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XXVIII Niedziela Zwykła 

Odpust Parafialny 

Ewangelia wg. św. Łukasza 

Zmierzając do Jerozolimy Jezus przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. 

Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. 

Zatrzymali się z daleka 

i głośno zawołali: «Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami». 

Na ich widok rzekł do nich: «Idźcie, pokażcie się kapłanom». A gdy szli, zostali 

oczyszczeni. 

Wtedy jeden z nich widząc, że jest uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga donośnym 

głosem, 

upadł na twarz do nóg Jego i dziękował Mu. A był to Samarytanin. 

Jezus zaś rzekł: «Czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? 

Żaden się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec». 

Do niego zaś rzekł: «Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła». 

Drugi list do Tymoteusza 2,8 - 13.  
Najmilszy: Pamiętaj na Jezusa Chrystusa, potomka Dawida. On według Ewangelii 

mojej powstał z martwych.  

Dla niej znoszę niedolę aż do więzów jak złoczyńca; ale słowo Boże nie uległo 

skrępowaniu.  

Dlatego znoszę wszystko przez wzgląd na wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia w 

Chrystusie Jezusie razem z wieczną chwałą.  

Nauka to zasługująca na wiarę: Jeżeliśmy bowiem z Nim współumarli, wespół z Nim i 

żyć będziemy.  

Jeśli trwamy w cierpliwości, wespół z Nim też królować będziemy. Jeśli się będziemy 

Go zapierali, to i On nas się zaprze.  

Jeśli my odmawiamy wierności, On wiary dochowuje, bo nie może się zaprzeć siebie 

samego.  



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 10. 10. 2016  

17. 30 Nabożeństwo różańcowe 

18. 00 Za + Roberta Pander w rocznicę śm., za ++ rodz. Langer – Pandel, brata 

Józefa i Piotra Czernek, Gintera Bekierz i dusze czyśćcowe 

 Wtorek 11. 10. 2016   
17. 30 Nabożeństwo różańcowe 

18. 00 Za + żonę Weronikę w 20 r. śm., ++ wnuków Macieja i Jakuba oraz dusze 

czyśćcowe 

18. 30 Katecheza dla II i III klas gimnazjalnych (kandydatów do bierzmowania) 

 Środa 12. 10. 2016  - bł. Jana Bejzyma, kapł. 
7. 00 Dz. błag. w int. Michała, Anny i Anity o szczęśliwą przyszłość, Bożą opiekę i 

o dalszą pomoc Bożą dla Sióstr Zakonnych, które troszczą się i opiekują 

chorymi 

17. 30 Nabożeństwo różańcowe 

18. 00 Za ++ rodz. Gertrudę i Pawła Klik, córkę Małgorzatę, ++ rodz. Józefa i Martę 

Mylek oraz brata Huberta 

 Czwartek 13. 10. 2016  - Wspomnienie MB Fatimskiej 
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 - Do MB Fatimskiej za Czcicieli i Ofiarodawców Mszy św., za Dobrodziejów 

i Chorych  

- Za + Gerharda Datko, za ++ rodziców, krewnych i pokr. z obu stron 

17. 30 Nabożeństwo różańcowe 

18. 00 Za ++ Józefa i Cecylię Morcińczyk za ++ rodz. chrzestnych, pokr. i d.op. 

20. 00 NABOŻEŃSTWO DO MATKI BOSKIEJ FATIMSKIEJ z czytaniem zalecek  

 Piątek 14. 10. 2016  - św. Kaliksta, pap. i m. 
17. 30 Nabożeństwo różańcowe 

18. 00 MSZA SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA Za ++ z rodzin Wieszala – Tomechna 

- Buchta i d.op.  

Katecheza dla dzieci I-komunijnych 

 Sobota 15. 10. 2016  - św. Teresy od Jezusa, dz. i dra K. 
11. 30 Ślub: Marek Smolin i Magdalena Kowol 

13. 00 Ślub: Łukasz Stawieraj i Elżbieta Passon 

14. 00 Ślub: Przemysław Siedlak i Dominika Bakalarz 

17. 30 Nabożeństwo różańcowe 

18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja zbiorcza  

- Dz. błag. Do B.Op. MBR z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog.w int. 

Romana Haba z ok. 57 r. ur., za żonę Mirosławę oraz za dzieci prosząc o 

dalszą Bożą opiekę  

- Dz.błag.do B.Op. MBNP, św. Rity, św. Judy Tadeusza w int. Martynki 

Popardowskiej z ok. 10 rocznicy urodzin, za rodziców, rodzeństwo i za całą  



rodzinę  

- Za ++ ojców Pawła i Jerzego, ich ++ żony, za ++ z pokr. Kindler – Sobota  

- Za + Wilhelma Jambor w 4 r. śm. i za + Agatę Jambor  

- Za + męża Stanisława Stojanowskiego w 30 dz. po śm.  

- Za + Jadwigę Schiekierka w 30 dz. po śm. i za + męża Piotra  

- Za + Edwarda Nawrocki - od brata Stanisława z żoną 

 Niedziela 16. 10. 2016 – XXIX Niedziela Zwykła  
8. 00 Za ++ Rozalię i Wojciecha Sceplik, dwóch synów, synową i d.op. 

10. 30 Do B.Op. MB Różańcowej z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w 

pew. int. z ok.ur., za męża, dzieci z rodzinami i wnuki 

16. 00 Nabożeństwo różańcowe 

16. 30 - Za ++ rodz. Jana i Gertrudę Grygosz, ++ teściów Zofię i Józefa Budny, za 

++ z pokr. i d.op.  

- Do św. Anioła Stróża za roczne dziecko Amelię Kawałek, za rodziców, 

dziadków i chrzestnych 

 

Pozostałe ogłoszenia 

1. Nabożeństwo różańcowe każdego dnia o 17.30 przed Mszą św. wieczorną  

2. Bóg zapłać za zbiórkę do puszek na rzecz ofiar trzęsienia ziemi we Włoszech. 

Na ten cel w naszej Parafii wpłynęło 1.323 Zł. 57 Gr. i 40 Euro  

3. Serdeczne podziękowania za dary na stół plebański z okazji odpustu i za kwiaty 

ofiarowane do kościoła  

4. W przyszłą niedzielę kolekta wyznaczona na potrzeby Wyższego Seminarium 

Duch.  

5. Niedziela Papieska w naszej Parafii w niedzielę 16 października  

6. Liczenie wiernych (tzw. Dominicantes) odbędzie się w przyszłą niedzielę  

7. Serdecznie zapraszam na ostatnie w tym roku Nabożeństwo do MB Fatimskiej w 

czwartek o godz. 20.00  

8. Na Górze św. Anny pielgrzymki: w sobotę (15 października) Diecezjalna 

pielgrzymka Róż Różańcowych a także w sobotę i niedzielę (15- 16 

października) Bractwa św. Anny, a w niedzielę 16 października Uroczystość św. 

Piotra z Alkantary  

9. Koronka franciszkańska ku czci siedmiu radości NMP w poniedziałek o godz. 

17.15  

10. Próba chóru we wtorek o godz. 19.00  

11. Zbiórka ministrantów w sobotę o godz. 12.00  

12. Zaprasza się kibiców w niedzielę 9 października o godz. 15.00 na mecz piłkarski 

pomiędzy Groszmalem a LZS Adamietz Kadłub 



Patron tygodnia – św. Teresa od Jezusa 

Św. Teresa od Jezusa, Urodziła się w 1515 roku. Pochodziła ze szlacheckiej 
i zamożnej rodziny zamieszkałej w Avili. Jako dziecko marzyła o męczeństwie za 
wiarę. Mając 12 lat przeżyła śmierć matki. Pisała o tym w swej biografii: "Gdy mi 
umarła matka... rozumiejąc wielkość straty udałam się w swoim utrapieniu przed obraz 
Matki Bożej i rzewnie płacząc, błagałam Ją, aby mi była matką. Prośba ta, choć 
z dziecinną prostotą uczyniona,nie była - zdaje mi się - daremną." W 20 roku życia 
wstąpiła do klasztoru karmelitanek w rodzinnym mieście, w Avili. Po złożeniu ślubów 
ciężko zachorowała. Przez rok leczyła się poza klasztorem. Po powrocie do klasztoru 
jej życie duchowe ulega pogłębieniu. Utalentowana i wrażliwa odkrywa, że modlitwa 
jest tajemniczą bramą, przez którą wchodzi się do "twierdzy wewnętrznej". Mistyczka 
i wizjonerka, a jednocześnie osoba o umysłowości wielce rzeczowej i praktycznej. 
Przeprowadziła reformę swojego zakonu fundując 32 klasztory Część życia spędziła 
w ciągłych podróżach, na pertraktacjach z władzami duchownymi i świeckimi, 
wygłaszaniu konferencji o odnowie życia zakonnego. Z pomocą św. Jana od Krzyża 
przedsięwzięła również reformę karmelitów. Nową gałąź zakonu nazwano 
karmelitami bosymi. Łączyła kontemplację z aktywnością i umartwieniem. Mimo 
przeciwności konsekwentnie realizowała swoje zakonne powołanie. Miała dar 
serdecznej zażyłości z Bogiem. W oparciu o osobiste doświadczenie św. Teresa 
napisała dzieła, które są perłami literatury mistycznej. Za największe uważana jest 
"Twierdza wewnętrzna". Jest klasykiem literatury hiszpańskiej. 
Umarła 15 października 1582 roku. Beatyfikował ją Paweł V (1614), kanonizował 
Grzegorz XV (1622). Paweł VI ogłosił św. Teresę doktorem Kościoła (1970). 
Jest patronką Hiszpanii, miasta Avila, Alba de Tormes. karmelitów bosych, 
karmelitów trzewiczkowych, chorych - zwłaszcza uskarżających się na bóle głowy 
i serce, dusz w czyśćcu cierpiących. 
W IKONOGRAFII św. Teresa przedstawiana jest w habicie karmelitanki. 
Jej atrybutami są: anioł przeszywający jej serce strzałą miłości, gołąb, krzyż, pióro 
i księga, napis: "Misericordias Domini in aeternum cantabo", strzała. 

Humor 

- Ty, Zenek, słyszałeś - rolnicy chcą wyższych cen Żywca! Powaliło ich? 

- Wieprzowego żywca, kretynie. Wieprzowego! 

Mąż i żona jadą wiejską drogą do znajomych. Wjechali w błoto i samochód ugrzązł. 

Po kilku minutach bezowocnych prób wyciągnięcia go spostrzegli młodego rolnika z 

parą wołów. Rolnik zatrzymał się i zaoferował pomoc za 200 złotych. Mąż się zgodził 

i po chwili samochód mógł jechać dalej. Rolnik mówi do męża: 

- Wie pan, dzisiaj wyciągnąłem już 10 samochodów z tego błota.  

Facet patrzy z niedowierzaniem na pole i pyta: 

- A kiedy ma pan czas, żeby zaorać pole? W nocy? 

- Nie - mówi młody rolnik - w nocy leję wodę w dziury. 


