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XXX Niedziela Zwykła 

Niedziela Misyjna 

Ewangelia wg. św. Łukasza 

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   
Najmilszy:  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.  

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.        

 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 24. 10. 2016 – św. Antoniego Marii Clareta 

7. 00 Za +  Marię Kilbach, jej rodzeństwo, rodziców i za ++ z obu stron 

17. 30 Nabożeństwo różańcowe 

18. 00 Dz. błag. do B.Op. MBR. z podz. za łaski, z pr. o dalsze Boże błog. i opiekę 

Bożą w int. Teresy Sieroń z ok. urodzin 

 Wtorek 25. 10. 2016   
17. 30 Nabożeństwo różańcowe 

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

krewnych oraz d.op. 

 Środa 26. 10. 2016   
17. 30 Nabożeństwo różańcowe 

18. 00 Za + z rodz. Warwas – Kurda, pokr. i d.op. 

 Czwartek 27. 10. 2016  - św. Jana Kantego, kapł. 
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 Intencja wolna 

17. 30 Nabożeństwo różańcowe 

18. 00 Za + matkę Marię Kondziela w 12 r. śm., męża Jana i ++ z pokr. 

 Piątek 28. 10. 2016  - św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza 
17. 30 Nabożeństwo różańcowe 

18. 00 MSZA SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA  Dz. błag. do B.Op. MBR z podz. za 

łaski, z pr. o dalsze zdrowie i Boże błog. w int. Jadwigi Laxy z ok. 91 r. ur. i o 

Boże błog. w rodzinie  

Katecheza dla dzieci I- Komunijnych 

 Sobota 29. 10. 2016   
17. 30 Nabożeństwo różańcowe 

18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja zbiorcza  

- Za + Edytę Kubis z ok. urodzin, za ++ teściów Marię i Wilhelma, za ++ 

rodziców Matyldę i Jana Kubis, za ++ z pokr. i d.op.  

- Za + ojca Stanisława Pasoń w rocznicę śmierci, za żonę Różę, syna Alfreda  

i za ++ z pokr.  

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

krewnych z obu stron i d.op.  

- Za + Sebastiana Miśkiewicz – od rodziców, brata i dziadków  

- Za + ojca Rajnarda Faltin w rocznicę śm., jego + żonę Annę, szwagierkę 

Stefanię, za ++ z rodz. Malcher - Faltin - Krawczyk i d.op. 

 Niedziela 30. 10. 2016 – XXX Niedziela Zwykła – Kiermasz 

Rocznica poświęcenia kościoła parafialnego  
8. 00 Za + Józefa Okos, żonę Agnieszkę, dwóch synów, córkę, zięcia, wnuka i za 

++ z rodz. Ocik – Kroll –Świerc oraz d.op. 

10. 30 W int. żyjących Dobrodziejów naszego kościoła parafialnego, za nasze 



Rodziny, za naszych ++ Kapłanów, Siostry Zakonne, Budowniczych, 

Fundatorów kościoła i za ++ Dobroczyńców oraz d.op. 

16. 00 Nabożeństwo różańcowe 

16. 30 - Za + ojca Gerarda Dragon z ok. urodzin, za + mamę Gertrudę, za ++ z rodz. i 

pokr.  

- Za + Alfonsa Ochota z ok. urodzin 

Pozostałe ogłoszenia 

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

2. Przyszła comiesięczna kolekta parafialna kiermaszowa na malowanie 

naszego Kościoła  

3. Tydzień temu z okazji Dnia Papieskiego do puszek na rzecz stypendystów 

Fundacji Trzeciego Tysiąclecia wpłynęło 1.219 Zł 52 Gr. i 15 Euro  

4. Dziś przeżywamy Niedzielę Misyjną – Bóg zapłać za kolektę wyznaczoną 

na rzecz Misji świętych. Rozpoczyna się w Kościele Tydzień Misyjny  

5. W tym tygodniu przypada święto św. Szymona i Judy Tadeusza (piątek)  

6. Próba chóru we wtorek o godz. 19.00  

7. Zbiórka ministrantów w sobotę o godz. 12.00  

8. Zaprasza się kibiców w niedzielę 23 października o godz. 14.00 na mecz 

piłkarski pomiędzy Groszmalem a Górnikiem Januszkowice 

Patron tygodnia – św. Szymon i Juda Tadeusz 

Św. Szymon (I w). Ewangelie wymieniają go w ścisłym gronie uczniów Pana Jezusa. 

Miał przydomek Zelota - "Gorliwy" (Mk 3,18), z żarliwością bowiem zachowywał 

Prawo Mojżeszowe. Według późnych źródeł pracował na terenie dzisiejszej 

Brytanii(?) oraz w Babilonii i Persji. 

Zginął męczeńską śmiercią razem ze św. Judą Apostołem. 

Patron diecezji siedleckiej oraz farbiarzy, garncarzy, grabarzy spawaczy. 

W IKONOGRAFII św. Szymon w sztuce wschodniej przedstawiany jest z krótkimi 

włosami lub łysy, w sztuce zachodniej ma dłuższe włosy i kędzierzawą brodę. 

Jego atrybutami są: księga, kotwica, palma i piła (drewniana), którą miał być rozcięty, 

topór, włócznia. 

Św. Juda Tadeusz Apostoł (I w). Piszą o nim Ewangeliści: św. Jan podczas opisu 

Ostatniej Wieczerzy (14,22), św. Mateusz (10,3) i św. Marek (3,18). Juda był bratem 

Jakuba Młodszego, krewnym Pana Jezusa. Jest autorem jednego z listów Nowego 

Testamentu. Po Zesłaniu Ducha Świętego miał prowadzić misję w Edessie. Według 

innych źródeł apostołował w Mezopotamii, gdzie poniósł śmierć męczeńską razem ze 

św. Szymonem. 



Patron diecezji siedleckiej, Magdeburga. 

Orędownik w sprawach beznadziejnych. 

W IKONOGRAFII św. Juda Tadeusz przedstawiany jest w długiej, czerwonej szacie 

lub w brązowo-czarnym płaszczu. Trzyma mandylion z wizerunkiem Jezusa. 

Jego atrybutami są: barka rybacka, kamienie, krzyż, księga, łaska, maczuga, miecz, 

pałki, którymi został zabity, topór. 

 

Mądrość Syracha 

Pan jest Sędzią, który nie ma względu na osoby. 

Nie będzie miał On względu na osobę przeciw biednemu, owszem, wysłucha prośby 

pokrzywdzonego. 

Nie lekceważy błagania sieroty i wdowy, kiedy się skarży. 

Kto służy Bogu, z upodobaniem będzie przyjęty, a błaganie jego dosięgnie obłoków. 

Modlitwa biednego przeniknie obłoki i nie ustanie, aż dojdzie do celu. 

Nie odstąpi ona, aż wejrzy Najwyższy i ujmie się za sprawiedliwymi, i wyda słuszny 

wyrok. 

Humor 

Przychodzi chłopiec do mamy i mówi:  

-Mamo, znalazłem sobie dziewczynę, ale nie pokażę Ci jej, tylko jutro przyprowadzę 

ze sobą trzy dziewczyny a ty zgadniesz, która to.  

OK.  

Matka się zgodziła, a następnego dnia zgodnie z umową syn przyprowadza panny.  

Sadza je na kanapie, po czym mama przez chwilę z nimi rozmawia.  

Pół godziny potem zaczyna syn:  

-Teraz mamo zgadnij, która będzie moją żoną.  

-Hmmm. Ta pierwsza.  

-Mamo, jak to zgadłaś?  

- Po prostu. Nie lubię jej. 

- Mamo, z mego listu do św. Mikołaja wykreśl kolejkę elektryczną, a wpisz łyżwy.  

- A co, nie chcesz już pociągu?  

- Chcę, ale jeden już znalazłem w Waszej szafie. 

Przychodzi do lekarza baba z niemowlęciem i mówi:  

-Panie doktorze, ono bez przerwy płacze.  

-Zaraz zobaczę, co mu dolega - mówi lekarz. Kładzie dziecko na stoliku i od razu 

widzi, iż jego pielucha jest tak pełna, że aż się przelewa, więc pyta babę: -Dlaczego 

nie zmieniła mu pani pieluchy?  

-Bo na opakowaniu napisali: "Do 24 kilogramów". 
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