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21. – 27. 10. 2019 

XXIX Niedziela Zwykła - Dzień Misyjny 

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 

Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i 

nie ustawać: «W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z 

ludźmi. 

W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: „Obroń 

mnie przed moim przeciwnikiem!” Przez pewien czas nie chciał; lecz potem rzekł do 

siebie: „Chociaż Boga się nie boję ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ 

naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie nachodziła mnie bez końca 

i nie zadręczała mnie”». 

I Pan dodał: «Słuchajcie, co mówi ten niesprawiedliwy sędzia. A Bóg, czyż nie 

weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy 

będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy 

jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?» 

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza 

Najmilszy: 

Trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci powierzono, bo wiesz, od kogo się nauczyłeś. 

Od lat bowiem niemowlęcych znasz Pisma święte, które mogą cię nauczyć mądrości 

wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Jezusie. 

Wszelkie Pismo jest przez Boga natchnione i pożyteczne do nauczania, do 

przekonywania, do poprawiania, do wychowania w sprawiedliwości – aby człowiek 

Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu. 

Zaklinam cię na Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, oraz 

na Jego pojawienie się i na Jego królestwo: głoś naukę, nastawaj w porę i nie w porę, 

wykazuj błąd, napominaj, podnoś na duchu z całą cierpliwością w każdym nauczaniu. 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 21. 10. 2019  

17. 30 Nabożeństwo różańcowe 

18. 00 Za + Jerzego Wojciechowskiego w 6 r. śm., za + ojca Władysława Jezioro, za 

++ teściów Janinę i Kazimierza oraz d.op. 

 Wtorek 22. 10. 2019 – św. Jana Pawła II, pap. 
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. rodziny Orlik i za dzieci z rodzinami 

18. 30 Spotkanie kandydatów do bierzmowania kl. VIII 

 Środa 23. 10. 2019 – św. Jana Kapistrana, kapł. 
17. 30 Nabożeństwo różańcowe 

18. 00 Za ++ z rodz. Hoffmann i dusze czyśćcowe 

 Czwartek 24. 10. 2019 – św. Antoniego Marii Clareta, bpa 
8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 Za + matkę Marię Kilbach, za + ojca Karola, rodziców i rodzeństwo z obu str. 

17. 30 Nabożeństwo różańcowe 

18. 00 Za + Stefana Stotko, jego ++ rodziców, teściów Ritę i Waltra Sommer, 

szwagra Gerarda Sommer, za ++ z rodz. i pokr. 

 Piątek 25. 10. 2019  
17. 30 Nabożeństwo różańcowe 

18. 00 MSZA ŚW. SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA: Za ++ zalecanych w 

tegorocznych wypominkach odpustowych, za ++ Kapłanów i za dusze 

czyśćcowe 

18. 30 Spotkanie dzieci pierwszokomunijnych (kl.III) 

 Sobota 26. 10. 2019  
17. 00 Okazja do spowiedzi św. 

17. 30 Nabożeństwo różańcowe 

18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA – INTENCJA  ZBIORCZA  

- Za + Edytę Kubis z ok. ur. i za żyjących z całej rodziny  

- Za + Teresę Sieroń z ok. ur., za + męża, syna, rodziców, rodzeństwo i d.op.  

- Za + brata Józefa Zając w 4 r .śm., za ++ rodziców, dziadków, wujostwo i 

pokr.  

- Do Bożego Miłosierdzia za + matkę Gertrudę Witola w I r.śm., za + ojca 

Jerzego, brata Bernarda i pokr.  

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

++ z obu str. i d.op.  

- Za + Marię Kochanek, za ++ teściów Gertrudę i Franciszka Kochanek, za ++ 

Katarzynę i Czesława Wójcik oraz pokr.  

- Za +  Justynę Anisko z ok. 33 r ur. – Msza ofiarowana od chrzestnej Sylwii z 

rodziną 

 



 Niedziela 27. 10. 2019 – XXX Niedziela Zwykła 
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 + Pawła Labisz, żonę Albinę, ++ rodziców, krewnych i pokr. 

16. 00 Nieszpory 

16. 30 - Za + Marię Kondziela w 15 r. śm., za + męża Jana i pokr. z obu stron  

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

Ireny Klama–Radwańskiej z ok. 60 r. ur. i za dzieci z rodzinami  

 

Pozostałe ogłoszenia 

1. Dziś Niedziela Misyjna, rozpoczynająca Tydzień Misyjny  

2. Przyszła comiesięczna kolekta parafialna na remont wieży naszego kościoła  

3. W dalszym ciągu zapraszam na nabożeństwa różańcowe – godz. 17.30  

4. W tym tygodniu w liturgii wspominamy: we wtorek (22.X) wspomnienie św. 

Jana Pawła II. W tym dniu przypada dzień diecezjalnego dzieła modlitwy w 

intencji kapłanów „OREMUS”  

5. Podziękowania za liczny udział na ostatnim Nabożeństwie Fatimskim  

6. Dziś (20.X) kolekta jest wyznaczona na Misje św.  

7. Bóg zapłać za zbiórkę do puszek na Fundację Dzieła Nowego Tysiąclecia. Na 

ten cel wpłynęło 1259 Zł i 52 Gr.  

8. Zbiórka ministrantów – sobota godz. 12.00  

9. Próba chóru we wtorek o godz. 19.00 

 

Czytanie z Księgi Wyjścia 

Amalekici przybyli, aby walczyć z Izraelitami w Refidim. Mojżesz powiedział wtedy 

do Jozuego: «Wybierz sobie mężów i wyrusz z nimi do walki z Amalekitami. Ja jutro 

stanę na szczycie góry z laską Bożą w ręku». Jozue spełnił polecenie Mojżesza i 

wyruszył do walki z Amalekitami. Mojżesz, Aaron i Chur wyszli na szczyt góry. 

Jak długo Mojżesz trzymał ręce podniesione do góry, Izrael miał przewagę. Gdy zaś 

ręce opuszczał, miał przewagę Amalekita. Gdy zdrętwiały Mojżeszowi ręce, wzięli 

kamień i położyli pod niego, i usiadł na nim. Aaron zaś i Chur podparli jego ręce, 

jeden z tej, a drugi z tamtej strony. W ten sposób aż do zachodu słońca były ręce jego 

stale wzniesione wysoko. I tak pokonał Jozue Amaleka i jego lud ostrzem miecza. 

 



Patron tygodnia: św. Józef Bilczewski 

Józef Bilczewski urodził się 26 kwietnia 1860 roku w Wilamowicach koło Kęt w 

ubogiej rodzinie stolarza-cieśli, a zarazem rolnika - Franciszka Biby i Anny z 

Fajkiszów. w 1880 roku ukończył gimnazjum w Wadowicach, w którym zdał z 

odznaczeniem maturę. Następnie wstąpił do Seminarium Duchownego w Krakowie, a 

po ukończeniu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, 6 lipca 1884 

roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk kardynała Albina Dunajewskiego. 

W ciągu dwu lat uzyskał stopień doktora teologii. Studiował także dogmatykę i 

archeologię chrześcijańską w Rzymie i Paryżu. w 1890 roku habilitował się na 

Uniwersytecie Jagiellońskim z dogmatyki fundamentalnej. w 1891 roku mianowany 

został profesorem nadzwyczajnym dogmatyki specjalnej na Uniwersytecie Lwowskim, 

a w 1893 roku profesorem zwyczajnym. w 1896 roku był dziekanem, a w 1900 roku 

rektorem Uniwersytetu Lwowskiego. 

W 1900 roku papież Leon XIII ustanowił go metropolitą arcybiskupem lwowskim. 

Dzięki jego inicjatywie powstało na terenie archidiecezji lwowskiej 330 obiektów 

sakralnych na czele z monumentalnym kościołem świętej Elżbiety we Lwowie. 

Wspierał rozwój Wilamowic, a także miejscową społeczność i jej życie edukacyjne. 

W swojej pracy duszpasterskiej wzorował się na bł. Jakubie Strzemię. Pragnął 

pomagać wszystkim potrzebującym pomocy materialnej i duchowej. Głosił pogląd, że 

sama praca w kościele nie wystarcza, że należy do niej dołączyć pracę społeczną 

dążącą do oświecenia i poprawy bytu materialnego parafian oraz do usunięcia 

wszelkiego rodzaju nadużyć, którym ulegały środowiska ekonomicznie słabsze. w celu 

przygotowania księży do tej akcji organizował w swoim pałacu we Lwowie specjalne 

kursy społeczne. Wybudował dla stowarzyszeń katolickich Dom Katolicki we 

Lwowie. 

Dzięki niemu w 1907 roku przybyli na ziemie polskie pallotyni, gdyż pozwolił im 

osiedlić się w Jajkowcach na terenie jego diecezji. Zajmował się pomocą dla 

studentów, szkół ludowych, środowisk robotniczych, wspomagał materialnie ubogich. 

Dla nich w czasie i wojny światowej był moralnym i materialnym oparciem. Józef 

Bilczewski odznaczał się wielką wrażliwością społeczną, troską o biedotę. Usiłował 

zmniejszać konflikty polsko-ukraińskie. Za życia mówiono o nim jak o świętym. 

Umarł z przepracowania na anemię złośliwą 23 marca 1923 roku we Lwowie. Został 

pochowany pośród ubogich na cmentarzu Jankowskim, odprowadzany na miejsce 

wiecznego spoczynku przez tłumy przedstawicieli wszystkich środowisk Lwowa. Jego 

zabalsamowane serce przekazano do parafii św. Stanisława Biskupa w Lubaczowie, 

gdzie spoczeło obok ołtarza z relikwiami metropolity halicko-lwowskiego bł. Jakuba 

Strzemię. w 2001 roku urnę z sercem ofiarowano katedrze lwowskiej. 

W 2001 roku beatyfikowany przez Papieża Jana Pawła II podczas jego wizyty we 

Lwowie. Kanonizacja Józefa Bilczewskiego przez papieża Benedykta XVI odbyła się 

23 października 2005 roku w Rzymie. 


