
Pozostałe ogłoszenia  

1. Zapraszam  każdego dnia  o godz. 17.30 nabożeństwo różańcowe  

2. Do zakrysti można przynosić zalecki za naszych zmarłych  

3. W piątek UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH. Zachęcam do 

udziału w nabożeństwie i w procesji z kościoła na cmentarz  

4. W sobotę  wspomnienie wszystkich Wiernych Zmarłych czyli Dzień 

Zaduszny Msze św. o godz. 7.00; 9.00; 18.00 – SERDECZNIE 

ZAPRASZAM  

5. Wierni, którzy nawiedzą kościół, kaplicę publiczną lub półpubliczną  w 

Uroczystość Wszystkich Świętych od południa i w dniu wspomnienia 

Wszystkich Wiernych Zmarłych mogą dostąpić odpustu zupełnego za 

zmarłych. Można go uzyskać jeden raz w ciągu dnia. Warunki odpustu: 

Ojcze nasz, Wierzę i dowolna modlitwa w intencjach Ojca św., 

przystąpienie do sakramentu pokuty  i przyjęcie Komunii św.  

6. Wierni, którzy nawiedzą cmentarz w dniach następnych od 1 do 8 

listopada i spełnią przepisane wyżej warunki mogą także uzyskać każdego 

dnia odpust zupełny za zmarłych  

7. Odwiedziny chorych będą w piątek 8 listopada  

8. Kolekta z przyszłej niedzieli na utrzymanie kościoła (na chryzantemy na 

ołtarze)  

9. Bardzo bym prosił, abyśmy także zadbali o groby naszych zmarłych 

kapłanów przyozdabiając je zniczami, kwiatami i wieńcami  

10. Rocznicę konsekracji naszego kościoła parafialnego świętować 

będziemy 10 listopada  

11. Kandydaci do bierzmowania z kl. III Gimnazjum mają swoje 

spotkanie we wtorek o godz. 18.30, a klasy I i II Gimnazjum w środę o 

godz. 18.30  

12. Próba chóru we wtorek o godz. 19.00  

13. W sobotę o godz. 12.00 zbiórka  ministrantów  

14. W zakrystii można w dalszym ciągu nabywać ”Drogi do Nieba”  

15. Zachęcam do kupna prasy katolickiej 

16. Wspólnota Franciszkańskiego Zakonu Świeckich zaprasza w sobotę 

po porannej Mszy św. na spotkanie modlitewne 

17. Zaprasza się kibiców w niedzielę 27 października o godz. 14.00 na 

mecz piłkarski pomiędzy Groszmalem a Gromem Świerkle 
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XXX Niedziela Zwykła  
 

Ewangelia wg św. Łukasza 18,9-14. 
Jezus powiedział do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, 

tę przypowieść: 

«Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz a drugi celnik. 

Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: "Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni 

ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. 

Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam". 

Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w 

piersi i mówił: "Boże, miej litość dla mnie, grzesznika". 

Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, 

kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony». 

Drugi list do Tymoteusza 4,6-9.16-18.  

Najdroższy:  Krew moja już ma być wylana na ofiarę, a chwila mojej rozłąki nadeszła.  

W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem.  

Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda 

Pan, sprawiedliwy Sędzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali 

pojawienie się Jego.  

Pospiesz się, by przybyć do mnie szybko.  

W pierwszej mojej obronie nikt przy mnie nie stanął, ale mię wszyscy opuścili: niech 

im to nie będzie policzone. 

Natomiast Pan stanął przy mnie i wzmocnił mię, żeby się przeze mnie dopełniło 

głoszenie Ewangelii i żeby wszystkie narody je posłyszały; wyrwany też zostałem z 

paszczy lwa.  

Wyrwie mię Pan od wszelkiego złego czynu i wybawi mię, przyjmując do swego 

królestwa niebieskiego; Jemu chwała na wieki wieków. Amen.   


