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Redemptor hominis 

Nie dobrze by było, gdybyśmy poprzestawali 
na sentymentalnym wspominaniu św. Jana 
Pawła II, jego pielgrzymek do Polski czy ograni-
czyli się tylko do Kremówek Papieskich. Potrze-
ba nam przede wszystkim ożywiać w nas zna-
jomość jego nauczania (bardzo bogatego)  
i wcielać je w nasze  życie. 

Przeżywając w naszej parafii kolejny rok 
przygotowania do setnej rocznicy koronacji, 
zgłębiamy prawdę o Jezusie Chrystusie – Zba-

wicielu człowieka – i chcemy ją przeżyć dogłębnie jako naszą, jako na-
sze osobisty doświadczenie. 

Przy okazji Dnia Papieskiego chcemy sięgnąć do pierwszej encykliki 
św. Jan Pawła II, z 4 marca 1979 r., której tytuł brzmi „Redemptor ho-
minis” - „Odkupiciel człowieka”. Oto kilka fragmentów z tego dokumen-
tu, które mogą nam pomóc w lepszym zrozumieniu prawdy o Jezusie 
Zbawicielu wszystkich ludzi. 

ODKUPICIEL CZŁOWIEKA Jezus Chrystus jest ośrodkiem wszechświata  
i historii. (1) 

Chrystus-Odkupiciel świata jest Tym, który dotknął w sposób jedyny 
 i niepowtarzalny tajemnicy człowieka, który wszedł w Jego „serce”. (8) 

Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą 
niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się 
Miłość, jeśli nie spotka się z Miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni  
w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa.  
I dlatego właśnie Chrystus-Odkupiciel, jak to już zostało powiedziane, 
„objawia w pełni człowieka samemu człowiekowi”. (10) 

Człowiek zostaje w Tajemnicy Odkupienia na nowo potwierdzony, nie-
jako wypowiedziany na nowo. Stworzony na nowo! (10) 

Człowiek, który chce zrozumieć siebie do końca — nie wedle jakichś 
tylko doraźnych, częściowych, czasem powierzchownych, a nawet po-
zornych kryteriów i miar swojej własnej istoty — musi ze swoim niepo-
kojem, niepewnością, a także słabością i grzesznością, ze swoim życiem 
i śmiercią, przybliżyć się do Chrystusa. Musi niejako w Niego wejść  
z sobą samym, musi sobie „przyswoić”, zasymilować całą rzeczywistość 
Wcielenia i Odkupienia, aby siebie odnaleźć. (10) 

Jest to podstawowe zadanie Kościoła we wszystkich epokach,  
a w szczególności w epoce naszej, aby skierowywał wzrok człowieka, 
aby skierowywał świadomość i doświadczenie całej ludzkości w stronę 
tajemnicy Chrystusa, aby pomagał wszystkim ludziom obcować z głębią 
Odkupienia, która jest w Jezusie Chrystusie. Przez to samo dotykamy 
równocześnie największej głębi człowieka: ludzkich serc, ludzkich su-
mień, ludzkich spraw. (10) 

Jezus Chrystus wychodzi na spotkanie człowieka każdej epoki, również 
i naszej epoki, z tymi samymi słowami: „poznacie prawdę, a prawda 
was wyzwoli” (J 8, 32); uczyni was wolnymi. (11) 

Jezus Chrystus jest tą zasadniczą drogą Kościoła. On sam jest naszą 
drogą „do domu Ojca” (por. J 14,1 nn.). Jest też drogą do każdego czło-
wieka. Na tej drodze, która prowadzi od Chrystusa do człowieka, na tej 
drodze, na której Chrystus „jednoczy się z każdym człowiekiem”, Kościół 
nie może być przez nikogo zatrzymany. Domaga się tego doczesne  
i wieczne dobro człowieka. Kościół ze względu na Chrystusa, z racji tej 
tajemnicy, która jest własnym życiem Kościoła, nie może też nie być 
wrażliwy na wszystko, co służy prawdziwemu dobru człowieka – jak też 
nie może być obojętny na to, co mu zagraża. (13) 

 
 
 
Kościół nie może odstąpić człowieka, którego „los” – to znaczy 

wybranie i powołanie, narodziny i śmierć, zbawienie lub odrzu-
cenie – w tak ścisły i nierozerwalny sposób zespolone są z Chry-
stusem. (…) Ten człowiek jest drogą Kościoła – drogą, która 
prowadzi niejako u podstawy tych wszystkich dróg, jakimi Ko-
ściół kroczyć powinien, ponieważ człowiek – każdy bez wyjątku – 
został odkupiony przez Chrystusa, ponieważ z człowiekiem – 
każdym bez wyjątku – Chrystus jest w jakiś sposób zjednoczony, 
nawet gdyby człowiek nie zdawał sobie z tego sprawy: „Chry-
stus, który za wszystkich umarł i zmartwychwstał, może czło-
wiekowi przez Ducha swego udzielić światła i sił, aby zdolny był 
odpowiedzieć najwyższemu swemu powołaniu” (14) 
 

 

Modlitwa do Ojca Świętego Jana Pawła II 
 

Nie ma Cię już Ojcze między nami, 

mieszkasz teraz w Niebie z aniołami. 

Chodziłeś po świecie długie lata, 

a teraz przebywasz hen w zaświatach. 

Służysz Jezusowi, Matce Jego, 

modlisz się za nami, 

ażeby nas strzegli 

od złego. 

I pamiętaj o nas Ojcze Święty, 

przecież z polskiej ziemi 

byłeś wzięty. 

By Ojczyzna nasza w wierze trwała, 

o Tobie nasz Ojcze, 

o Twojej nauce pamiętała. 

Jesteś wyniesiony na Ołtarze, 

my Ci serca nasze niesiemy w darze. 

Nie jesteśmy przecież tutaj sami, 

bo przez Twe Relikwie 

Jesteś z nami. 

A kiedy z tej ziemi odejdziemy 

czekaj na nas w niebie 

ze świętymi! 

 

 Maria Tomasik, z tomiku  

„Życie nie tak  zwyczajne” 
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Intencje Mszy świętych 

Poniedziałek 17.10 – św. Ignacego Antio-
cheńskiego 

7:00 + Czesława Bernacka (int. od syna 
Roberta z żoną) 

16:30 
Wrocanka 

+ Piotr Lepucki (int. od syna Kamila) 

18:00 + Mieczysław Syrek (w 33. rocz. śm.) 

+ Maria Klocek (int. od swatów syna 
Jacka z Jasła) 

Poza + Maria Goleń (greg.) 

+ Adam Buda (greg.) 

+ Piotr Mazur (greg. - int. od koleża-
nek z Ośrodka Zdrowia i apteki  
w Tarnowcu) 

+ Maria Szmyd (int. od rodziny  
Paszynów) 

+ Zofia Biernacka (int. od Emilii 
Muroń z rodziną) 

Wtorek 18.10 – święto św. Łukasza 

7:00 + Czesława Bernacka (int. od córki 
Ewy z rodziną) 

+ Agnieszka i Jan Gałuszka (w rocz. 
śm.) 

18:00 + Kazimiera Bonar (w 16. rocz. śm.) 

Dziękczynna za szczęśliwy powrót,  
z prośbą o dalszą opiekę 

Poza + Maria Goleń (greg.) 

+ Adam Buda (greg.) 

+ Piotr Mazur (greg. - int. od Łukasza 
i Pawła z Wrocanki – kolegów syna) 

+ Maria Szmyd (int. od Janusza  
i Haliny Berek) 

+ Zofia Biernacka (int. od córki Mał-
gorzaty z rodziną) 

Środa 19.10  

7:00 + Zygmunt Goleń z Umieszcza 

16:30 
Wrocanka 

+ Piotr Lepucki (int. od syna Arka-
diusza) 

18:00 Za ofiarodawców 

+ Marian Pawluś (int. od koleżanek  
i kolegów z PKP) 

Poza + Maria Goleń (greg.) 

+ Adam Buda (greg.) 

+ Piotr Mazur (greg. - int. od sąsiadów 
– przyjaciół Katarzyny i Rafała Bedo) 

+ Maria Szmyd (int. od Cecylii  
i Józefa Nadymus) 

+ Zofia Biernacka (int. od córki Mał-
gorzaty z rodziną) 

Czwartek 20.10 – św. Jana Kantego 

7:00 + Czesława Bernacka (int. od wnuka 
Tomasza z żoną i prawnukiem) 

+ Alina Siara (int. od przyjaciół Mirka 
i Eweliny) 

16:30 
Wrocanka 

+ Kamil Niezgoda (int. od rodziców  
z dziećmi) 

18:00 + Helena Delimata, Piotr i Mieczy-
sław 

Poza + Maria Goleń (greg.) 

+ Adam Buda (greg.) 

+ Piotr Mazur (greg. - int. od rodziny 
Motkowiczów z Gąsówki) 

+ Maria Szmyd (int. od rodziny Stopów) 

+ Zofia Biernacka (int. od syna  
z żoną) 

Piątek 21.10 – NMP Różańcowej 

7:00 + Julia Barmasz 

16:30 
Wrocanka 

+ Kamil Niezgoda (int. od babci  
i dziadków) 

18:00 + Czesława Bernacka (int. od wnucz-
ki Natalii z mężem) 

+ Alina Siara (int. od Agaty i Mateu-
sza Żak) 

Poza + Adam Buda (greg.) 

+ Piotr Mazur (greg. - int. od kuzynki 
Lidii z rodziną) 

+ Maria Szmyd (int. od pracowników 
firmy Monter z Żarnowca) 

+ Zofia Biernacka (int. od syna  
z żoną) 

Sobota 22.10 – św. Jana Pawła II 

7:00 + Teresa Angster (w 7. rocz. śm.) 

16:30 
Wrocanka 

+ Kamil Niezgoda (int. od wujka 
Łukasza) 

18:00 + Bronisława, Stanisław, Karol 

+ Jan Pankiewicz (w 11. rocz. śm.) 

Poza + Adam Buda (greg.) 

+ Piotr Mazur (greg. - int. od rodziny 
Kielar) 

+ Maria Szmyd (int. od pracowników 
firmy Monter z Żarnowca) 

+ Zofia Biernacka (int. od rodziny 
Szurek i Dąbrowskich z Jedlicza) 

Niedziela 23.10 

7:00 + Marian Pawluś (int. od koleżanek  
i kolegów z PKP) 

8:30 
Wrocanka 

+ Leokadia Fortuna 

10:00 + Janina i Kazimierz Mizera (w 1. 
rocz. śm. Janiny) 

Poza + Adam Buda (greg.) 

+ Piotr Mazur (greg. - int. od Marii 
Wojnarowicz i Andrzeja z rodziną) 

+ Maria Szmyd (int. od rodziny Roz-
enbajgier) 

+ Zofia Biernacka (int. od sąsiadki 
Marii Siar z rodziną) 

11:30 Za parafian 

+ Stanisław Markuszka (w 30. rocz. 
śm.) i Łucja 

16:30 + Marian i Daniela 

 
 

 

5. W środę po Mszy św. wieczornej w domu 
pielgrzyma spotkanie Akcji Katolickiej. Zapra-
szamy dotychczasowych i nowych członków. 
6. W czwartek dodatkowa Msza święta o godz. 
20:00, po niej adoracja, która trwa do Nabo-
żeństwa Różańcowego w piątek. 
7. Zapraszamy na spotkania grup dziecięcych  
i młodzieżowych o stałych porach. 
8. W sobotę pielgrzymka do Kalwarii Zebrzy-
dowskiej i Krakowa. Wyjazd o godz. 5:45  
z parkingu przy kościele. 
9. Dziękujemy za sprzątanie i ofiary w minio-
nym tygodniu. W tym tygodniu zapraszamy gr. 
4. i 5. z Roztok. 
10. Dziś z racji Dnia Papieskiego po Mszach 
świętych zbiórka do puszek na Fundację Dzieło 
Nowego Tysiąclecia. 
11. Wypominkowa modlitwa za zmarłych 
będzie w tym roku od 2. do 8. listopada oraz  
w każdą niedzielę i piątek. Wypominki można 
składać w zakrystii wybierając termin. Kartki 
są wyłożone za ławkami. 
12. Po konsultacji z Radą Parafialną, z uwagi 
na inflację opłata na utrzymanie pana kościel-
nego i organisty składana przy okazji ślubu lub 
pogrzebu wynosić 300 zł. Opłata ta dla pana 
kościelnego jest przyjmowana w kancelarii 
parafialnej. 
13. W minioną niedzielę było przeprowadzone 
w całej Polsce liczenie wiernych. W naszej 
parafii we Mszach uczestniczyło 1235 osób,  
z czego 517 przyjęło Komunię świętą. 
14. W zakrystii jest do odebrania rozpiska 
Mszy pogrzebowych za śp. Wiktora Barańskie-
go. Można ją znaleźć także na stronie parafii. 

 

 
SŁOWO NA NIEDZIELĘ 

 
Wj 17,8-13   Ps 121    

2 Tm 3,14-4,2   Łk 18,1-8 
 
 

Dzisiejsze słowo zaprasza nas, abyśmy 
przyjrzeli się modlitwie w naszym 
życiu. Modlitwa dziś jest pokazana  
w kontekście walki czy też obrony 
przed przeciwnikiem. Nie zastępuje 
ona naszego zaangażowania w życie 
ale jest niejako „zapleczem”, które 
umożliwia odniesienie zwycięstwa. 
Spróbuj nazwać to, co jest Twoim 
PRZECIWNIKIEM. To zawsze  
w pierwszym rzędzie grzech,  
a następnie różnorakie przeciwności, 
które pojawiają się w życiu. Modlitwa, 
to także przestrzeń walki o swoją 
rodzinę, środowisko życia, parafię. Jak 
wygląda Twoja modlitwa za te 
poszczególne rzeczywistości? 
 

 

 

 

 
OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

 
1. W tym tygodniu wypada: we wtorek święto 
św. Łukasza, w sobotę wspomnienie św. Jana 
Pawła II. 
2. Zapraszamy na Nabożeństwa Różańcowe  
w dni powszednie o godz. 17:30 w Tarnowcu  
i o godz. 16:00 we Wrocance. W niedziele 
Nabożeństwo o godz. 16:00 w Tarnowcu.  
W poniedziałek i piątek Różaniec prowadzony 
przez dzieci. 
3. We wtorek Koło Biblijne o godz. 19:00 na 
plebanii. 
4. W środę o godz. 9:00 we Wrocance Msza 
św. z racji Dnia Patrona Szkoły – św. Jana 
Kantego. Zapraszamy do wspólnej modlitwy ze 
społecznością szkolną. 

 


