńcie dzieła Boże, a Bóg będzie z wami 
3/ Mt 21, 33-43; Przypowieść o dzierżawcach w winnicy 

              Pan Jezus naucza 



RÓŻANIEC 
1/ Z okazji 85 ur . Jadwigi Sadowskiej, z prośbą o zdrowie i opiekę B 
na dalsze zycie.(TD) 
2/ O Boże błogosławieństwo i pomoc Ducha św.  w rodzinie Dubiel, 
z okazji urodzin.  

17.30 

7.00 
17.30 
18.00 

RÓŻANIEC 
Za + syna Jacka Wojtunika (8 r.),  
aby Bog obdarzył go radością Nieba 

9.10.2017; Bł. Wincentego Kadłubka 

MSZE ŚWIĘTE (8.10) 7.30, 10.30 ,   / SKARBONKI/; 15.00—CHRZEST 
15.15 RÓŻANIEC: KANDYDACI DO BIERZMOW. I RODZICE 

Za + Helenę Kania (1 r.), o dar życia w. 
RÓŻANIEC; Za + męża Emila, rodziców Rozalię i Piotra, teściów 
Rozalię i Jana, s. Hildegardę, szw. Rudolfa, pokr. Pryszcz, Strancich, 
Ziaja 

 10.10.2017;  

17.45 
18.15 

14.10.2017 

RÓŻANIEC; Za + Annę Szatan (4 r.);  
++ z rodzin Andrzejewskich, Szatan, Goniwiecha. 

 11.10.2017 
17.30 

 

 RÓŻANIEC FATIMSKI (świece);  
Za + matkę Łucję Kasprzyk,  
rodziców Marię i Józefa Badura;  
dziadków,  ++ z rodzin  Kasprzyk,  
Badura, Styrc, o dar z.w. 

 
17.00 

 
 

 
Msza szkolna; Do Miłos. B, Serca PJ i MB z  z okazji 85 urodzin  
Heleny Silniewicz, z prośbą o dalszą Bożą opiekę (TD) 

 12.10.2017;  

 13.10.2017; Bł. Honorata Koźmińskiego 

Środa 

Czwartek 

Sobota 

Piątek 

17.30 
18.00 

Wtorek 

Poniedziałek 

Setna roczn.  
urodzin 
Śp. Ks. Prałata 
Huberta Szdzuya 

7.30 
 
 

10.30 
 
 

15.15 

 28 ZW.; 15.10.2017  / LICZENIE W./ 

OGŁOSZENIA: 

NIEDZIELA 

1. Zapraszamy na różaniec. W piątek—na naboz. Fatimskie (świece!) 
2. W niedzielę 15 X - skarbona - dla ofiar trzęsienia ziemi w Meksyku 
3. Msze św. można zamawiać we wtorek i  środę po Mszach ( na r 2018 

jubileusze,  roczki, Msze ślubne,   1 r śmierci..). 
   KANCELARIA:  po Mszach św w tygodniu.  
4. Bóg zapłać za pracę przy kościele ,  
5.  
6. Gość Niedzielny:  Co robić, gdy dziecko traci wiarę? (18); Wokół re-

formy sądów (22); Różaniec  Dolindo (24);  Stygmatyczka z Lukki 
(28); Parafia w dzień powszedni (30); Jana Pawła II lekcje nadziei 
(32); Kto rządzi Kościołem w Polsce? (38);  Wydarzenia w diecezji 
(VIII); Wystawa - narodowe rekolekcje (42); Fenomen ruchu oazo-
wego (44); Jak okraść starszą panią (48); Huraganowy kataklizm - 
reportaż (70); Fatimskie refleksje ks. prof. Szymika (74). 

Mały gość 

8.10—skarb. na Fundusz Styp. Im. Jana Pawła II 

Poza parafią:  ( 9.10) O szczęśliwy powrót do zdrowia oraz o dary  
Ducha sw dla wnuczek, w pewnej int. 
(10.10) Za ++ rodziców Jana i Adelę Nowak, ojca Tadeusza Budzia-
łowskiego, braci Henryka i Norberta. 
(11.10)  Za + męża i ojca Bogusława Stróżek (33 r.), ++ z rodzin Stró-
żek, Wróblewskich, Huczko, Dzięcioł, Stoll, o dar życia w.

Spotkanie Chorych i Seniorów  będzie 19 X o 10.30. 
W sklepiku Caritas  prosimy o zgłoszenia dotyczącę np.. upieczenia 
ciasta, pomocy w dowiezieniu uczestników .. 


