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23. – 29. 10. 2017 

XXIX Niedziela Zwykła  

 

Ewangelia wg św. Mateusza  

Faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić Jezusa w mowie. 

Posłali więc do Niego swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby mu 

powiedzieli: «Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej w prawdzie 

nauczasz. Na nikim Ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz 

nam więc, jak Ci się zdaje? Czy wolno płacić podatek cezarowi, czy nie?» 

Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: «Czemu wystawiacie Mnie na próbę, 

obłudnicy? Pokażcie Mi monetę podatkową!» Przynieśli Mu denara. 

On ich zapytał: «Czyj jest ten obraz i napis?» Odpowiedzieli: «Cezara». Wówczas 

rzekł do nich: «Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy 

do Boga». 

Czytanie z Księgi proroka Izajasza 

Tak mówi Pan o swym pomazańcu, Cyrusie: «Ja mocno ująłem go za prawicę, aby 

ujarzmić przed nim narody i królom odpiąć broń od pasa, aby otworzyć przed nim 

podwoje, żeby się bramy nie zatrzasnęły. 

Przez wzgląd na mego sługę, Jakuba, Izraela, mojego wybrańca, nadałem ci twój tytuł, 

bardzo zaszczytny, chociaż Mnie nie znałeś. Ja jestem Pan, i nie ma innego. Poza Mną 

nie ma boga. Przypaszę ci broń, chociaż Mnie nie znałeś, aby wiedziano od wschodu 

słońca aż do zachodu, że poza Mną nie ma nic. Ja jestem Pan i nikt poza Mną». 

 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 23. 10. 2017 – św. Jana Kapistrana, kapłana 

17. 30 Nabożeństwo różańcowe 

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

pew. int. z ok. 35 r. ślubu i za dzieci z rodzinami  

- II Kapłan Dz. błag. do B.Op. MBR. z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże 

błog. w int. Małgorzaty Langosz z ok. 85 r. ur., za + męża Alfreda Langosz i 

syna Klaudiusza 

 Wtorek 24. 10. 2017 – św. Antoniego Marię Clareta, bpa 

7. 00 Za + Marię Kilbach, jej rodziców, rodzeństwo i dusze czyśćcowe 

17. 30 Nabożeństwo różańcowe 

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

Teresy Sieroń z ok. 88 r. ur. 

18. 30 Katecheza dla kl.VII 

 Środa 25. 10. 2017  
17. 30 Nabożeństwo różańcowe 

18. 00 Dz. błag. do B.Op. MBR. w int. Elżbiety i Laury Kurpiers 

 Czwartek 26. 10. 2017  
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 Za + Gerharda Datko, jego ++ rodziców, szwagrów Franciszka i Huberta oraz 

d.op. 

17. 30 Nabożeństwo różańcowe 

18. 00 Za + ojca Mieczysława Kieljan w 30 dz. po śm., za + matkę Irenę i za ++ z 

rodz. Kieljan 

 Piątek 27. 10. 2017  

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 + matkę Marię Kondziela w 

13 r. śm., za ++ z pokr. i d.op. 

18. 30 Katecheza dla dzieci I-komunijnych 

 Sobota 28. 10. 2017  - św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza 

15. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 

Rudolfa Huncza z ok. 60 r. ur., za zięcia Piotra z ok. urodzin, za żonę, córkę i 

syna z rodziną 

16. 00 Dz. błag. do B.Op. MBR. z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. Sabiny Wójcik, 

za męża Helmuta, za dzieci, rodziców, w int. całej rodziny i w int. Moniki z 

ok. urodzin oraz za + ojca Ignacego 

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. 

Barbary i Wiesława Długosz z ok. 45 r. ślubu, za córki, zięcia oraz wnuki  

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

++ z obu stron  

- Za + ojca Jerzego Krupop w I r. śm., za żonę Gertrudę, ++ teściów Gertrudę 

i Henryka Gryl, za ++ z pokr. i d.op. 

 Niedziela 29. 10. 2017 – XXX Niedziela Zwykła – Kiermasz 

Rocznica Poświęcenia Kościoła Parafialnego 

8. 00 Za + Józefa Ocik, żonę Agnieszkę, dwóch synów, córkę, zięcia, wnuka Marka, 

za ++ z rodz. Ocik – Kroll – Świerc i d.op. 

10. 30 - Za ++ Parafian, Dobrodziejów i Budowniczych kościoła oraz w int. 

wszystkich żyjących Dobroczyńców naszej Świątyni  

- Za + Edytę Kubis, za ++ rodz. Kubis i Wittek  

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

Marty Zawiślak z ok. 30 r. ur., za Dawidka, rodziców, siostrę, dziadków i w 

int. babci Helenki Mazur z ok. 74 r. ur., za męża Tadeusza, wnuki, córki z 

rodzinami i prawnuki 

16. 00 Nabożeństwo Różańcowe 

16. 30 Za + Józefa Grüner, rodziców, rodzeństwo Karola i Łucję oraz d.op. 

Pozostałe ogłoszenia 

1. W tym tygodniu przypadają: w sobotę święto św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza  

2. W przyszłą niedzielę obchodzimy uroczystość rocznicy poświęcenia własnego 

Kościoła (kiermasz). Kolekta parafialna na drugi obraz znajdujący się w 

prezbiterium kościoła   

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

„Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Zebrano w naszej Parafii 745 Zł i 50 Gr.  

4. Dziś  przypada  niedziela misyjna. Bóg zapłać za kolektę na rzecz Misji św.  

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. 12.00 zbiórka ministrantów  

9. Zaprasza się kibiców w niedzielę 22 października o godz. 14.00 na mecz 

pomiędzy Groszmalem a GLKS Kietrz 

10. Zaprasza się mieszkańców w piątek 27 października o godz. 16.30 na spotkanie 

z autorem książki „Dzieje Groszowic” Wiesławem Długoszem, które odbędzie 

się w Filii Biblioteki (obok kościoła) 

 



Patron tygodnia – św. Jan Kapistran  

Jan Kapistran urodził się w 1386 roku w Capestrano. Po studiach prawniczych 

w Perugii był radcą dworu neapolitańskiego, następnie sędzią i gubernatorem. Podczas 

walk dostał się do niewoli. Przebywając w więzieniu przeżył wizję, pod wpływem 

której zmienił życie. Po uwolnieniu wstąpił do franciszkanów obserwantów - 

bernardynów. Podjął pracę wędrownego kaznodziei. Kazania głosił we Włoszech, 

Austrii, Francji, Niemczech, w Polsce, na pograniczu Czech i Moraw na Węgrzech. 

Przemierzając te kraje organizował szpitale i inne dzieła miłosierdzia. W Polsce 

przebywał 8 miesięcy. Był na ślubie króla Kazimierza Jagiellończyka z Elżbietą, córką 

cesarza Albrechta II. Pozostawił po sobie dwa klasztory bernardynów: w Krakowie 

i Warszawie. Św. Jan był mediatorem w sporze o tron neapolitański, w konflikcie 

między Mediolanem a Bazyleą oraz na Sycylii. W swym aktywnym życiu poświęcał 

wiele czasu na modlitwę. Prowadził życie umartwione. Często pościł. Miał dar 

przepowiadania przyszłości. Św. Jan Kapistran - mianowany przez Piusa II legatem - 

wzywał do zjednoczenia sił chrześcijańskich przeciw inwazji muzułmańskiej na 

Europę. Przyczynił się do zwycięstwa nad Turkami w bitwie pod Belgradem (1456). 

Zmarł w kilka miesięcy później 23 października w Ilok nad Dunajem. 

Nazwano go "apostołem zjednoczonej (po schizmie) Europy". Beatyfikowany w 1622, 

kanonizowany w 1690 roku. Patron prawników. 

W IKONOGRAFII św. Jan Kapistran przedstawiany jest w habicie franciszkańskim. 

Jego atrybuty: gwiazda koło głowy krucyfiks, księga, monstrancja w rękach, noga 

depcząca turecki turban, sztandar z krzyżem. 

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan 

Paweł, Sylwan i Tymoteusz do Kościoła Tesaloniczan w Bogu Ojcu i Panu Jezusie 

Chrystusie. Łaska wam i pokój! 

Zawsze dziękujemy Bogu za was wszystkich, wspominając o was nieustannie w 

naszych modlitwach, pomni przed Bogiem i Ojcem naszym na wasze dzieło wiary, na 

trud miłości i na wytrwałą nadzieję w Panu naszym, Jezusie Chrystusie. 

Wiemy, bracia przez Boga umiłowani, o wybraniu waszym, bo nasze głoszenie 

Ewangelii wśród was nie dokonało się samym tylko słowem, lecz mocą i działaniem 

Ducha Świętego oraz wielką siłą przekonania. 

Humor 

Telefon w hotelowej recepcji: 

- Dzień dobry, dzwonię z pokoju 303. Moglibyście przysłać kogoś z obsługi? Kłócę 

się właśnie z żoną i zagroziła, że wyskoczy przez okno. 

- Przepraszam, ale to państwa prywatny problem. 

- Tak, zgoda, ale to cholerne okno się nie otwiera, a to już wasz problem. 


