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14. – 20. 10. 2019 

XXVIII Niedziela Zwykła  

Dzień Papieski 

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 

Zdarzyło się, że Jezus, zmierzając do Jeruzalem, przechodził przez pogranicze Samarii 

i Galilei. 

Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. 

Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: «Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami!» Na 

ten widok rzekł do nich: «Idźcie, pokażcie się kapłanom!» A gdy szli, zostali 

oczyszczeni. 

Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił, chwaląc Boga donośnym 

głosem, padł na twarz u Jego nóg i dziękował Mu. A był to Samarytanin. 

Jezus zaś rzekł: «Czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? 

Czy się nie znalazł nikt, kto by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec?» 

Do niego zaś rzekł: «Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła». 

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza 

Najmilszy: 

Pamiętaj na Jezusa Chrystusa, potomka Dawida. On według Ewangelii mojej powstał 

z martwych. Dla niej znoszę niedolę aż do więzów jak złoczyńca; ale słowo Boże nie 

uległo spętaniu. Dlatego znoszę wszystko przez wzgląd na wybranych, aby i oni 

dostąpili zbawienia w Chrystusie Jezusie, wraz z wieczną chwałą. 

 Nauka to godna wiary: Jeżeli bowiem z Nim współumarliśmy, z Nim także żyć 

będziemy. Jeśli trwamy w cierpliwości, z Nim też królować będziemy. Jeśli się 

będziemy Go zapierali, to i On nas się zaprze. Jeśli my odmawiamy wierności, On 

wiary dochowuje, bo nie może się zaprzeć siebie samego. 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 14. 10. 2019 – św. Kaliksta, pap. i m. 

7. 00 Za ++ Ignacego i Martę Wieszala oraz d.op. 

17. 30 Nabożeństwo różańcowe 

18. 00 Za ++ Elżbietę i Pawła Kindler, ++ Różę i Jerzego Sobota, za ich ++ dzieci i 

za ++ z pokr. Kindler – Sobota oraz d.op. 

 Wtorek 15. 10. 2019 – św. Teresy od Jezusa, dz. i dra K. 
13. 00 Dz. błag. z podz. za otrzymane łaski, z pr. o dalsze Boże błog. w int. 

pracowników Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych – Oddział 

Opole, za emerytów i zmarłych pracowników  

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. Jadwigi z ok. 75 r. ur., za dzieci z rodzinami, wnuki i za + męża 

Huberta 

18. 30 Spotkanie kandydatów do bierzmowania kl. VII 

 Środa 16. 10. 2019 – św. Jadwigi Śląskiej 
17. 30 Nabożeństwo różańcowe 

18. 00 Za ++ Jadwigę i Antoniego Klyszcz, za + siostrę Helenę, ++ dziadków, pokr. 

oraz d.op. 

 Czwartek 17. 10. 2019 – św. Ignacego Antiocheńskiego, bpa i m. 
8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 Za +Angelę Okos, za ++ rodziców, rodzeństwo, za ++ z rodzin Okos – Rzodki 

– Wiench, pokr. i dusze czyśćcowe 

17. 30 Nabożeństwo różańcowe 

18. 00 Za +Annę Ocik, męża Franciszka, ++ szwagrów Franciszka i Huberta 

oraz szwagierkę Pelagię 

 Piątek 18. 10. 2019 – św. Łukasza Ewangelisty 
17. 30 Nabożeństwo różańcowe 

18. 00 MSZA ŚW. SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA: Za + Jadwigę Grala w 3 r. śm., 

za ++ z rodz. Grala - Malosek i d.op. 

18. 30 Spotkanie dzieci pierwszokomunijnych (kl.III) 

 Sobota 19. 10. 2019 – św. Pawła od Krzyża 
17. 00 Okazja do spowiedzi św. 

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. 

Lidii Czaja z ok. 65 r. ur.  

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

Grażyny i Piotra z ok. 20 r. ślubu, za synów, rodziców, za + ojca  Ryszarda i 

za żyjących oraz ++ z całej rodziny  

- Za + Korneliusza Czempiel w 9 r. śm., za ++ rodz., rodzeństwo i + brata  

- Za + Bernadetę Łysakowską w 5 r. śm., za + brata Adama, za ++ z rodz. 



Łysakowski - Orlik - Kozub – Myśliwiec, za ++ z pokr. i d.op.  

- Za + męża, ojca i dziadka Guido Płaczek, za ++ rodz. Marię i Pawła Standke, 

ich dwóch ++ synów, dwie córki, za ++ teściów i za + Martę Halubczok  

- Za + Małgorzatę Smolarz w I r. śm., ++ ojca i brata Karola, ++ krewnych i 

za ++ rodz. Janikula - Smolarz  

- Za + Henryka Dróżdż, jego ++ rodziców, teściów, ++ z rodz. Dróżdż - 

Sznajder i d.op.  

- Za ++ rodz. Jana i Gertrudę Grygosz, ++ teściów Józefa i Zofię Budny, za 

++ z pokr. i d.op.  

- Za + matkę Ewę Kupczak w 4 r. śm. oraz dusze w czyśćcu cierpiące 

 Niedziela 20. 10. 2019 – XXIX Niedziela Zwykła – Dzień Misyjny 
8. 00 Za + Małgorzatę Micheń, męża Gerharda, rodziców, rodzeństwo i d.op. 

10. 30 - Za + Józefa Grüner, rodziców, siostrę Łucję, brata Karola i całe pokr.  

- Do św. Anioła Stróża w int. Doroty Galli, za rodziców, dziadków i 

chrzestnych 

16. 00 Nieszpory 

16. 30 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog.w int. 

Romana z ok. 60 r. urodzin, za żonę Mirosławę i za dzieci 

 

Pozostałe ogłoszenia 

1. Serdeczne podziękowania za kwiaty ofiarowane do kościoła  

2. W dalszym ciągu zapraszam na nabożeństwa różańcowe – w tym czasie 

modlimy się za naszych zalecanych zmarłych w zaleckach odpustowych  

3. W tym tygodniu w liturgii wspominamy: św. Teresę od Jezusa (wtorek), 

uroczystość św. Jadwigi Śląskiej (środa), św. Antoniego Antiocheńskiego 

(czwartek), św. Łukasza Ewangelistę (piątek)  

4. Dziś w  niedzielę  (13  pażdziernika) zapraszam na nabożeństwo fatimskie o 

godz. 20.00 – ostatnie w tym roku  

5. Za tydzień (20.X) przypada Niedziela Misyjna  

6. Góra św. Anny: pielgrzymki – sobota (19 X) Żywego Różańca św., sobota–

niedziela (19 – 20 X) pielgrzymka Bractwa  św. Anny, niedziela (20X) 

uroczystości ku czci św. Piotra z Alkantary z obchodami kalwaryjskimi  

7. Dziś kolekta (13 X) diecezjalna na Seminarium Duchowne i inne instytucje 

diecezjalne oraz zbiórka do puszek na Fundację Dzieła Nowego Tysiąclecia  

8. Za tydzień kolekta wyznaczona na Misje św.  

9. Zbiórka ministrantów – sobota godz. 12.00  

10. Próba chóru we wtorek o godz. 19.00  

11. Zaprasza się kibiców w niedzielę 13 października o godz. 15.00 na mecz 

piłkarski pomiędzy Groszmalem a LKS Chmielowice 



Czytanie z Drugiej Księgi Królewskiej 

Wódz syryjski Naaman, który był trędowaty, zanurzył się siedem razy w Jordanie, 

według słowa męża Bożego, a ciało jego na powrót stało się jak ciało małego chłopca i 

został oczyszczony. 

Wtedy wrócił do męża Bożego z całym orszakiem, wszedł i stanął przed nim, mówiąc: 

«Oto przekonałem się, że na całej ziemi nie ma Boga poza Izraelem! A teraz zechciej 

przyjąć dar od twego sługi!» 

On zaś odpowiedział: «Na życie Pana, przed którego obliczem stoję – nie wezmę!» 

Tamten nalegał na niego, aby przyjął, lecz on odmówił. 

Wtedy Naaman rzekł: «Jeśli już nie chcesz, to niech dadzą twemu słudze tyle ziemi, 

ile para mułów unieść może, ponieważ odtąd twój sługa nie będzie składał ofiary 

całopalnej ani ofiary krwawej innym bogom, jak tylko Panu». 

 

Patron tygodnia: św. Jadwiga Śląska 

Św. Jadwiga Śląska, księżna, wdowa urodziła się w 1174 (1179?) roku jako córka 

Bertolda IV hrabiego na Andechs (Bawaria).Otrzymała staranne wychowanie i 

wykształcenie w domu rodzinnym i u benedyktynek w Kitzingen. W trzynastym roku 

życia poślubiła Henryka i Brodatego, księcia Wrocławia, z którym miała siedmioro 

dzieci. W swoim życiu doświadczyła tajemnicy Krzyża. Przeżyła śmierć męża i 

prawie wszystkich dzieci. Jej ukochany syn, Henryk Pobożny poległ w bitwie z 

Tatarami pod Legnicą. Ostatnie lata spędziła w ufundowanym przez siebie klasztorze 

cystersek w Trzebnicy gdzie jej córka Gertruda była przełożoną. Zasłynęła z 

pobożności i czynów miłosierdzia. 

Wyczerpana surowym życiem mniszki, chociaż nie składała ślubów zmarła 15 

października 1243 roku. 

Kanonizowana przez Klemensa IV w 1267 roku. 

Jej relikwie spoczywają w Trzebnicy. 

Patronka Polski, Śląska, archidiecezji wrocławskiej i diecezji w Görlitz. miast: 

Andechs, Berlina, Krakowa, Trzebnicy, Wrocławia, Europy. uchodźców oraz 

pojednania i pokoju. 

W IKONOGRAFII św. Jadwiga przedstawiana jest jako młoda mężatka w długiej 

sukni lub w książęcym płaszczu z diademem na głowie. Czasami w habicie 

cysterskim. 

Jej atrybutami są: but w ręce, krzyż, księga, figurka Matki Bożej, makieta kościoła w 

dłoniach, różaniec. 


