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16. – 22. 10. 2017 

XXVIII Niedziela Zwykła  

Dzień Papieski w naszej parafii 

Ewangelia wg św. Mateusza  

Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: «Królestwo 

niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał 

więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. 

Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: „Powiedzcie zaproszonym: Oto 

przygotowałem moją ucztę; woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko jest gotowe. 

Przyjdźcie na ucztę!” Lecz oni zlekceważyli to i odeszli: jeden na swoje pole, drugi do 

swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy, pozabijali. 

Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a 

miasto ich spalić. 

Wtedy rzekł swoim sługom: „Uczta weselna wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni 

nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, 

których spotkacie”. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których 

napotkali: złych i dobrych. I sala weselna zapełniła się biesiadnikami. 

Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom, i zauważył tam człowieka 

nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego: „Przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie 

mając stroju weselnego?” Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: „Zwiążcie mu 

ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie 

zębów”. Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych». 

 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 16. 10. 2017 – św. Jadwigi Śląskiej 

17. 30 Nabożeństwo różańcowe 

18. 00 Za + męża Stefana Stotko, jego ++ rodz. Edeltrudę i Leona Stotko, za ++ Ritę 

i Waltera Sommer, pokr. i d.op. 

 Wtorek 17. 10. 2017 – św. Ignacego Antiocheńskiego, bpa i m. 

17. 30 Nabożeństwo różańcowe 

18. 00 Za ++ rodz. Jadwigę i Antoniego Klyszcz, za ich córkę Helenkę i za ++ 

krewnych 

18. 30 Katecheza dla kl.VI 

 Środa 18. 10. 2017 – św. Łukasza Ewangelisty 
17. 30 Nabożeństwo różańcowe 

18. 00 Za + Jadwigę Grala w I r. śm. 

 Czwartek 19. 10. 2017 – św. Pawła od Krzyża, kapłana 
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 Za ++ Rozalię i Wojciecha Sceplik, dwóch synów, synową i d.op. 

17. 30 Nabożeństwo różańcowe 

18. 00 Intencja wolna 

 Piątek 20. 10. 2017 – św. Jana Kantego, kapłana 

7. 00 Za ++ rodz. Augustyna i Helenę Kampa, Pawła i Apolonię Woszek, dwóch 

braci, dwie bratowe i za + Irenę 

17. 30 Nabożeństwo różańcowe 

18. 00 MSZA ŚW. SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA:  Za + męża Franciszka Świtała, 

za syna Henryka, za + Józefa Mleczek, za ++ z rodz. Mleczek, za + matkę 

Marię Czarnecką, męża Rajmunda oraz + Urszulę wraz z mężem 

18. 30 Katecheza dla dzieci I-komunijnych 

 Sobota 21. 10. 2017  - bł. Jakuba Strzemię, bpa 

13. 00 Ślub i Msza św. Michał Kolarczyk i Alicja Gonschior 

17. 30 Nabożeństwo różańcowe 

18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja zbiorcza  

- Za + Gertrudę Grygosz, męża Jana, ++ rodz. Józefa i Zofię Budny, pokr. i 

d.op.   

- Za + syna i brata Józefa Zając w 2 r. śm., ojca Konrada, matkę Hildegardę, 

za ++ z pokr. oraz za ++ dziadków z obu stron  

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

Piotra i d.op.  

- Za + Korneliusza Czempiel w 7 r. śm., za ++ rodziców i brata  

- Za +męża Jerzego Wojciechowskiego w rocznicę śm., ojca Władysława i ++ 

z rodziny  

- Za ++ rodz. Antoniego i Janinę, + siostrę Jadwigę, ++ braci Władysława i 



Ryszarda, za ++ z rodziny i pokr.  

- Za + Bronisławę Warwas  

- Za + Sebastiana Prusickiego w 2 r. śm. 

 Niedziela 22. 10. 2017 – XXIX Niedziela Zwykła  

8. 00 Za ++ rodz. Wincentego i Marię Sobota, ++ braci Józefa, Jana i Roberta z 

żonami 

10. 30 Za ++ rodziców Schenk - Orlik, dwóch braci, dwie siostry, szwagrów Alfonsa 

i Konrada 

16. 00 Nabożeństwo Różańcowe 

16. 30 Za + Henryka Drożdż w 30 r. śm., za jego ++ rodziców, teściów, za ++ 

krewnych z rodz. Drożdż – Sznajder i d.op. 

Pozostałe ogłoszenia 

1. W tym tygodniu przypadają: w poniedziałek św. Jadwigi Śląskiej, w środę św. 

Łukasza Ewangelisty, w piątek św. Jana Kantego  

2. Podziękowania za ofiary złożone do puszek przed kościołem na Fundację 

„Dzieło Nowego Tysiąclecia” wspierające dzieci i młodzież z rodzin biednych i 

małozamożnych  

3. W niedzielę 22 pażdziernika przypada niedziela misyjna. Kolekta w tym dniu na 

rzecz Misji św. W tym dniu także liczenie wiernych, którzy uczestniczą we 

Mszy św. niedzielnej (tzw. Dominicantes i Comunicantes)  

4. Podziękowania tym wszystkim, którzy brali udział w ostatnim w tym roku 

Nabożeństwie do Matki Boskiej Fatimskiej  

5. Uczniowie ze szkół podstawowych i kandydaci do bierzmowania uczestniczą we 

Mszy św. szkolnej i młodzieżowej  

6. RÓŻANIEC każdego dnia o 17.30 przed  Mszą św. wieczorną  

7. Próba chóru we wtorek o godz. 19.00  

8. W sobotę o godz. 11.00 zebranie Marianek w salce parafialnej 

9. W sobotę  o godz. 12.00 zbiórka ministrantów 

 

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 (Kol 

4,14). 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 

http://www.biblia.net.pl/cgi-bin/biblia.cgi?Kol4,14-14/o/li
http://www.biblia.net.pl/cgi-bin/biblia.cgi?Kol4,14-14/o/li


"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. 

Humor 

Policjant rozwiązuje krzyżówkę. Zatrzymuje się na haśle: "Największy ptak na trzy 

litery", pierwsza M. Chwilkę myśli, drapie się za uchem, po czym z dumą pisze: 

"MÓJ". 

- Tato, lubisz grillowane warzywa? 

- A czemu miałbym nie lubić? Oczywiście, że lubię. 

- To dobrze, bo ogródek nam się pali. 

Kłótnia małżeńska. 

- Chciałbym umrzeć! - krzyczy mąż. 

- Ja też! - odpowiada żona. 

- To ja już nie! 

Mówi Janusz do Staśka: 

- Sprzedałem fortepian żony, by było spokojniej w chacie i kupiłem jej saksofon. 

- Jak to? Przecież też będzie hałasować. 

- Tak, ale przynajmniej nie będzie śpiewać. 

Na weselu drużba mówi:  

- A teraz proszę, aby żonaci mężczyźni stanęli obok osoby, która je uszczęśliwia. 

Biedny barman, zagnietli go na śmierć. 

Przez pierwsze trzy dni małżeństwa byłem przekonany, że mam najlepszą teściową na 

świecie. A to i mecz razem obejrzeliśmy, o samochodach pogadaliśmy, nawet na ryby 

ze mną poszła. No i wreszcie wytrzeźwiałem po weselu, patrzę na teściową, a to teść. 


