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XXIX Niedziela Zwykła 

Niedziela Papieska 

Ewangelia wg. św. Łukasza 

Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni modlić się i 
nie ustawać: 
«W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. 
W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: "Obroń 
mnie przed moim przeciwnikiem". 
Przez pewien czas nie chciał; lecz potem rzekł do siebie: "Chociaż Boga się nie boję 
ani z ludźmi się nie liczę, 
to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie 
przychodziła bez końca i nie zadręczała mnie"». 
I Pan dodał: «Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi. 
A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do 
Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? 
Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy 
znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?» 

Drugi list do Tymoteusza   
Ty natomiast trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci powierzono, bo wiesz, od kogo 

się nauczyłeś. Od lat bowiem niemowlęcych znasz Pisma święte,  

które mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusie 

Jezusie.  

Wszelkie Pismo od Boga natchnione jest i pożyteczne do nauczania, do 

przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości, 

aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu.  

Zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, i 

na Jego pojawienie się, i na Jego królestwo:  

głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę, w razie potrzeby wykaż błąd, poucz, podnieś 

na duchu z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz.   



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 17. 10. 2016 – św. Ignacego Antiocheńskiego 

17. 30 Nabożeństwo różańcowe 

18. 00 Za + Małgorzatę Micheń, za ++ z rodz. Micheń - Kondziela i d.op.   

 Wtorek 18. 10. 2016  - św. Łukasza Ew. 
17. 30 Nabożeństwo różańcowe 

18. 00 Za + Edmunda Kasperek, dwie żony, ++ dzieci, wnuka Rudolfa Kasperek, 

pokr. i d.op. 

 Środa 19. 10. 2016   
17. 30 Nabożeństwo różańcowe 

18. 00 O zdrowie i Boże błog. w int. rodziny Eckstein - Kubis i o zdrowie dla Eliasza 

-Maksymiliana 

 Czwartek 20. 10. 2016  - św. Jana Kantego, kapł. 
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 Za + matkę Ewę Kupczak w 1 r. śm. 

17. 30 Nabożeństwo różańcowe 

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

Stefanii i Herberta Passoń z ok. 50 r. ślubu i za córkę z rodziną 

 Piątek 21. 10. 2016  - bł. Jakuba Strzemię, bpa 
14. 00 Dz. błag. do B.Op. MB Różańcowej z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże 

błog. w int. Bronisławy i Alojzego Mathea z ok. 25 r. ślubu i za dzieci 

17. 30 Nabożeństwo różańcowe 

18. 00 MSZA SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA Za ++ Annę i Pawła Loch, za + zięcia 

Antoniego oraz za ++ z rodz. Loch - Nogosek - Malosek  

Katecheza dla dzieci I-Komunijnych 

 Sobota 22. 10. 2016  - św. Jana Pawła II, papieża 
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. 

Antoniego Witola z ok. 70 r. ur., za żonę Urszulę, za córkę, syna, synową, wnuki i 

całą rodzinę  

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

Jakuba Raba z ok. 18 r. ur. i w int. całej rodziny  

- Za ++ rodz. Gizelę i Józefa Bajor, za ++ z rodz., pokr. i za + Henryka Hydla  

- Za + Jerzego Wojciechowskiego, ojca Wladyslawa i za ++ teściów  

- Do Miłosierdzia Bożego za + brata Józefa Zając, za + ojca Konrada i za ++ z rodz. 

oraz pokr.  

- Za + Korneliusza Czempiel w 6 r. śm.  

- Za ++ Grzegorza i Gertrudę Wolny, ich ++ rodziców, rodzeństwo, zięcia Piotra, 

pokr. i d.op.  

- Za + męża, ++ rodziców, teściów i za ++ z pokr. oraz d.op.  

- Za + Henryka Drożdż, jego ++ rodziców i teściów, ++ z rodz.Drożdż - Sznajder  

- Za + męża, ojca, dziadka Guido Płaczek, za ++ rodz. Marię i Piotra Standke, ich 



syna i córki, za + Martę Halubczok, teściów, dziadków, pokr. i d.op.  

- Za + Marię Kochanek w rocznicę śmierci, ++ Gertrudę i Franciszka Kochanek 

oraz za ++ rodziców Katarzynę i Czesława Wójcik 

 Niedziela 23. 10. 2016 – XXX Niedziela Misyjna  
8. 00 Za ++ Agnieszkę i Alojzego Warwas, za + ojca Gerharda Broy oraz pokr. z 

obu stron 

10. 30 Za + Józefa Grüner, rodzicow, pokr. i d.op. 

16. 00 Nabożeństwo różańcowe 

16. 30 Za ++ rodz. Annę i Feliksa Krupa, za ++z rodz. Drzymała, pokr. i d.op. 

Pozostałe ogłoszenia 

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

2. Bóg zapłać wszystkim za udział w Nabożeństwie do MB Fatimskiej  

3. Dzisiaj w naszej parafii przeżywamy Niedzielę Papieską (tydzień później ze 

względu na nasz odpust parafialny). Zbiórka do puszek na Fundację Nowego 

Tysiąclecia - wspomagającą  młodzież uzdolnioną z rodzin biednych i 

średniozamożnych  

4. W przyszłą niedzielę przeżywamy Niedzielę Misyjną - kolekta wyznaczona na 

rzecz Misji świętych  

5. W tym tygodniu przypadają: święto sw. Łukasza (wtorek) i św. Jana Pawla II 

(sobota)  

6. Próba chóru we wtorek o godz. 19.00  

7. Zbiórka ministrantów w sobotę o godz. 12.00 

Patron tygodnia – św. Łukasz Ewangelista 

Św. Łukasz, Ewangelista (I w.). Euzebiusz i Tertulian piszą, że jego rodzinnym 

miastem była Antiochia Syryjska. Z pochodzenia - poganin, z zawodu – lekarz. Około 

50 roku przyłączył się do św. Pawła, gdy ten odbywał drugą misyjną podróż. 

Towarzyszył mu w Troadzie, Filippi, Jerozolimie. Był z nim w Rzymie, a także 

podczas trzeciej podróży misyjnej. Po śmierci Apostoła Narodów działał (jako 

biskup?) w Achai i Egipcie. Według tradycji Łukasz jest autorem Ewangelii oraz 

Dziejów Apostolskich. Zawdzięczamy mu prawie wszystkie wiadomości 

o dzieciństwie Pana Jezusa oraz niejeden rys jego Matki. Dante określił go 

"historykiem łagodności Chrystusowej". Miał umrzeć śmiercią naturalną w wieku 84 

lat w Beocji. Patron Hiszpanii, miasta Achai; introligatorów, lekarzy, malarzy 

i rzeźbiarzy, notariuszy, rzeźników, złotników. 

Według legendy malował portrety Jezusa, apostołów, a zwłaszcza Maryi, Matki Bożej. 

Jeden z nich, jak opisuje Teodor Lektor z VI wieku, cesarzowa Eudoksja, żona 

Teodozego II Wielkiego, zabrała z Jerozolimy i przesłała św. Pulcherii, siostrze 



cesarza. Według innej opowieści kopią jednego z obrazów św. Łukasza jest Ikona 

Jasnogórska. 

W IKONOGRAFII św. Łukasz prezentowany jest jako młodzieniec o ciemnych, 

krótkich, kędzierzawych włosach, w tunice. Sztuka zachodnia ukazuje go z tonsurą lub 

łysiną, czasami bez zarostu. Bywa przedstawiany, gdy maluje obraz. 

Jego atrybutami są: księga, paleta malarska, przyrządy medyczne, skalpel, wizerunek 

lub figura Matki Bożej, wół, zwój. 

Księga Wyjścia 

Amalekici przybyli, aby walczyć z Izraelitami w Refidim. 

Mojżesz powiedział wtedy do Jozuego: «Wybierz sobie mężów i wyruszysz z nimi na 

walkę z Amalekitami. Ja jutro stanę na szczycie góry z laską Boga w ręku». 

Jozue spełnił polecenie Mojżesza i wyruszył do walki z Amalekitami. Mojżesz, Aaron 

i Chur wyszli na szczyt góry. 

Jak długo Mojżesz trzymał ręce podniesione do góry, Izrael miał przewagę. Gdy zaś 

ręce opuszczał, miał przewagę Amalekita. 

Gdy ręce Mojżesza zdrętwiały, wzięli kamień i położyli pod niego, i usiadł na nim. 

Aaron zaś i Chur podparli jego ręce, jeden z tej, a drugi z tamtej strony. W ten sposób 

aż do zachodu słońca były ręce jego stale wzniesione wysoko. 

I tak zdołał Jozue pokonać Amalekitów i ich lud ostrzem miecza. 

Humor 

Na Dworcu Centralnym przy odkrytym automacie telefonicznym stoi facet, trzyma 

słuchawkę przy uchu i milczy.  

Stoi długo, za nim zebrała się już spora kolejka spragnionych telefonowania.  

Wreszcie jakaś kobieta go szturcha:  

- Panie, niech pan już zwolni ten automat! Przecież pan już pół godziny trzyma 

słuchawkę i jeszcze ani słowa pan nie powiedział!  

- Bo ja dzwonię do swojej teściowej. 

Wnuczek pyta się babci:  

- Babciu czym ty do nas przyjechałaś?  

- Pociągiem, a dlaczego się pytasz?  

- Bo tata mówi, że cię diabli przynieśli. 

- Jasiu, dlaczego wczoraj na wywiadówce była Twoja babcia? - pyta pani.  

- Szczerze? - upewnia się Jasiu.  

- Szczerze!  

- Bo jest głucha. 
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