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Refleksja 

Denar rzymski, jak każda moneta, ma dwie strony. Na monecie rzymskiej był wyryty 

wizerunek cesarski. Gdy tymczasem w człowieku jest wyryty wizerunek Boga, na Jego obraz 

zostaliśmy stworzeni. Oddając więc cesarzowi – mówi św. Hilary, biskup z pierwszych 

wieków chrześcijaństwa – wasze bogactwa, dla Boga zachowajcie nieskazitelne sumienia. 

Ilu ludzi dzisiaj, przy podejmowaniu codziennych decyzji i wyborów, zadaje pytanie swojemu 

sumieniu? Ilu bada swoją wrażliwość na poziomie sumienia? W kwestiach małych, drobnych 

i codziennych, i w tych wielkich, gdy w grę wchodzą sprawy społeczne, natury powszechnej? 

Ale powiedzenie „Oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga”, 

wyraża odwieczny problem obecności chrześcijan w świecie, jaka ma być relacja, którą my 

byśmy dzisiaj nazwali „państwo – Kościół”. A tradycja chrześcijańska, ta najstarsza, 

z drugiego wieku po Chrystusie, mówi w zupełnie innym języku: „Chrześcijanie nie różnią się 

od innych ludzi ani miejscem zamieszkania, ani językiem, ani strojem... Mieszkają każdy we 

własnej ojczyźnie, lecz niby obcy przybysze. Podejmują wszystkie obowiązki jak obywatele 

i znoszą wszystkie ciężary jak cudzoziemcy. Każda ziemia obca jest ich ojczyzną, i każda 

ojczyzna ziemią obcą. Jednym słowem: czym jest dusza w ciele, tym są w świecie 

chrześcijanie” (List do Diogneta). Ewangelia, jej przesłanie, kształtowała przez wieki życie 

codzienne chrześcijan. Jak daleko dziś odchodzimy od źródła, że już często nie rozumiemy 

ewangelicznych słów Jezusa. Albo nie potrafimy ich przełożyć na konkret naszego życia. 

o. Tomasz Dostatni OP 

Złota myśl tygodnia 

Kto Bogu służy jako dziecko, a nie jak niewolnik, ten boi się, by Go nawet w drobnych 

rzeczach nie obrazić (św. Bazyli Wielki). 

Na wesoło 

Kardynał Micara spóźniwszy się kiedyś na audiencję u Jana XXIII tłumaczył się tym, że z górą 

kwadrans musiał szukać miejsca na zaparkowanie samochodu. Okazało się, że papież ma 

zrozumienie dla tego typu kłopotów, bo powiedział dobrotliwie:  

- To odwieczny problem. Noe musiał szukać czterdzieści dni, zanim znalazł miejsce dla arki. 

 

Baco, a umiecie powiedzieć chrząszcz brzmi w trzcinie? 

- A co mom ni umić? 

- No to mówcie 

- Chrobok burcy w trowie. 

 

 



Patron tygodnia – św. Jan Kapistran, prezbiter – 23 października 

Jan urodził się 24 czerwca 1386 r. w Capestrano. W latach 1405-1411 Jan studiował prawo na 

uniwersytecie w Perugii. Po ukończonych studiach pełnił urząd doradcy i kancelisty na dworze 

króla neapolitańskiego. W roku 1415 wybuchła wojna i Jan został uwięziony. Po długich 

miesiącach spędzonych w potwornych warunkach i w zupełnym opuszczeniu postanowił 

poświęcić się na wyłączną służbę Bożą. Według jego zeznań w więzieniu pewnego dnia 

pojawił mu się św. Franciszek z Asyżu i zachęcił go, by po uwolnieniu wstąpił do grona jego 

duchowych synów. W czasie studiów filozoficznych i teologicznych Jan Kapistran zetknął się 

ze św. Bernardynem ze Sieny, który wówczas był w klasztorze jego nauczycielem. Odtąd 

przyjaźnili się aż do śmierci. Św. Bernardyn właśnie wtedy przeprowadzał dzieło reformy 

zakonu franciszkańskiego. Poznał się rychło na Janie Kapistranie i mianował go zaraz po 

święceniach kapłańskich kaznodzieją zakonu. Odtąd Jan za przykładem swojego mistrza 

przebiegał wioski i miasta Włoch, głosząc konieczność poprawy życia i nawołując do pokuty. 

Wszędzie też, gdzie tylko nadarzyła się okazja, zakładał klasztory obserwantów według 

reformy św. Bernardyna. Niebawem sława Jana dotarła do Rzymu. Odtąd papieże często 

korzystali z jego pomocy w charakterze legata. Korzystając z okazji, że Jan Kapistran był 

blisko granic Polski, król Kazimierz Jagiellończyk i biskup krakowski, kardynał Zbigniew 

Oleśnicki, zaprosili go do Polski. Okazały poczet królewski towarzyszył legatowi papieskiemu 

z Wrocławia do Krakowa. W Polsce Jan zatrzymał się 8 miesięcy. Trwałą pamiątką jego 

pobytu było założenie przez niego dwóch klasztorów obserwantów w Polsce: w Krakowie 

(1453 r.) i w Warszawie (1454 r.). We Wrocławiu i w Krakowie Jan głosił płomienne, 

wielogodzinne kazania, na które przybywały tysiące ludzi. W swym aktywnym życiu 

poświęcał wiele czasu na modlitwę. Prowadził życie umartwione. Często pościł. Miał dar 

przepowiadania przyszłości. Nazwano go „apostołem zjednoczonej (po schizmie) Europy”. 

Jan zmarł 10 października 1456 r. w mieście Uliak w 70. roku życia.  

Tam też spoczęły jego śmiertelne szczątki. Uroczysta kanonizacja nastąpiła w roku 1690. 

Dokonał jej Aleksander VII. 

Opowiadanie 

Okrutna historia 

Pewien chłopiec dopuścił się kradzieży. Przyszedł dzień, w którym sprawa wyszła na jaw. 

Chłopiec bardzo bał się reakcji swojego ojca, który był człowiekiem uczciwym i szanowanym 

przez wszystkich. Atmosfera w domu była napięta. Po kolacji w mieszkaniu pozostał jedynie 

ojciec i syn. Chłopiec oczekiwał ze strachem, gdyż ojciec nie odzywał się tego wieczoru. 

Dość niespodziewanie ojciec wstał i podszedł do kominka. Wziął w ręce żelazny pogrzebacz. 

Był on ostro zakończony i rozgrzany do czerwoności. Ojciec bez słowa zbliżył się do stołu. 

Wystraszony chłopiec patrzył na niego z wytrzeszczonymi oczami. 

Ojciec stanął nad synem, położył własną rękę na stole, a potem dotknął swej dłoni rozpalonym 

żelazem. Nie odezwał się ani słowa. 

Przez całe życie chłopiec ten nic więcej nie ukradł. 

A ty co myślisz, gdy patrzysz na krzyż? 

Nauczanie papieskie o Eucharystii 

„Gdy dokładniejszego i jaśniejszego określenia doznawała nauka katolicka o Wcieleniu Słowa 

Bożego, o Sakramencie Eucharystii i o Ofierze Eucharystycznej, oraz o Bogarodzicy 

Dziewicy Maryi, wtedy też wprowadzano nowe formy obrzędów, dzięki którym czynności 

liturgiczne pełniej i przydatniej oddawały i niejako odzwierciedlały światło rozbłysłe 

z orzeczeń Kościelnego Urzędu Nauczycielskiego, aby tym łatwiej mogły je dostrzec umysły 

i serca chrześcijańskiego ludu” (Pius XII). 



INTENCJE MSZALNE   18-25.10.2020 /BW/ 
XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA – (18.10) 

7.00. Do Miłosierdzia bożego za + rodziców z synem, za + męża z rodzicami, za ++ chrzestnych, za 

++ dziadków z obu stron i za dusze z całego pokrewieństwa oraz za dusze w czyśćcu cierpiące. 

8.30. /D/ I. Do Matki Bożej Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o 

zdrowie i błogosławieństwo Boże oraz za ++ Otylię i Józefa Kistela, za + siostrę Annę, za + 

szwagra Jana z synami, za + Hildegardę i Jerzego Szklorz oraz za wszystkich ++ z rodzin 

Kistela i Sklorz. 

 II. Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze 

błogosławieństwo Boże i zdrowie z okazji 50 rocznicy urodzin dla Henryka Giza  oraz o Boże 

błogosławieństwo dl całej rodziny. (kaplica) 

10.00. Do Miłosierdzia Bożego o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie oraz za + Bernard z 

żoną, za ++ dwóch synów i ich rodziców oraz za ++ Marie i Anastazję i  za ++ z pokrewieństwa. 

PONIEDZIAŁEK – wspomnienie św. Piotra z Alkantary, prezbitera (19.10)  

6.30. Do Miłosierdzia Bożego za + Gertrudę w kolejna rocznicę śmierci, za ++  Józefa i Jana i Marię 

i za ++ z pokrewieństwa. 

WTOREK – wspomnienie św. Jana Kantego, prezbitera (20.10)  

6.30. Do Miłosierdzia Bożego za + tatę Marka w 4 rocznicę śmierci, za ++ dziadków, za + kolegę 

Piotra i za dusze w czyśćcu cierpiące. 

ŚRODA – wspomnienie bł. Jakuba Strzemię, biskupa (21.10)  

6.30. Do Trójcy Przenajświętszej i Matki Bożej Różańcowej z podziękowaniem za otrzymane łaski z 

prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie dla syna Rafała z okazji urodzin i całej jego 

rodziny.  

CZWARTEK – wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża (22.10)  

6.30. Do Matki Bożej Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i 

zdrowie dla Ani z okazji urodzin oraz całej rodziny Zug. 

PIĄTEK – wspomnienie św. Jana Kapistrana, prezbitera (23.10)  

6.30. Do Miłosierdzia Bożego i Matki Bożej Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane 

zdrowie i Boże błogosławieństwo oraz za + męża i za ++ rodziców. 

SOBOTA (24.10)  

6.30. Do Matki Bożej Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, prosząc o dalsze 

błogosławieństwo Boże w kolejną rocznicę ślubu oraz za ++ dziadków i za dusze w czyśćcu 

cierpiące. 

15.00. Do Anioła Stróża w intencji rocznego dziecka Marty Wieczorek, w intencji rodziców i 

rodziców chrzestnych. 

18.00. I. Do Matki Bożej Różańcowej za + żonę, za + syna, za ++ braci, za + siostrę z mężem, za ++ 

rodziców z obu stron oraz za ++ z pokrewieństwa. 

 II. Do Opatrzności Bożej I Matki Bożej Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za 80 lat 

życia Adelajdy Jokiel z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata oraz za ++ 

męża Józefa, za + syna Jana w 30 dzień po śmierci, za ++ rodziców, za + rodzeństwo i za ++ 

z całego pokrewieństwa.  

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA – (25.10) – Kiermasz  

7.00. Do Miłosierdzia Bożego za + Piotra Kubosz, za + męża i za ++ z pokrewieństwa. 

8.30. /D/ I. Do Miłosierdzia Bożego za + męża Marka Ledwig w 4 rocznicę śmierci, za + ojca, za + 

teścia za ++ z pokrewieństwa i za dusze w czyśćcu cierpiące. 

II.  Za + Huberta Deja w 30 dzień po śmierci. 

10.00. Do Matki Bożej Różańcowej i św. Urszuli o zdrowie i błogosławieństwo Boże w 

            pewnej intencji, za + ojca, za + siostrę, za + brata i za ++ z rodziny z obu stron i 

            za dusze w czyśćcu cierpiące. 

 



OGŁOSZENIE DUSZPASTERSKIE      18-25.10.2020 /BW/ 
XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA – (18.10) 

Dzisiaj 29 niedziela zwykła. O godz. 15.00 nabożeństwo różańcowe. 

Od poniedziałku do soboty od godz. 17.00 adoracja Najświętszego Sakramentu. O godz. 

18.00 nabożeństwo Różańcowe.  

PIĄTEK – wspomnienie św. Jana Kapistrana, prezbitera (23.10)  

O godz. 6.00 Droga Krzyżowa a następnie Msza św.  

SOBOTA (24.10)  

Msze św. O godz. 6.30 i 18.30.  

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA – (25.10) -- Rocznica Poświęcenia Kościoła - Kiermasz 

Msze św. o godz. 7.00, 8.30 w j. polskim i suma o godz. 10.00. Nabożeństwo różańcowe o 

godz. 15.00. 

Inne ogłoszenia 

1. Drodzy Parafianie! Doświadczenie trwającej epidemii jest dla nas wszystkich niełatwe. 

Trwający czas epidemii zmusza nas nadal do respektowania pewnych ograniczeń i reżimów, 

zawartych m.in. w dekrecie Biskupa Opolskiego z 29 sierpnia br. i 14 października. 

Przypominam o obowiązku zasłaniania ust i nosa wiernym uczestniczącym w liturgii 

w kościele, przystępującym do spowiedzi i przychodzącym do kancelarii parafialnej oraz 

o zasadzie dystansowania się wiernych przebywających na zewnątrz. Potraktujmy to nie tylko 

jako obowiązek, ale także jako wyraz miłości i szacunku dla bliźniego. Szanujmy nawzajem 

swoje obawy i ostrożność, nawet jeśli w innych przestrzeniach bywają ona lekceważone. 

Zachowajmy też odpowiedni porządek przy przystępowaniu do Komunii św. Niech najpierw 

podchodzą do niej wierni, którzy pragną przyjąć ją na rękę, a następnie chcący przyjąć ją do 

ust. Przypominam, że przyjmujący Komunię św. na rękę powinni spożyć ją przed odejściem 

od ołtarza. Trwajmy też nadal na modlitwie o ustanie epidemii, za jej ofiary, za chorych oraz 

tych, którzy niosą im pomoc. Dlatego troszcząc się o bezpieczeństwo wiernych odwołane 

zostają następujące wydarzenia i spotkania:  

• Katecheza dla Dorosłych  

• ORSZAK WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH, który został przewidziany na dzień 31.10. 

• Czuwania młodzieży   

• Msza św. szkolna i wsparcia. Po stabilizacji sytuacji będą wznowione spotkania. 

Odnośnie wydarzeń i spotkań przewidzianych w listopadzie informacje zostaną podane 

na początku listopada. 

W naszych kościołach: Strefa czerwona – Kościół w Borkach Wielkich 58 osób 

-  Kościół w Borkach Małych 25 osób 

Strefa żółta - Kościół w Borkach Wielkich 103 osób 

       - Kościół w Borkach Małych 51 osób 

2. Kolekta inwestycyjna wyniosła 3 480 zł. Składamy serdeczne podziękowanie za złożone 

ofiary w ramach kolekty inwestycyjnej oraz za przelewy na konto z przeznaczeniem na 

chodniki przy naszym kościele. Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg 

zapłać. 

3. Przy furcie klasztornej jest księga intencji mszalnych na 2021 rok. 

4. Na furcie klasztornej są do nabycia: Kalendarz parafialny z uroczystościami i różnymi 

wydarzeniami naszej Parafii na rok 2021, dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na 

remonty przy naszym kościele, Drogi do Nieba, przyjmowane są intencje mszalne. 

Dziękujemy za życzliwość oraz za złożone dary.  

5. Wszystkim życzymy spokojnej i błogosławionej niedzieli oraz całego tygodnia. 


