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19. – 25. 10. 2020 

XXIX Niedziela Zwykła  

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 
Faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić Jezusa w mowie. 

Posłali więc do Niego swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby mu 

powiedzieli: «Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej w prawdzie 

nauczasz. Na nikim Ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz 

nam więc, jak Ci się zdaje? Czy wolno płacić podatek cezarowi, czy nie?» 

Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: «Czemu wystawiacie Mnie na próbę, 

obłudnicy? Pokażcie Mi monetę podatkową!» Przynieśli Mu denara. 

On ich zapytał: «Czyj jest ten obraz i napis?» Odpowiedzieli: «Cezara». Wówczas 

rzekł do nich: «Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy 

do Boga». 

Czytanie z Księgi proroka Izajasza 

Tak mówi Pan o swym pomazańcu, Cyrusie: «Ja mocno ująłem go za prawicę, aby 

ujarzmić przed nim narody i królom odpiąć broń od pasa, aby otworzyć przed nim 

podwoje, żeby się bramy nie zatrzasnęły. 

Przez wzgląd na mego sługę, Jakuba, Izraela, mojego wybrańca, nadałem ci twój tytuł, 

bardzo zaszczytny, chociaż Mnie nie znałeś. Ja jestem Pan, i nie ma innego. Poza Mną 

nie ma boga. Przypaszę ci broń, chociaż Mnie nie znałeś, aby wiedziano od wschodu 

słońca aż do zachodu, że poza Mną nie ma nic. Ja jestem Pan i nikt poza Mną». 

 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 19. 10. 2020 – św. Pawła do Krzyża 

17. 30 Różaniec za zalecanych zmarłych 

18. 00 Za + Jadwigę Grala w 4 r. śm., za ++ z rodz. Grala - Malosek, pokr. i d.op. 

 Wtorek 20. 10. 2020 – św. Jana Kantego 

17. 30 Różaniec za zalecanych zmarłych 

18. 00 Za + Korneliusza Czempiel w 10 r. śm. 

 Środa 21. 10. 2020  

17. 30 Różaniec za zalecanych zmarłych 

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

int.  Małgorzaty i Henryka Ocik z ok. 62 roczncy ślubu i za całą rodzinę  

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

błog. w pew. int. z ok. rocznicy ślubu oraz w int. całej rodziny 

 Czwartek 22. 10. 2020 – św. Jana Pawła II, papieża 

8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 Za + Jerzego Wojciechowskiego w 7 r. śm., za + ojca Władysława Jezioro, ++ 

teściów, pokr. i dusze czyśćcowe 

17. 30 Nabożeństwo różańcowe za zalecanych zmarłych 

18. 00 Za + Gertrudę Grygosz z ok. ur., za Jana Grygosz, ++ teściów Józefa i Zofię 

Budny oraz pokr. 

 Piątek 23. 10. 2020 – św. Jana Kapistrana, kapł. 

16. 00 Ślub i Msza św. Paweł Płaza i Justyna Stasiuk 

17. 30 Nabożeństwo różańcowe za zalecanych zmarłych 

18. 00 MSZA SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA:  Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. 

za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. Eryka i Elżbiety Zmarzły z ok. 60 

r. ślubu oraz za dzieci z rodzinami 

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

 Sobota 24. 10. 2020 – św. Antoniego Marii Clareta 

14. 00 Do św. Anioła Stróża za roczne dzieci Kingę Tobolik i Maurycego Knosala, z 

pr. o zdrowie i wszelkie Boże błogosławieństwo 

15. 00 Ślub i Msza św. Bartosz Bednarz i Kinga Skrzypczak 

17. 30 Nabożeństwo różańcowe za zalecanych zmarłych 

18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA – INTENCJA ZBIORCZA:  

- Za + Teresę Sieroń z okazji urodzin, za + Irenę Figura z okazji imienin, za + 

ojca, brata, dziadków, rodzeństwo i d.op.  

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

++ z obu stron i d.op.  

- Za + brata Józefa Zając w 5 r. śm., rodziców, dziadków, wujowstwo, pokr. i 



d.op.    

- Za + Stefana Stotko, jego ++ rodziców Leona i Edeltrautę, za ++ teściów 

Waltera i Ritę Sommer, pokr. i d.op.  

- Za ++ Grzegorza i Gertrudę Wolny, +  zięcia Piotra i za całe pokr.  

- Za ++ rodz. Annę i Pawła Loch, męża Antoniego, dwóch braci oraz za ++ z 

pokr.   

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

Czesława i Katarzynę Wójcik, pokr. i d.op. 

 Niedziela 25. 10. 2020 – 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 + Józefa Grüner, rodziców, rodzeństwo, pokr. i d.op. 

16. 00 Nabożeństwo różańcowe za zalecanych zmarłych 

16. 30 - Za + pra-pra-dziadka Józefa Tkocz, myśliwego, niech Bóg przyjmie Go do 

krainy wiecznych łowów  

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

błog. w int. Marianny i Stanisława Rosikoń, córki i  całą rodzinę 

 

Pozostałe ogłoszenia 

1. W dalszym ciągu zapraszam na różaniec za naszych zalecanych zmarłych   

2. Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę wyznaczoną na rzecz Misji Świętych i za 

kwiaty ofiarowane do naszego kościoła   

3. W sobotę o 12.00 spotkanie ministrantów   

4. Podziękowanie za ofiary złożone do puszek przed kościołem na Fundację 

Nowego Tysiąclecia. Na ten cel wpłynęło 1020 zł. 43 gr. i 5 Euro 

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do 
Tesaloniczan 
Paweł, Sylwan i Tymoteusz do Kościoła Tesaloniczan w Bogu Ojcu i Panu Jezusie 

Chrystusie. Łaska wam i pokój! 

Zawsze dziękujemy Bogu za was wszystkich, wspominając o was nieustannie w 

naszych modlitwach, pomni przed Bogiem i Ojcem naszym na wasze dzieło wiary, na 

trud miłości i na wytrwałą nadzieję w Panu naszym, Jezusie Chrystusie. 

Wiemy, bracia przez Boga umiłowani, o wybraniu waszym, bo nasze głoszenie 

Ewangelii wśród was nie dokonało się samym tylko słowem, lecz mocą i działaniem 

Ducha Świętego oraz wielką siłą przekonania. 

 



Patron tygodnia: św. Józef Bilczewski 

Św. Józef Bilczewski, biskup 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. 


