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12. – 18. 10. 2020 

XXVIII Niedziela Zwykła  

Dzień Papieski 

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 
Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: «Królestwo 

niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał 

więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. 

Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: „Powiedzcie zaproszonym: Oto 

przygotowałem moją ucztę; woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko jest gotowe. 

Przyjdźcie na ucztę!” Lecz oni zlekceważyli to i odeszli: jeden na swoje pole, drugi do 

swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy, pozabijali. 

Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a 

miasto ich spalić. 

Wtedy rzekł swoim sługom: „Uczta weselna wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni 

nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, 

których spotkacie”. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których 

napotkali: złych i dobrych. I sala weselna zapełniła się biesiadnikami. 

Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom, i zauważył tam człowieka 

nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego: „Przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie 

mając stroju weselnego?” Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: „Zwiążcie mu 

ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie 

zębów”. Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych». 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 12. 10. 2020 – św. Jana Bejzyma, kapł. 

7. 00 Do B.Op. MBNP z prośbą o zdrowie i Boże błog. w pew. int. 

17. 30 Różaniec za zalecanych zmarłych 

18. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP, św. Katarzyny z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i 

Boże błog. w int. Jadwigi Witola z ok. 85 r. ur. i w int. całej rodziny 

 Wtorek 13. 10. 2020 – bł. Honorata Koźmińskiego – Dzień Fatimski 

7. 00 Do MB Fatimskiej za Czcicieli i Ofiarodawców Mszy św. 

17. 30 Różaniec za zalecanych zmarłych 

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

Krystyny i Zbigniewa Buciak z ok. 40 rocznicy ślubu i za synów z rodzinami 

18. 30 Katecheza dla kl.VIII SP 

20. 00 NABOŻEŃSTWO DO MATKI BOSKIEJ FATIMSKIEJ (z czytaniem  

zalecek) 

 Środa 14. 10. 2020 – św. Kaliksta, pap. i m. – św. Małgorzaty 
Marii Alacoqe 

17. 30 Różaniec za zalecanych zmarłych 

18. 00 Za ++ Ignacego i Martę Wieszala oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 

 Czwartek 15. 10. 2020 – św. Teresy od Jezusa, dz. i dra K. 
8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 Za + Angelę Okos, + męża Jerzego, Gertrudę Okos, córkę Renatę, ++ zięciów  

oraz ++ z rodz. Rzotki - Okos – Wiench - Szywalski - Matuszek i pokr. 

17. 30 Nabożeństwo różańcowe za zalecanych zmarłych 

18. 00 W pew. int. z ok. urodzin 

 Piątek 16. 10. 2020 – św. Jadwigi Śląskiej 
17. 30 Nabożeństwo różańcowe za zalecanych zmarłych 

18. 00 MSZA ŚW. SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA: Za ++ Jadwigę i Antoniego 

Klyszcz, za ich rodziców, rodzeństwo, za + siostrę Helenkę i d.op. 

18. 30 Katecheza dla Klas III (I-komunijnych) 

 Sobota 17. 10. 2020 – św. Ignacego Antiocheńskiego, m. 
7. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 

Marii i Brunona Brisch z ok. 50 r. ślubu i o zdrowie dla dzieci z rodzinami 

17. 15 Okazja do spowiedzi św. 

17. 30 Nabożeństwo różańcowe za zalecanych zmarłych 

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. Weronki Rozmus z ok. 18 r. ur., za rodziców, brata i krewnych  

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

int. Joanny i Andrzeja z ok. 25 r. ślubu, za dzieci i najbliższą rodzinę  

- Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za otrzymane łaski, z pr. o zdrowie i Boże 

błog. w int. Stefanii i Jerzego z ok. 50 r. ślubu, za córki z rodzinami i za ++ 

rodziców z obu stron  



- Za ++ rodz. Jana i Elżbietę Świerc, + brata Leonarda, pokr. i dusze 

czyśćcowe  

- Za + męża, ojca i dziadka Guido Płaczek, za ++ Marię i Piotra Standke, ich 

dwóch synów, dwie córki, za + Martę Halupczok i pokr.  

- Za + Małgorzatę Smolarz w rocznicę śm., za + ojca i brata Karola oraz za ++ 

z rodzin Janikula - Smolarz i dusze czyśćcowe  

- Za ++ rodz. Różę i Jerzego Sobota, za + brata Krystiana, za ++ z rodz. 

Sobota - Wilczek i pokr 

 Niedziela 18. 10. 2020 – XXIX Niedziela Zwykła 
8. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 

Marka Wolny z ok. 50 r. urodzin, za żonę Małgorzatę, za synów, rodziców, 

rodzeństwo i przyjaciół 

10. 30 Za + Pawła Labisz, żonę Albinę, za ++ rodziców, teściów i za ++ z pokr. 

12. 00 Dz. błag. w int. Urszuli i Tadeusza z ok. 45 r. ślubu, za dzieci z rodzinami i 

wnuki 

16. 00 Nabożeństwo różańcowe za zalecanych zmarłych 

16. 30 Za + matkę Irenę Cendlewską w 3 r. śmierci  

 

Pozostałe ogłoszenia 

1. Bóg zapłać za kwiaty ofiarowane do naszej świątyni  

2. We wtorek o godz. 20.00 zapraszam na ostatnie w tym roku NABOŻEŃSTWO 

FATIMSKIE  

3. W piątek (16.10) uroczystość św. Jadwigi Śląskiej, głównej patronki Śląska  

4. Za tydzień (18 .10) Niedziela Misyjna, kolekta wyznaczona na Misje Święte  

5. W przyszłą niedzielę liczenie wiernych na Mszach św. (tzw. Dominikantes)  

6. Góra św.Anny – pielgrzymki: sobota (17.10) Żywego Różańca, niedziela (18.10) 

uroczystości ku czci św. Piotra z Alkantary z obchodami kalwaryjskimi  

7. W sobotę o godz. 12.00 zbiórka ministrantów  

8. Zapraszam każdego dnia na Różaniec za zalecanych o godz. 17.30  

9. Podziękowania za dzisiejsze ofiary złożone do puszek na Fundację Nowego 

Tysiąclecia    

10. W dalszym ciągu możemy zamawiać sobie Msze św. na przyszły rok  

11. Dziś 10 października przypada 50 rocznica śmierci Ks. Proboszcza Antoniego 

Liszki, pamiętajmy o zmarłych Kapłanach w naszej modlitwie RIP  

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

piłkarski pomiędzy Groszmalem a KS Szczedrzyk 

 



Czytanie z Księgi proroka Izajasza 
Pan Zastępów przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę z tłustego mięsa, 

ucztę z wybornych win, z najpożywniejszego mięsa, z najwyborniejszych win. Zedrze 

On na tej górze zasłonę, zapuszczoną na twarz wszystkich ludów, i całun, który 

okrywał wszystkie narody; raz na zawsze zniszczy śmierć. Wtedy Pan Bóg otrze łzy z 

każdego oblicza, zdejmie hańbę ze swego ludu na całej ziemi, bo Pan przyrzekł. 

I powiedzą w owym dniu: Oto nasz Bóg, Ten, któremu zaufaliśmy, że nas wybawi; oto 

Pan, w którym złożyliśmy naszą ufność; cieszmy się i radujmy z Jego zbawienia! 

Albowiem ręka Pana spocznie na tej górze. 

 

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Filipian 
Bracia: 

Umiem cierpieć biedę, umiem też korzystać z obfitości. Do wszystkich w ogóle 

warunków jestem zaprawiony: i być sytym, i głód cierpieć, korzystać z obfitości i 

doznawać niedostatku. Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia. W każdym razie 

dobrze uczyniliście, biorąc udział w moim ucisku. 

A Bóg mój według swego bogactwa zaspokoi wspaniale w Chrystusie Jezusie każdą 

waszą potrzebę. Bogu zaś i Ojcu naszemu chwała na wieki wieków. Amen. 

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. 


