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XXVI Niedziela Zwykła  

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 

Jezus powiedział do faryzeuszów: 

«Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień 

ucztował wystawnie. U bramy jego pałacu leżał żebrak pokryty wrzodami, imieniem 

Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza. A także psy przychodziły 

i lizały jego wrzody. 

Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został 

pogrzebany. 

Gdy cierpiąc męki w Otchłani, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na 

jego łonie. I zawołał: „Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i przyślij Łazarza, aby 

koniec swego palca umoczył w wodzie i ochłodził mój język, bo strasznie cierpię w 

tym płomieniu”. 

Lecz Abraham odrzekł: „Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a 

Łazarz w podobny sposób – niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. 

A ponadto między nami a wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt, choćby chciał, 

stąd do was przejść nie może ani stamtąd nie przedostają się do nas”. 

Tamten rzekł: „Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca. Mam bowiem 

pięciu braci: niech ich ostrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki”. 

Lecz Abraham odparł: „Mają Mojżesza i Proroków, niechże ich słuchają!” „Nie, ojcze 

Abrahamie – odrzekł tamten – lecz gdyby ktoś z umarłych poszedł do nich, to się 

nawrócą”. Odpowiedział mu: „Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby ktoś 

z umarłych powstał, nie uwierzą”». 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 30. 09. 2019 – św. Hieronima, kapł. i dra K. 

18. 00 Do B.Op. MBNP z podz. za otrzymane łaski, z pr. o opiekę, zdrowie i Boże 
błog. w int. rodz. Wicher i za ++ rodziców Wocka 

 Wtorek 1. 10. 2019 – św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dz. 

17. 30 Nabożeństwo różańcowe 

18. 00 Dz. błag. w int. Aleksandry z ok. ur. 

 Środa 2. 10. 2019 – św. Aniołów Stróżów 
17. 30 Nabożeństwo różańcowe 

18. 00 Za + Bertę Wowro w rocznicę śm., za ++ z rodziny i za + kuzyna Joachima 
Świerc 

 Czwartek 3. 10. 2019 – I czw. m-ca 
8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 - O nowe powołania do Służby Bożej  
- Za ++ Rozalię i Wojciecha Sceplik, dwóch synów, synową i za ++ dziadków 
z obu stron 

17. 00 Godzina Św. 

17. 30 Nabożeństwo różańcowe 

18. 00 Za + Agnieszkę Warwas, męża Alojzego i za ++ z tego domu 

 Piątek 4. 10. 2019 – św. Franciszka z Asyżu, I pt m-ca 
7. 00 Do NSPJ w int. Czcicieli, Ofiarodawców, za naszych Chorych i Dobrodziejów 

Kościoła 

17. 00 Dz. błag. do B.Op. MBR. z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże 
błogosławieństwo w int. Stanisława Wójcik z ok. 90 r. ur., za żonę Edeltrautę, 
za dzieci z rodzinami, wnuki i prawnuki 

17. 30 Nabożeństwo różańcowe 

18. 00 MSZA ŚW. SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA: Za + Gertrudę Mikoszek, jej 
męża, syna Rudolfa, dziadków i d.op. 

18. 30 Spotkanie dzieci pierwszokomunijnych (kl.III) 

 Sobota 5. 10. 2019 – św. Faustyny Kowalskiej, dz. – I sob. m-ca 
7. 00 - Do NSNMP w int. Ofiarodawców i Czcicieli  

- Za + męża Michała Koziura, jego rodziców, za ++ Jadwigę i Władysława 
Płuska i d.op. 

7. 30 Modlitwy Franciszkańskiego Zakonu Świeckich 

12. 00 Różaniec za Kościół, Ojca św. i Prześladowanych Chrześcijan 

17. 00 Okazja do spowiedzi św. 

17. 30 Nabożeństwo różańcowe 

18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA – INTENCJA ZBIORCZA  
- Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w 
int. Justyny Woszek z ok. 40 r. ur., za męża, dzieci i całą rodzinę  
- Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w 
int. rodz. Kuc  
- Do św. Anioła Stróża za roczne dziecko Liliannę Kala, za rodziców, 
dziadków i chrzestnych  
- Do św. Anioła Stróża w intencji rocznego dziecka Leona Cebula, za 



rodziców, dziadków, chrzestnych i za całą rodzinę  
- Za + Elżbietę Figura, zaginionego męża, ++ dzieci, wnuczkę Adriannę i 
rodziców Piechota – Figura  
- Za + męża i ojca Ernesta Panza, za ++ rodziców, siostry i za ++ z pokr.  
- Za ++ rodz. Martę i Stanisława Smolin, brata Jerzego, ciocię Angelę, za ++ z 
rodz. i pokr.  
- Za ++ dziadków Annę i Józefa Okos, ich dzieci, za ++ z pokr.i za ++ z 
rodziny Rataj - Tkocz - Czempik  
- Za + Eugenię Smolińską w 20 r. śm. i za + męża  Ryszarda  
- Za ++ rodz. Stefana i Lucję Ptaszek, ++ synów i córki, pokr. oraz d.op. 

 Niedziela 6. 10. 2019 – XXVII Niedziela Zwykła – Odpust 
Parafialny 

8. 00 W int. III Zakonu Świeckich o zdrowie i Boże błog. 

11. 00 - Przez wstawiennictwo MB Różańcowej za żyjących Parafian i dobrodziejów 
Kościoła  
- Dz. błag. do B.Op. MBR z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 
Franciszka Franczok z ok. 91 r. ur., za dzieci z rodzinami i za + żonę 
Hildegardę 

16. 00 Nieszpory 

16. 30 - Do św. Anioła Stróża za roczne dziecko Leona Nitka, za brata, rodziców, 
dziadków, chrzestnych i za całą rodzinę  
-  Za ++ rodz. Jana i Annę Garbiec, ++ dziadków Adama i Stanisławę oraz 
Mariannę Garbiec, ++ Kazimierza i Marię Lipka oraz ciocię Teresę Zuba 
 

Pozostałe ogłoszenia 

1. Serdeczne podziękowania za kwiaty ofiarowane do kościoła  
2. Bóg zapłać za naszą comiesięczną kolektę parafialną na remont wieży naszego  

kościoła  
3. Sumistą i kaznodzieją odpustowym będzie Ks. dr Alfons Szubert  
4. Suma odpustowa wyjątkowo o godz. 11.00  
5. Przed odpustem można składać zalecki odpustowe za naszych zmarłych, za 

których modlić się będziemy w czasie różańca  
6. W tym tygodniu w liturgii wspominamy: (poniedziałek) św. Hieronima, 

(wtorek) św. Teresę od Dzieciątka Jezus, (środa) św. Aniołów Stróżów, (piątek) 
św. Franciszka, (sobota ) św. Faustynę  

7. W tym tygodniu przypadają: pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca  
8. Odwiedziny chorych w piątek od godz. 9.00  
9. Od wtorku 1 pażdziernika rozpoczynamy Nabożeństwo Różańcowe. Każdego 

dnia o godz. 17.30 – serdecznie zapraszam  
10. Góra św. Anny pielgrzymki: niedziela (6.X) orkiestr Kalwaryjskich oraz 

hodowców gołębi  
11. Kolekta odpustowa tzw. powinowata na potrzeby Parafii oraz na przygotowanie 

uroczystości odpustowej  
12. W sobotę o godz. 11.00 spotkanie Marianek w salce parafialnej  
13. Zaprasza się kibiców w niedzielę 29 września o godz. 15.00 na mecz piłkarski 

pomiędzy Groszmalem a LZS Przysiecz 



Czytanie z Księgi proroka Amosa 
Tak mówi Pan wszechmogący: 

«Biada beztroskim na Syjonie i dufnym na górze Samarii. Leżą na łożach z kości 

słoniowej i wylegują się na dywanach; jedzą oni jagnięta z trzody i cielęta ze środka 

obory. Improwizują na strunach harfy i jak Dawid wynajdują instrumenty muzyczne. 

Piją czaszami wino i najlepszym olejkiem się namaszczają, a nic się nie martwią 

upadkiem domu Józefa. Dlatego teraz ich poprowadzę na czele wygnańców, i zniknie 

krzykliwe grono hulaków». 

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza 

Ty, o człowiecze Boży, podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, 

wytrwałością, łagodnością. Walcz w dobrych zawodach o wiarę, zdobywaj życie 

wieczne: do niego zostałeś powołany i o nim złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu 

świadków. 

Nakazuję w obliczu Boga, który ożywia wszystko, i Chrystusa Jezusa – Tego, który 

złożył dobre wyznanie za Poncjusza Piłata – ażebyś zachował przykazanie nieskalane, 

bez zarzutu, aż do objawienia się naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Ukaże je, we 

właściwym czasie, błogosławiony i jedyny Władca, Król królujących i Pan 

panujących, jedyny mający nieśmiertelność, który zamieszkuje światłość niedostępną, 

którego nikt z ludzi nie widział ani nie może zobaczyć: Jemu cześć i moc wiekuista! 

Amen. 

 

Patron tygodnia: św. Faustyna Kowalska 

Helena Kowalska urodziła się 25 września 1905 roku w Głogowcu niedaleko Łodzi. 

Pochodziła z wiejskiej ubogiej rodziny. Mając 16 lat pracowała jako służąca. W cztery 

lata później została przyjęta do klasztoru sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w 

Warszawie. Nadano jej imię Faustyna. Wykonywała prace służebne w ogrodzie, w 

kuchni w piekarni, na furcie. Miała jedno pragnienie. uświęcić się wśród pracy i 

cierpienia. Posiadając zaledwie elementarne wykształcenie sięgnęła szczytów nieba. 

Była obdarzona darem modlitwy kontemplacyjnej. Na polecenie spowiednika spisała 

swe mistyczne przeżycia w "Dzienniczku", który stanowi perłę duchowości 

chrześcijańskiej. Ogłosiła na nowo ludziom wielkie ewangeliczne przesłanie o 

Miłosierdziu Boga. Na podstawie objawień poleciła namalować obraz Zbawiciela z 

podpisem "Jezu Ufam Tobie". 

Zmarła 5 października 1938 roku w Krakowie-Łagiewnikach 

Beatyfikowana w 1993 roku, a 30 kwietnia 2000 roku kanonizowana na placu św. 

Piotra w Rzymie przez Jana Pawła II 

W IKONOGRAFII św. Faustyna przedstawiana jest w czarnym habicie, stroju swego 

zgromadzenia 


