
 

BETLEJEMKA 
Gazetka Parafii  

Narodzenia Pańskiego w Pajęcznie 

XXX Niedziela Zwykła 
25 października 2020 r.; nr 5 

 

1 listopada, niedziela  
– Uroczystość Wszystkich Świętych 

Msze święte w kościele parafialnym: 7:30, 10:30, 12:00 oraz 
15:00 – Msza święta oktawalna, po niej wypominki oktawalne 

w kościele filialnym w Niwiskach Górnych: 
11:30 – wypominki oktawalne, po nich Msza święta oktawalna 

 

2 listopada, poniedziałek 
- Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych 

Msze święte w kościele parafialnym: 7:00, 9:00, 16:00 oraz  
16:30 wypominki oktawalne, po nich Msza święta oktawalna 

W kościele filialnym w Niwiskach Górnych: 
17:30 wypominki oktawalne, po nich Msza święta oktawalna 

Wypominki oktawalne do 8 listopada z modlitwą różańcową i Mszą św. oktawalną 
w kościele parafialnym o 16:30 – w niedziele po Mszy św. o 15:00, 

w Niwiskach Górnych o 17:30 – w niedzielę 8 listopada o 8:15  
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Śpieszmy się 

 
Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą 

zostaną po nich buty i telefon głuchy 
tylko to co nieważne jak krowa się wlecze 

najważniejsze tak prędkie że nagle się staje 
potem cisza normalna więc całkiem nieznośna 
jak czystość urodzona najprościej z rozpaczy 

kiedy myślimy o kimś zostając bez niego 

Nie bądź pewny że czas masz bo pewność niepewna 
zabiera nam wrażliwość tak jak każde szczęście 

przychodzi jednocześnie jak patos i humor 
jak dwie namiętności wciąż słabsze od jednej 

tak szybko stąd odchodzą jak drozd milkną w lipcu 
jak dźwięk trochę niezgrabny lub jak suchy ukłon 

żeby widzieć naprawdę zamykają oczy 
chociaż większym ryzykiem rodzić się niż umrzeć 

kochamy wciąż za mało i stale za późno 
Nie pisz o tym zbyt często lecz pisz raz na zawsze 

a będziesz tak jak delfin łagodny i mocny 
Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą 

i ci co nie odchodzą nie zawsze powrócą 
i nigdy nie wiadomo mówiąc o miłości 

czy pierwsza jest ostatnią czy ostatnia pierwszą. 
                                                                                   Ks. Jan Twardowski 
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W ostatnim roku z naszej  
wspólnoty parafialnej odeszli… 

 

śp. Irena Dłubak, śp. Jan Otola, śp. Marian Harciarek,  
śp. Ryszard Jędrzejczyk, śp. Mariusz Pułka, śp. Stanisław Telecki, 

śp. Jacek Cieśla, śp. Genowefa Pietruszka, śp. Antoni Kotyla, 
śp. Longina Zadworna, śp. Stanisław Pęciak,  

śp. Romuald Hałaczkiewicz, śp. Feliks Bęben, śp. Józef Pęciak,  
śp. Bogdan Olewiński, śp. Antonina Klempa,  
śp. Janina Ranoszek, śp. Sławomir Bednarski,  

śp. Wacław Stobrawa, śp. Józef Węzik, śp. Teresa Szwedowska, 
śp. Tadeusz Woźniak, śp. Edward Pluskota, śp. Tadeusz Łużak, 
śp. Marianna Sikora, śp. Ryszard Sygidus, śp. Cecylia Urbańska, 

śp. Krzysztof Parkitny, śp. Wiesława Szatan, śp. Regina Pluskota, 
śp. Józef Zabłocki, śp. Henryk Słowik, śp. Jerzy Kowalczyk,  

śp. Stanisław Grabas, śp. Sebastian Barczak,  
śp. Zdzisława Kwiatkowska, śp. Eugeniusz Wypych,  

śp. Karol Tulejski, śp. Mirosław Urgacz, śp. Henryka Gładysz,  
śp. Franciszka Strzelczyk, śp. Józef Leszczyk, śp. Tadeusz Sowala, 

śp. Monika Schabowicz, śp. Janina Kacprzak,  
śp. Krystyna Wypych  

  
Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie,  
a Światłość wiekuista niechaj Im świeci. 

Przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. 
Amen. 
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„Czy znana ci jest tęsknota za domem, 
za poczuciem bezpieczeństwa, za bliskimi, 

za dobrymi starymi znajomymi, 
za przyjaciółmi, rodziną...? 
Ta drogocenna tęsknota, 

nie znajdzie jednak pełnego zaspokojenia 
na tej ziemi (…)”    

                                          o. W. Wermter  

   Nawet najpiękniejsze chwile naszego życia bezpowrotnie mijają, 
odchodzą bliscy ludzie, wszystko się zmienia i zawsze nosimy  
w sobie jakiś niedosyt, jakąś pustkę, której nic i nikt poza Bogiem 
nie jest w stanie wypełnić. Dlaczego tak jest? 

   Chyba dlatego właśnie, że jesteśmy stworzeni dla wieczności. 
Dopiero tam, gdzie czeka na nas Ojciec Niebieski, wypełnią się 
wszystkie nasze pragnienia i tęsknoty. Tam spotkamy naszych bli-
skich, którzy już nas w tej drodze poprzedzili. Wtedy spełnią się 
słowa z Apokalipsy: „Oto przybytek Boga z ludźmi: i zamieszka 
wraz z nimi, i będą oni Jego ludem, a On będzie „BOGIEM  
Z NIMI”. I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie 
będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już [odtąd] nie będzie, bo 
pierwsze rzeczy przeminęły” (Ap 21, 3-4). To jest zapowiedź 
szczęścia wiecznego. Dziś będąc jeszcze na tym świecie, który 
przemija, niejako codzienność wytycza nam szlaki. Praca, szkoła, 
rodzina, problemy, radości, nasze poszukiwania, bieżące potrze-
by, wszystko to wypełnia nasz czas. „Tak jest mało czasu mało 
dni, serce bije tylko kilka chwil…” – jak to śpiewała Arka Noego. 



Betlejemka, 25 października 2020 r., nr 5/2020 Strona 5 

 

Czym jest ten czas tu na ziemi w porównaniu do wieczności? 
Wieczności, która może być albo pełnią szczęścia w Królestwie 
Ojca, albo cierpieniem wiecznym i męką z daleka od Niego. 
   Czasem przeżywając jakieś trudne sprawy próbujemy tak po 
ludzku zabiegać o wiele i myślimy, że tyle od nas zależy, a tak na-
prawdę w tych chwilach od nas samych zależy bardzo mało. Jeśli 
jesteśmy ludźmi wiary, to najpewniejszą rzeczą jest zaufać Bogu, a 
siebie i własne możliwości stawiać na drugim miejscu.  Inaczej 
jest, gdy chodzi o naszą wieczność, a raczej przejście do wieczno-
ści. W chwili, gdy Bóg nas wezwie do siebie, wiele będzie zależało 
od nas. Czy dziś jestem gotowy na spotkanie z Panem twarzą  
w twarz? Czy o tym spotkaniu myślę?  
   Modlimy się często słowami – od nagłej a niespodziewanej 
śmierci zachowaj nas Panie.  
   Nikt z nas nie wie kiedy, to będzie, kiedy Pan nas wezwie do 
siebie i w jakich okolicznościach. Na tę chwilę możemy być jed-
nak przygotowani, tak jak przygotowujemy się na każde ważne 
spotkanie. Codzienna modlitwa Zdrowaś Maryjo zawiera w sobie 
słowa, w których prosimy Maryję, by miała nas w opiece teraz  
i w godzinę śmierci naszej. Kościół daje nam pewien skarb, który 
możemy zabrać ze sobą, odchodząc na wieczne spotkanie. Jest to 
WIATYK. Czy może być coś wspanialszego w tych ostatnich 
chwilach życia niż obecność bliskich osób i ich troska o to, by 
umierający przyjął sakrament, którego udziela kapłan w imieniu 
Kościoła?  
 
 „Nasza ojczyzna jest w niebie” (Flp 3, 20).” 

 o. W. Wermter  
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WIATYK 
   O umieraniu na ogół się nie mówi. Odsuwamy od siebie tę rzeczywistość, spychamy 
ją niejako poza margines życia. Mało kto ma prawdziwe doświadczenie towarzysze-
nia umierającym. Nawet zwłoki preparuje się tak, aby wyglądały, jakby zmarły tyl-

ko drzemał. Tymczasem nie możemy zatkać uszu 
na wezwanie umierających, odmówić im prawa do 
pomocy, do wsparcia w czasie umierania. Czy w ob-
liczu śmierci można jeszcze coś zrobić dla umierają-
cego? 

   Otóż można. Można pomóc umierającemu 
odnaleźć siebie, a tym samym wiarę w Boga, 

wiarę w Tego, przez którego jego życie i umieranie nabierze ostatecznego 
sensu i celu. Można pomóc umierającemu w doświadczeniu śmierci jako 
zakończenia i dopełnienia życia, jako przejścia – przekroczenia progu, za 
którym odnajdzie Boga. 

   Kościół śpieszy z pomocą umierającemu przez Komunię świętą, przez 
wiatyk – zaopatrzenie „na drogę” (łac. viaticum, od via – droga do wiecz-
ności i zadatek zmartwychwstania. To właśnie przede wszystkim Wiatyk,  
a nie namaszczenie chorych, powinien przyjąć chrześcijanin w obliczu 
zbliżającej się śmierci. Jeżeli możliwe, powinno to nastąpić podczas Mszy 
świętej odprawionej u łoża umierającego, podczas której jemu i zgroma-
dzonym wokół niego Komunia święta ma być podana pod obiema po-
staciami. Umierający, którzy nie są już w stanie przyjąć pożywienia stałe-
go, mogą przyjąć Eucharystię pod postacią wina. Przed Komunią umie-
rający powinien odnowić wyznanie wiary, złożone przez niego lub przez 
rodziców i chrzestnych podczas chrztu, powtórzone przy bierzmowaniu 
i w corocznej wigilii wielkanocnej. Temu odnowieniu chrztu w obliczu 
śmierci odpowiada udzielenie umierającemu, po wyznaniu grzechów, 
odpustu zupełnego w godzinę śmierci. Stąd też duszpasterze, rodziny 
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ciężko chorych, opiekujący się nimi, przede wszystkim jednak oni sami, 
winni dbać o to, by przyjęcia wiatyku nie odkładać niepotrzebnie, aby 
umierający mógł przyjąć Komunię świętą jeszcze z pełną świadomością, 
łącząc się w wierze i nadziei ze śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa.  

s. Joanna CSA 
 

 
   W czwartek 15 października w naszej świątyni odbyło się pięk-
ne, choć trudne nabożeństwo z racji Dnia Dziecka Utraconego. 
Rozpoczęliśmy Eucharystią w intencji rodziców dotkniętych stra-
tą swoich Dzieci, prosząc dla nich o ulgę w cierpieniu i pokój dla 
ich zranionych serc. Następnie w modlitwie różańcowej tajemni-
cami światła, modliliśmy się o to, by Chrystus zawsze był ich na-
dzieją na ponowne spotkanie. Nabożeństwo zakończyła piękna 
adoracja Najświętszego Sakramentu, w której rodzice oddali swój 
ból po stracie dziecka. Każde zapalone światełko – symbolizowa-
ło oddane Bogu Dziecięce Życie.  
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   W niedzielę, 11 października w kościele filialnym bł. Honorata 
Koźmińskiego w Niwiskach Górnych odbyły się uroczystości 
odpustowe ku czci Patrona. W tym roku radość była większa, bo 
po trwającym od kwietnia remoncie kościoła, mogliśmy na nowo 
zgromadzić się w tym wyjątkowym Domu Bożym. Kazanie odpu-
stowe wygłosił ksiądz Paweł Kulasiewicz, podkreślając w nim, że 
nie tylko świątynia, ale i nasze rodziny powinny być miejscem,  
w którym żyje Bóg. Każda rodzina wezwana jest do tego by być 
domowym Kościołem. 

   Prowadzony od prawie pół roku remont kościoła objął nie tyl-
ko wymianę dachu, ale także przebudowę wieży, wymianę całej 
instalacji elektrycznej, ocieplenie kościoła, wymianę całej boazerii, 
zamontowanie napędu dzwonów oraz wiele innych prac których 
nie sposób wymienić. To wszystko nie byłoby możliwe, gdyby nie 
pomoc wielu, wielu życzliwych ludzi, mieszkańców Niwisk i nie 
tylko.  

   Wielkie podziękowania należą się Cementowni Warta S.A., któ-
ra przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Niwiska Górne, 
od lat materialnie przygotowywała nas do remontu. Wielkie Bóg 
zapłać także panom Zygmuntowi Szajkowskiemu i Markowi Ko-
tyni oraz ich firmom, za nieodpłatne prace wykonane w naszym 
kościółku. Dziękujemy również panu Romanowi Klimczakowi - 
kierownikowi budowy – który wziął na siebie odpowiedzialność 
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za całość budowy. Panom: Jarosławowi Bociądze – za instalację 
elektryczną, Pawłowi Mielczarkowi – za tynki, gipsy; Pawłowi 
Szczęsnemu – za udostępnienie placu na cały czas remontu; Rafa-
łowi Ptakowi – za odrestaurowanie ławek; sołtysowi Leszkowi 
Janeczkowi – za pomoc w kwestiach formalnych oraz Leszkowi 
Zdunkowi – za niestrudzone mobilizowanie wszystkich do pracy 
na rzecz naszej świątyni. Dziękujemy także wszystkim, którzy 
swoją pracą, modlitwą i ofiarą cały czas wspierali to wielkie dzie-
ło. Dziś może ono cieszyć nas wszystkich, ku większej chwale 
Bożej. 

   Dziękujemy także OSP w Niwiskach Górnych, za to że przez 
ostatni czas remiza była dla nas wszystkich miejscem sprawowa-
nia Mszy świętej i domem modlitwy. 
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100 kilometrów  
na 100-lecie urodzin św. Jana Pawła II 

   W niedzielne popołudnie, 4 października dzieci i młodzież na-
szej parafii, w niezwykły sposób  upamiętnili setną rocznicę 
urodzin św. Jana Pawła II. Do pokonania był niemały dystans 
100 kilometrów, ale że razem możemy więcej – to się udało. Ro-
wery, hulajnogi, rolki – to co miało kółka – poszły w ruch, także 
nasze nogi. Zadaniem każdego z siedemdziesięciu!!! uczestników 
tego zmagania, było zrobienie tylu okrążeń naszego kościoła ile 
kto ma lat . Wspólnie musieliśmy mieć 700 lat, aby dało to dy-
stans 100 km. Każdy otrzymał pamiątkowy numer, opaskę,  
a w kolejną niedzielę – medal uczestnictwa w zmaganiach. 

Gratulujemy!!!  
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Ministranci – razem nie tylko przy ołtarzu 
 
   Liturgiczna Służba Ołtarza to jedna wielka 
wspólnota. Razem służymy, przygotowujemy 
się do Mszy św., poznajemy Pismo Święte, ale 
nie tylko.  
   Ostatnio wybraliśmy się do Rędzin, aby 
wspólnie spędzić więcej czasu na kręgielni. 
Zabawa była naprawdę super, a że w każdym 
młodym człowieku jest chęć rywalizacji, to 
zorganizowane zostały mistrzostwa naszych 
ministrantów w kręglach . Wśród ministrantów młodszych zwyciężył 
Michał Urbańczyk, a wśród starszych Kuba Klimczak. Wszyscy walczyli 
bardzo dzielnie, dobrze się przy tym bawiąc.  
   Podsumowaliśmy też miesiąc wrzesień, jako miesiąc służby. 
Najgorliwszymi okazali się: Wiktor Popiel, Wiktor Belica i Walter 
Jabłoński. Gratulujemy i dziękujemy za to, że pomagacie nam przeżywać 
spotkania z Jezusem podczas Mszy świętych i nabożeństw.  
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Intencje Mszy świętych 26 października – 8 listopada 2020 r. 

26 października 2020 r. poniedziałek 
7.00 + Mirosław Urgacz 
17.00 1) + Stanisław Grabas 
2) + Aniela Saratowicz; Marian, Bronisława, 
Adam Tatarowicz; Zdzisław Mostowski;  
Marian Białek; Wiesława, Włodzimierz Głąb; 
Roman Urbańczyk 
27 października 2020 r. wtorek  
7.00 + Karol Tulejski 
17.00 1) +  Henryk Słowik  
2) + Józef Zabłocki 
28 października 2020 r. środa  
7.00  1) * w intencji ks. Szymona z racji im. 
2) + Dusze w czyśćcu cierpiące 
17.00 1) + Patryk Koźmiński w 3 r. śm.  
2) + Tadeusz Mojsa 
29 października 2020 r. czwartek 
7.00 + Helena, Stefan Stefańscy  
17.00 1) * w intencji Grupy AA  
2) * w intencji Wspólnoty Krwi Chrystusa 
30 października 2020 r. piątek 
7.00 + Mirosław Urgacz 
17.00 1) + Stefania, Kazimierz Kapela  
2) + Władysław, Zenobia Zygoń 
31 października 2020 r. sobota 
7.00 + Stanisława, Jan, Stanisława Hałacz-
kiewicz; zm. z rodz. Wodzisławskich, Modliń-
skich, Górków, Kasprzaków, Bednarskich, 
Słupińskich, Urgaczów; Otylia Mrozowska; 
Lucyna Lichtańska; Izabela Szlenk; Wanda 
Wróż i jej rodzice 
17.00 1) + Kazimierz Dzieszkowski  
2) + Józef, Władysława, Ryszard Gajęccy 
1 listopada 2020 r. niedziela 
Uroczystość Wszystkich Świętych 
7.30 1) + Tadeusz Dłubak w 15 r. śm. 
2) + Stefan, Wiesław, Janina Dłubak;  
Mariana Charciarek 
10.30 + Mirosław Urgacz 
12.00 + Monika Schabowicz 
15.00 I Msza święta oktawalna 
 

2 listopada 2020 r. poniedziałek 
Wspomnienie Wszystkich  
Wiernych Zmarłych 
7.00  * w intencji Jerzego w 70 r. ur. 
9.00 + w intencji Zmarłych Parafian 
16.00 + Stanisław, Regina Pawełoszek 
17.00  1) II Msza święta oktawalna 
2) + Zdzisława Kwiatkowska  
3 listopada 2020 r. wtorek 
7.00 + Stanisław Grabas 
16.00 + Lucjan Leszek Błachowski w 17 r.śm. 
17.00 1) III Msza święta oktawalna 
2) + Eugeniusz Wypych 
4 listopada 2020 r. środa  
7.00 + Henryka Gładysz 
16.00 + Irena Dłubak 
17.00 1) IV Msza święta oktawalna  
5 listopada 2020 r. czwartek  
7.00  * w intencji powołań 
16.00 + Czesław Beśka w 4 r. śm. 
17.00 1) V Msza święta oktawalna  
2) + Henryk Słowik – 1 greg. 
6 listopada 2020 r. piątek 
7.00 + Józef Leszczyk 
16.00 + Henryk Słowik 
17.00 VI Msza święta oktawalna  
7 listopada 2020 r. sobota 
7.00 * wynagradz. Niepokalanemu Sercu NMP 
16.00 * o Boże błog. dla Martyny w 17 r. ur. 
17.00 1) VII Msza święta oktawalna 
2) + Henryk Słowik – 2 greg 
8 listopada 2020 r. niedziela 
7.30 1) * o Boże błog. dla Michaliny w r. ur. 
2) + Henryk Słowik – 3 greg 
10.30 * w intencji dzieci ur. w listopadzie 
12.00 * Za Parafian 
15.00 VIII Msza święta oktawalna 
 

Kancelaria parafialna czynna: 
poniedziałek - piątek: 16.00-16.45 

wtorek, czwartek, sobota: 9.00-10.00 
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Intencje Mszy świętych 26 października – 22 listopada 2020 r. 
Niwiska Górne – Niwiska Dolne 

26 października 2020 r., poniedziałek 
18.00 rez. Jadwiga Bęben 
27 października 2020 r., wtorek  
18.00 + rez. Krystyna Kochel 
28 października 2020 r., środa  
18.00  + Wiesław Bęben w 2 r. śm. 
29 października 2020 r., czwartek 
18.00 + Antoni Kotyla; Feliks Bęben;  
Marianna Sikora; Teresa Szwedowska 
30 października 2020 r., piątek 
18.00 + Tadeusz Wrona 
31 października 2020 r., sobota 
18.00 Niwiska Dolne - rez. Zofia Strugacz 
1 listopada 2020 r., niedziela 
Uroczystość Wszystkich Świętych 
12.00 I Msza święta oktawalna  
2 listopada 2020 r., poniedziałek 
Wspomnienie Wszystkich  
Wiernych Zmarłych 
18.00   II Msza święta oktawalna 
3 listopada 2020 r., wtorek 
18.00 III Msza święta oktawalna 
4 listopada 2020 r., środa  
18.00  IV Msza święta oktawalna  
5 listopada 2020 r., czwartek  
18.00 V Msza święta oktawalna  
6 listopada 2020 r., piątek 
18.00 VI Msza święta oktawalna  
7 listopada 2020 r., sobota 
18.00 VII Msza święta oktawalna 
18.00 Niwiska Dolne rez. Elżbieta Kotynia 
8 listopada 2020 r., niedziela 
XXXII Niedziela Zwykła 
9.00 VIII Msza święta oktawalna 
9 listopada 2020 r., poniedziałek 
18.00  rez. Anna Sikora 
10 listopada 2020 r., wtorek 
18.00 + Jan Cichoń 

11 listopada 2020 r., środa  
18.00  + Jerzy Rejowski, Krzysztof Warda, 
Stanisław Leszczyk 
12 listopada 2020 r., czwartek  
18.00  + Antoni Kotyla; + Feliks Bęben;  
+ Marianna Sikora; + Teresa Szwedowska;  
+ Tadeusz Sowala   
13 listopada 2020 r., piątek 
18.00 rez. Jadwiga Bęben  
14 listopada 2020 r., sobota  
– Niwiska Dolne 
18.00 rez. Alina Szczęsna 
15 listopada 2020 r., niedziela 
XXXIII Niedziela Zwykła 
9.00 * w 18-tą rocznicę urodzin  
Szymona Włodarczyka 
16 listopada 2020 r., poniedziałek 
18.00  + Władysław Górnik 
17 listopada 2020 r., wtorek 
18.00 + Tadeusz Sowala 
18 listopada 2020 r., środa  
18.00  + Michał Górnik 
19 listopada 2020 r., czwartek  
18.00  + Antoni Kotyla; + Feliks Bęben;  
+ Marianna Sikora; + Teresa Szwedowska;  
+ Tadeusz Sowala   
20 listopada 2020 r., piątek 
18.00 + Tadeusz Sowala  
21 listopada 2020 r., sobota  
– Niwiska Dolne 
18.00 rez. B. Sikora 
22 listopada 2020 r., niedziela 
XXXIV Niedziela Zwykła 
Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla 
Wszechświata 
9.00 rez. Regina Bieniek 
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