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19. – 25. 10. 2015 

XXIX Niedziela Zwykła – 

Dzień Papieski 

Ewangelia wg św. Marka 10,35-45. 

Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, zbliżyli się do Jezusa i rzekli: «Nauczycielu, 
chcemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy». 

On ich zapytał: «Co chcecie, żebym wam uczynił?» 

Rzekli Mu: «Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, drugi po 
lewej Twojej stronie». 

Jezus im odparł: «Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam 
pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczony?» 

Odpowiedzieli Mu: «Możemy». Lecz Jezus rzekł do nich: «Kielich, który Ja mam pić, 
pić będziecie; i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. 

Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie 
się ono tym, dla których zostało przygotowane». 

Gdy dziesięciu pozostałych to usłyszało, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. 

A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: «Wiecie, że ci, którzy uchodzą za 
władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. 

Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech 
będzie sługą waszym. 

A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. 

Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje 
życie na okup za wielu». 



Intencje mszalne 
 Poniedziałek 19. 10. 2015  

17. 30 Nabożeństwo różańcowe 

18. 00 Za + Stefana Stoko, jego ++  rodziców, ++ z pokr. i d.op. 

 Wtorek 20. 10. 2015 – św. Jana Kantegto - kapłana 
17. 30 Nabożeństwo różańcowe 

18. 00 Za ++ rodziców Jadwigę i Antoniego Klyszcz, za ich córkę Helenę oraz za ++ 

dziadków i krewnych z obu stron 

 Środa 21. 10. 2015 – bł. Jakuba Strzemię - bpa 
17. 30 Nabożeństwo różańcowe 

18. 00 Za + Wojciecha Człapa z ok. urodzin, za ++ rodziców Wojciecha i Jadwigę 

Kardela i dusze czyśćcowe   

 Czwartek 22. 10. 2015 – św. Jana Pawła II - papieża 
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 Za ++ zalecanych, ++ Kapłanów i dusze czyśćcowe 

17. 30 Nabożeństwo różańcowe 

18. 00 Za + Jerzego Franz, jego rodziców, rodzeństwo, za ++ Jadwigę i Jana 

Kurpiers, + zięcia Rudolfa i za pokr. 

 Piątek 23. 10. 2015 – św. Jana Kapistrana - kapłana 
17. 30 Nabożeństwo różańcowe 

18. 00 MSZA ŚW SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA  Za + Antoniego Świerc, za ++ z 

pokr. i d.op.  

Katecheza dla kl. I-komunijnych 

 Sobota 24. 10. 2015 – św. Antoniego Marii Clareta – bpa 
7. 00 Za + Marię Kilbach, za ++ z pokr. i d.op. 

12. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze 

zdrowie i Boże błog. w int. Marii i Horsta Johst z ok. 50 rocznicy ślubu i w 

int. całej rodziny 

17. 30 Nabożeństwo różańcowe 

18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja zbiorcza  

- Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w 

int. Marianny z ok. urodzin i rocznicy ślubu oraz w int. męża  Stanisława, za 

córki i w int. całej rodziny  

- Za + Cecylię Okos w dniu urodzin i za + męża Wiktora oraz za  ++  

dziadków z obu stron  

- Za + Alfonsa Świerc w I r. śm.  

- Za ++ rodz. Annę i Jana Ochota, ++ dziadków Karola i Karolinę oraz za ++ 

krewnych z obu  stron  

- Za + Henryka Dróżdż, za ++ rodziców, teściów, za ++ z rodz. Dróżdż - 

Kozieł - Sznajder i d.op.  

- Za + Jerzego Wojciechowskiego w 2 r. śm., za ++ teściów Kazimierza i 



Janinę, ojca Władysława i d.op.  

- Za + Marię Kochanek, ++ Gertrudę i Franciszka Kochanek, ++ Katarzynę i 

Czesława Wójcik oraz pokr. 

 Niedziela 25. 10. 2015 – XXX Niedziela Zwykła – Kiermasz 
8. 00 Za + Bernadetę Łysakowską z ok. 63 r. ur., za ++ z rodz. Łysakowski - Orlik - 

Kozub - Myśliwiec i d.op. 

10. 30 - Dz. błag. do B.Op. MB Różańcowej w int. Marty z ok. urodzin, za syna, 

rodzeństwo, rodziców i chrzestnych, dziadków oraz za całą rodzinę z pr. o 

Boże błog.  

- Za  żyjących Parafian i Dobrodziejów naszego kościoła 

16. 00 Nabożeństwo różańcowe 

16. 30 Za ++ rodz. Hildegardę i Ernesta Styrnol, za ++ z pokr. Styrnol - Sadlo, za ++  

rodz. Różę i Stefana Gambiec oraz za ++  z pokr. Gambiec - Wicher 

Pozostałe ogłoszenia 
1. Bóg zapłać za kwiaty ofiarowane do naszego kościoła  

2. W dzisiejszą niedzielę 18 pażdziernika tzw .NIEDZIELA PAPIESKA – jest 

tradycyjnie przeprowadzana zbiórka do puszek na Fundację Dzieła Nowego 

Tysiąclecia wspierającą uczące się dzieci i młodzież z rodzin ubogich i 

małozamożnych, a dzisiejsza kolekta jest wyznaczona na Misje św. Dzisiaj 

także Światowy Dzień Misyjny w Kościele, który rozpoczyna tydzień 

modlitw w int. misji świętych  

3. We wtorek o godz. 19.00 próba chóru  

4. W czwartek wspomnienie św. Jana Pawła II  

5. W przyszłą niedzielę obchodzimy KIERMASZ - czyli rocznicę 

poświęcenia kościoła parafialnego. Comiesięczna kolekta parafialna na 

malowanie kościoła  

6. W przyszłą niedzielę odbędzie się coroczne liczenie wiernych zarówno 

„dominicantes” jak i „comunicantes”  

7. Mężczyznom, którzy pracowali przy porządkowaniu bocznego chóru do 

malowania i przy innych pracach przy naszym kościele serdecznie dziękuję  

8. Nabożeństwo różańcowe każdego dnia o 17.30 pół godziny przed 

wieczorną Mszą św.  

9. Spotkanie ministrantów w sobotę o godz. 12.00  

10. Przed  wyjściem z kościoła można nabywać kalendarze na Rok 2016  

11. Kandydaci do sakramentu bierzmowania (z klas  I – III gimnazjum) są 

zobowiązani do uczestniczenia we Mszy św. szkolnej i młodzieżowej  

12. W nowym tygodniu na czas pracy i nauki  niech Pan Bóg ma w swej opiece 

i niech wszystkim błogosławi 

 



Patron tygodnia – św. Jan Kanty 
 Św. Jan Kanty urodził się w 1390 roku w Kętach. Studiował filozofię i teologię 

na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie później został profesorem. Pełnił funkcję 

kanonika i kustosza kolegiaty św. Floriana w Krakowie oraz przez krótki czas 

proboszcza w Olkuszu. Był człowiekiem żywej wiary i głębokiej pobożności. 

Kilkakrotnie pieszo pielgrzymował do Rzymu. Przez całe życie kapłańskie 

powstrzymywał się od spożywania mięsa. Niezwykle pracowity przepisywał 

manuskrypty Odnalezione niedawno rękopisy liczą 18 000 stron (!). Słynął z 

wielkiego miłosierdzia. Nie mogąc zaradzić nędzy wyzbył się nawet własnego 

odzienia i obuwia. 

Zmarł 24 grudnia 1473 roku. Beatyfikował go Innocenty XI (1680),kanonizował 

Klemens XIII ( 1767). Jego relikwie spoczywają w kościele św. Anny w Krakowie. 

 Jest patronem Polski, archidiecezji krakowskiej, Krakowa. profesorów, nauczycieli i 

studentów, szkół katolickich, "Caritasu". 

"Strzeż się obrazić kogo, bo przepraszać jest niebłogo. 

          Jan Kanty 

W IKONOGRAFII św. Jan przedstawiany jest w todze profesorskiej. Często w ręku 

ma krzyż. Bywa ukazywany w otoczeniu studentów lub ubogich. 

Jego atrybutami jest scalony dzbanek, obuwie, które daje ubogiemu, pieniądze 

wręczane zbójcom, różaniec. 

Humor 

Dyrektorka pyta Jasia:  

-Kiedy odrabiasz lekcje?  

-Po obiedzie.  

-A, dlaczego nie masz odrobionych lekcji?  

-Bo nie było obiadu. 

Zapisują bacę do spółdzielni produkcyjnej.  

- Dacie krowę do spółdzielni?  

- Dom.  

- Dacie konia do spółdzielni?  

- Dom.  

- Dacie owce do spółdzielni?  

- Nie dom.  

- Dlaczego?  

- Bo mom. 


