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6. – 12. 11. 2017 

XXXI Niedziela Zwykła  

 

Ewangelia wg św. Mateusza  

Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami: «Na katedrze 

Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie 

wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale 

sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na 

ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. 

Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają 

swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsca na ucztach 

i pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie 

nazywali ich Rabbi. 

A wy nie pozwalajcie nazywać się Rabbi, albowiem jeden jest wasz Nauczyciel, a wy 

wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden 

bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano 

mistrzami, bo jeden jest tylko wasz Mistrz, Chrystus. 

Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a 

kto się poniża, będzie wywyższony». 

 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 6. 11. 2017  

17. 30 Nabożeństwo  różańcowe za zalecanych zmarłych 

18. 00 Za ++ z rodz. Tokarz – Janetzko, za + Kazimierza Kubis i dusze czyśćcowe 

 Wtorek 7. 11. 2017  
17. 30 Nabożeństwo różańcowe za zalecanych zmarłych  

18. 00 Za + męża Teodora Wójcik w dniu urodzin, za jego ++ rodziców, rodzeństwo, 

teściów, + córkę Różę, pokr. i d.op. 

18. 30 Katecheza dla bierzmowańców z II kl. Gimnazjum 

 Środa 8. 11. 2017  
17. 30 Nabożeństwo różańcowe za zalecanych zmarłych 

18. 00 Za ++ Różę i Pawła Johst, ich rodziców, za ++ z rodz. Giza – Zdzuj – Czech - 

Cichoń 

 Czwartek 9. 11. 2017 – Rocznica Poświęcenia Bazyliki 

Laterańskiej - święto 
8. 30 Różaniec w intencji młodego pokolenia 

9. 00 Za ++ rodz. Gerharda i Gertrudę, + teścia Huberta, szwagrów Jana i 

Kazimierza oraz za +Luizę 

17. 30 Nabożeństwo różańcowe za naszych zalecanych zmarłych 

18. 00 Za ++ Kapłanów Ks. Skrobocza, Liszkę, Haasego, Rudzkiego, za ++ 

Proboszczów, Wikariuszy, Siostry Zakonne, za ++ Budowniczych i 

Fundatorów Kościoła 

 Piątek 10. 11. 2017 – św. Leona Wielkiego, pap. i dra K. 
17. 30 Nabożeństwo różańcowe za naszych zalecanych zmarłych 

18. 00 MSZA ŚW. SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA:  Za + męża Feliksa Mika, jego 

++ rodziców, teściów Nowak, dwie siostry, trzech szwagrów, pokr. i d.op. 

18. 30 Katecheza dla dzieci I-komunijnych 

 Sobota 11. 11. 2017  - Narodowe Święto Niepodległości - 

św. Marcina z Tours, bpa 
9. 00 - Za ++ Konrada i Jadwigę Okos, za ++ rodziców, pokr. i d.op.   

- Z okazji Narodowego Święta Niepodległości w int. naszej Ojczyzny o ład i 

bezpieczeństwo 

17. 30 Nabożeństwo różańcowe za zalecanych zmarłych 

18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja zbiorcza  

- Dz. błag. do B.Op. MBR z podz. za łaski w intencji Elżbiety i Dariusza z ok. 

ur., za córki i całą rodzinę z pr. o potrzebne zdrowie i Bożą opiekę 

- Za ++ Franciszka i Gertrudę Labisz, ++ córki Angelę, Elfrydę i Cecylię, za + 

syna Pawła, za ++ z rodz. i pokr. oraz dusz e czyśćcowe  

- Za + Teresę Urban w 6 r. śm., za ++ z rodz. Urban – Kala  

- Za + Huberta Kleinschrot w 6 r śm., za jego rodz. Marię i Walentego 

Kleinschrot, za ++ teściów i pokr.  



- Za + Szymonka Łosik w 2 r. śm., za ++ z rodz. Grubiak – Fryga i pokr. 

 Niedziela 12. 11. 2017 – XXXII Niedziela Zwykła  
8. 00 Za + Leona Fronia, jego rodziców, teściów i za ++ z  rodzin Wicher – Fronia 

10. 30 Za + ojca Jana Kondziela w I r. śm., za + matkę Anielę i za + brata 

Waldemara 

16. 00 Nabożeństwo różańcowe za ++ zalecanych w wypominkach 

16. 30 Za + ojca Stanisława Marcinkowski w 8 r. śm., za rodziców, teściów i za ++ z 

tej rodziny 

Pozostałe ogłoszenia 

1. Bóg zapłać za ostatnią comiesięczną kolektę parafialną na drugi obraz 

znajdujący się   w prezbiterium naszego kościoła. Na ten cel wpłynęło 4.047 Zł. 

87 GR. i 2 Euro  

2. RÓŻANIEC za zalecanych zmarłych każdego dnia o 17.30 przed Mszą św. 

wieczorną  

3. W tym tygodniu przypada rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej 

(czwartek), wspomnienie św. Leona Wielkiego (piątek) i św. Marcina z Tours 

(sobota)  

4. 11 listopada Narodowe Święto Niepodległości  

5. Podziękowania za dzisiejszą kolektę wyznaczoną na potrzeby Kurii i 

Seminarium  

6. W niedzielę 12 listopada ogólnopolska zbiórka do puszek na Pomoc Kościołowi 

w  potrzebie  

7. Próba chóru we wtorek o godz. 19.00  

8. W sobotę o godz. 12.00 zbiórka ministrantów  

9. Bóg zapłać tym wszystkim Parafianom, którzy zadbali o groby naszych 

zmarłych Kapłanów zdobiąc je wieńcami i zniczami  

10. Zaprasza się kibiców w niedzielę 5 listopada o godz. 13.00 na mecz pomiędzy 

Groszmalem a Racławią Racławice Śląskie 

Patron tygodnia – św. Marcin z Tours  

Św. Marcin z Tours urodził się w 316/317? roku w Sabarii (Szombathely? ) - na 

terenie dzisiejszych Węgier. Ojciec był trybunem wojskowym. Uczył się w Ticinium 

(Pawia). Mając 15 lat wstąpił do armii Konstancjusza II. Żebrakowi proszącemu 

o jałmużnę u bram miasta Amiens oddał połowę swej opończy Następnej nocy ukazał 

mu się Chrystus odziany w ten płaszcz. Pod wpływem tego wydarzenia przyjął chrzest 

i opuścił wojsko (356). Miał wtedy 18 lat. Odwiedził swoich rodziców których 

doprowadził do chrześcijaństwa. Następnie udał się do św. Hilarego, biskupa Poitiers, 

stając się jego uczniem. Po pewnym czasie osiadł jako pustelnik na wysepce Gallinaria 

w pobliżu Genui. W 361 roku założył pierwszy klasztor w Galii - w Ligugé. Dziesięć 



lat później, mimo jego sprzeciwu, lud wybrał go biskupem Torus. Św. Marcin jako 

pasterz diecezji prowadził nadal surowe życie mnisze, budząc sprzeciw okolicznych 

biskupów. Klasztory które zakładał, łączyły koncepcję życia mniszego z pracą 

misyjną. Sam odbył wiele wypraw misyjnych. 

Zmarł 8 listopada 397 roku w Candes podczas podróży duszpasterskiej. Jego ciało 

sprowadzono Loarą do Tours i pochowano 11 listopada. Jako pierwszy wyznawca - 

nie męczennik - zaczął odbierać cześć świętego w Kościele Zachodnim. Relikwie 

spoczywają w bazylice wzniesionej ku czci Świętego. 

Jest patronem Francji, królewskiego rodu Merowingów diecezji w Eisenstadt, Mainz, 

Rotterburga, Amiens. dzieci, hotelarzy jeźdźców kawalerii, kapeluszników kowali, 

krawców młynarzy tkaczy podróżników więźniów właścicieli winnic, żebraków 

żołnierzy. 

W IKONOGRAFII przedstawiany jest św. Marcin w stroju biskupa lub jako żołnierz 

oddający płaszcz żebrakowi. 

Jego atrybutami są: dzban, gęś na księdze, gęś u jego stóp, koń, księga, model 

kościoła, dwa psy lub żebrak u jego stóp. 

 Aklamacja (Por. Mt 23, 9b. 10b) 

Alleluja, alleluja, alleluja 

Jeden jest Ojciec wasz w niebie  

i jeden jest wasz Nauczyciel, Chrystus. 

Alleluja, alleluja, alleluja 

Humor 

Rodzina siedzi przy stole. 

Mały Tomek pyta się taty: 

- Tatusiu, dlaczego ożeniłeś się z mamą? 

Tata odkłada widelec i patrząc na żonę mówi: 

- Widzisz, nawet dziecko tego nie rozumie ... 

Ojciec w kuchni przygotowuje mięsny farsz. Wchodzi córka i mówi:  

- Tato, poznaj Krzyśka. On z nami zamieszka. 

Ojciec w tym czasie mielący mięso nawet nie odwraca głowy i mówi:  

- W samą porę, bo z Tomka już tylko te resztki nam zostały na farsz. 

W sądzie: 

- Czy świadek wie, kto zabił ofiarę? 

- Nie, wysoki sądzie. 

- Czy świadek zdaje sobie sprawę, jaka jest kara za kłamstwo pod przysięgą? 

- Znacząco mniejsza, niż za morderstwo, wysoki sądzie. 


