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XXXII Niedziela Zwykła 

Ewangelia wg św. Marka 12,38-44.  

Jezus nauczając mówił do zgromadzonych: «Strzeżcie się uczonych w Piśmie. Z 
upodobaniem chodzą oni w powłóczystych szatach, lubią pozdrowienia na rynku, 
pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. 
Objadają domy wdów i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci tym surowszy 
dostaną wyrok». 
Potem usiadł naprzeciw skarbony i przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne 
pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. 
Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. 
Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: 
Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. 
Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało; ona zaś ze swego niedostatku 
wrzuciła wszystko, co miała, całe swe utrzymanie». 
 

List do Hebrajczyków 9,24-28. 

Chrystus wszedł nie do świątyni, zbudowanej rękami ludzkimi, będącej odbiciem 
prawdziwej świątyni, ale do samego nieba, aby teraz wstawiać się za nami przed 
obliczem Boga, nie po to, aby się często miał ofiarować jak arcykapłan, który co roku 
wchodzi do świątyni z krwią cudzą. 

Inaczej musiałby cierpieć wiele razy od stworzenia świata. A tymczasem raz jeden 
ukazał się teraz na końcu wieków na zgładzenie grzechów przez ofiarę z samego 
siebie. 

A jak postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd, tak Chrystus raz jeden był 
ofiarowany dla zgładzenia grzechów wielu, drugi raz ukaże się nie w związku z 
grzechem, lecz dla zbawienia tych, którzy Go oczekują. 

 



Intencje mszalne 
 Poniedziałek 9. 11. 2015 – Rocznica Poświęcenia Bazyliki 

Laterańskiej - święto 
17. 30 Nabożeństwo różańcowe za zmarłych zalecanych 

18. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz.za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 

Cecyli Łukaszewskiej z ok.75 r. ur. 

 Wtorek 10. 11. 2015 – św. Leona Wielkiego – pap. i dra K. 
17. 30 Nabożeństwo różańcowe za zmarłych zalecanych 

18. 00 Za ++ rodz. Marię i Floriana Nowak, syna Herberta, dwie córki, dwóch 

zięciów, wnuczkę Sylwię, pokr. z obu stron i dusze czyśćcowe 

 Środa 11. 11. 2015 – Święto Niepodległości, św. Marcina z Tours 
9. 00 - Za naszych zalecanych w wypominkach zmarłych , za naszych ++ Kapłanów  

i dusze czyśćcowe  

- W int. naszej Ojczyzny 

17. 30 Nabożeństwo różańcowe za zmarłych zalecanych 

18. 00 Za + Teodora Wójcik z ok. urodzin, za ++ rodziców, rodzeństwo, szwagierkę  

Różę, za ++ z pokr. i d.op. 

 Czwartek 12. 11. 2015 – św. Jozafata – bpa i m. 
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 Dz. błag. do B.Op. MBF. i św. Katarzyny z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i 

Boże błog. w int. Elżbiety i Gerharda Dussa z ok. 55 r. ślubu, za dzieci z 

rodzinami i za ++ rodz. z obu stron 

17. 30 Nabożeństwo różańcowe za zmarłych zalecanych 

18. 00 Za + Ewę Kupczak - od rodziny Oleksowicz i Durmaj 

 Piątek 13. 11. 2015 – św. Benedykta, Jana, Mateusza i Krystyna – 

pierwszych Męczenników Polskich – MB Fatimksiej 
7. 00 Do MB Fatimskiej za Czcicieli, Ofiarodawców i Dobrodziejów 

17. 30 Nabożeństwo różańcowe za zmarłych zalecanych 

18. 00 MSZA ŚW. SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA  Za + męża Feliksa Mika, jego 

rodziców, teściów Nowak, jego dwie siostry, trzech szwagrów, pokr. i d.op. 
Katecheza dla kl. I-komunijnych 

 Sobota 14. 11. 2015 – bł. Marii Luizy Merkert - wspomnienie 
17. 30 Nabożeństwo różańcowe za zmarłych zalecanych 

18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja zbiorcza  

- Do św. Anioła  Stróża za roczne dziecko Emilię Głogowską, za rodziców, 

dziadków i chrzestnych  

- Za ++ Franciszka i Gertrudę Labisz, ++ córki Angelę, Elfrydę i Cecylię, syna 

Pawła i za ++ z pokr.  

- Do Mił. Bożego za ++ rodz. Annę i Teodora Witola, za ich ++ rodziców, 

rodzeństwo, siostrę Małgorzatę Kala, jej męża Jerzego, za ++ rodziców Zofię i 

Józefa Materla, za zaginionego brata Jerzego, siostrę Marię Jaszkowic, męża 



Helmuta i ich syna Jerzego  

- Za + Sebastiana Miśkiewicz – od Iwony, Rafała, Patrycji, od Rodziców i 

brata Rafała  

- Za + Herberta Kleinszrot w 4 r. śm., za + rodz. Marię i Walentego oraz za ++ 

teściów i d.op.  

- Za ++ rodz. Klarę i Józefa Gajda, za + brata Gerharda, za ++ z pokr. i d.op. 

 Niedziela 15. 11. 2015 – XXXIII Niedziela Zwykła – Odpust ku 

czci św. Katarzyny Aleksandryjskiej 
8. 00 Za + Huberta Sauerbier w 20 r. śm., za ++ rodziców, teściów oraz za ++ z 

pokr. i d.op. 

10. 30 - Za ++ Annę i Franciszka Piechota i za ++ z rodz. Piechota – Matejka - 

Nocoń i d.op.  

- Dz. błag. do B.Op. MBNP i św. Katarzyny Al. z podz. za łaski, z pr. o 

zdrowie i Boże błog. w int. Magdaleny i Józefa z ok. rocznicy ślubu, za synów 

z rodzinami i w int. córki Anny   

16. 00 Różaniec  za zmarłych zalecanycvh 

16. 30 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 

Teresy i Herberta Kocot z ok. 60 r. ślubu oraz za dzieci z rodzinami 

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

2. Podziękowanie za zbiórkę do puszek przed kościołem na Pomoc 

Kościołowi w potrzebie  

3. W przyszłą niedzielę obchodzimy drugi odpust ku czci św. Katarzyny 

Alekszndryjskiej. Kolekta odpustowa na bieżące wydatki parafii (na 

energię elektryczną)  

4. W poniedziałek święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej  

5. We wtorek o godz. 19.00 próba chóru  

6. W środę 11 listopada Narodowe Święto Niepodległości  

7. W sobotę wspomnienie obowiązkowe bł. Marii Luizy Merkert  

8. Nabożeństwo różańcowe za naszych zalecanych zmarłych każdego dnia o 

17.30 pół godziny przed wieczorną Mszą św.  

9. Zebranie Marianek w sobotę o godz. 11.00 w salce parafialnej  

10. Spotkanie ministrantów w sobotę o godz. 12.00  

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

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

i niech wszystkim błogosławi  

13. Zaprasza się kibiców w niedzielę 8 listopada o godz. 13.00 na mecz 

piłkarski pomiędzy Groszmalem a KS Krapkowice 



Patron tygodnia – św. Leon Wielki 
 Św. Leon Wielki, papież, urodził się około 400 roku w Tuscji. Papież Celestyn I 

mianował go archidiakonem. Kiedy przebywał jako legat w Galii, został obrany 

papieżem (440). Jego pontyfikat przypadł na czasy licznych sporów teologicznych i 

zamieszania pośród hierarchii kościelnej. Musiał zwalczać liczne herezje oraz 

tendencje odśrodkowe, podejmowane przez episkopaty Afryki Północnej, Galii. 

Poprzez swoich legatów brał udział na soborze w Chelcedonie (451). Przeprowadził 

uznanie prymatu stolicy Piotrowej zarówno przez cesarza zachodniego Walentyniana 

III, jak i przez Konstantynopol. Bronił Italię i Rzym przed najazdami barbarzyńców. 

Wyjechał naprzeciw Attyli, króla Hunów i jego wojskom, wstrzymał ich marsz i 

skłonił do odwrotu (452). W trzy lata później podjął pertraktacje ze stojącym u bram 

Rzymu Genzerykiem, królem Wandalów Niestety król nie dotrzymawszy umowy 

złupił Wieczne Miasto. Papież był obrońcą kultury zachodniej. 

Zmarł 10 listopada 461 roku. Zachowało się po nim 200 listów i 100 mów 

wygłoszonych do Rzymian podczas różnych świąt. Pozwalają one poznać wiedzę 

teologiczną papieża oraz ówczesne życie liturgiczne. Pochowany w bazylice św. Piotra 

na Watykanie. 

W roku 1754 Benedykt XIV ogłosił go doktorem Kościoła. 

Patron muzyków i śpiewaków. 

W IKONOGRAFII św. Leon Wielki przedstawiany jest w szatach papieskich i w 

tiarze, czasami w szatach liturgicznych rytu wschodniego lub jako papież piszący. 

Jego atrybutami są: księga, kielich oraz orszak z półksiężycem, któremu zastępuje 

drogę. 

Humor 

Jasiu wraca ze szkoły i krzyczy:  

- mamo, nauczyłem się liczyć  

- to się pochwal  

- raz, trzy, cztery, pięć.  

- synku a gdzie dwójka?  

- w dzienniczku 

Baca napadł na bank i wyjechał do Ameryki.  

Siedzi w rowie i liczy kasę.  

Nagle podchodzi do niego policjant, pokazuje odznakę i mówi:  

- POLICE  

A baca na to:  

- Nie, nie sam se police. 


