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26. 10. – 1. 11. 2020 

XXX Niedziela Zwykła  

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 
Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z 

nich, uczony w Prawie, wystawiając Go na próbę, zapytał: «Nauczycielu, które 

przykazanie w Prawie jest największe?» 

On mu odpowiedział: «„Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, 

całą swoją duszą i całym swoim umysłem”. To jest największe i pierwsze przykazanie. 

Drugie podobne jest do niego: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. 

Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe Prawo i Prorocy». 

Czytanie z Księgi Wyjścia 

Tak mówi Pan: 

«Nie będziesz gnębił ani uciskał przybysza, bo wy sami byliście przybyszami w ziemi 

egipskiej. 

Nie będziesz krzywdził żadnej wdowy ani sieroty. Jeślibyś ich skrzywdził i poskarżą 

Mi się, usłyszę ich skargę, rozpali się gniew mój, i wygubię was mieczem; i żony 

wasze będą wdowami, a dzieci wasze sierotami. 

Jeśli pożyczysz pieniądze ubogiemu z mojego ludu, żyjącemu obok ciebie, to nie 

będziesz postępował wobec niego jak lichwiarz i nie każesz mu płacić odsetek. 

Jeśli weźmiesz w zastaw płaszcz twego bliźniego, winieneś mu go oddać przed 

zachodem słońca, bo jest to jedyna jego szata i jedyne okrycie jego ciała podczas snu. 

I jeśliby się on żalił przede Mną, usłyszę go, bo jestem litościwy». 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 26. 10. 2020  

17. 30 Różaniec  

18. 00 Za + ojca Stanisława Pasoń, żonę Różę, ich syna Alfreda, za ++ z rodz. i pokr. 

 Wtorek 27. 10. 2020  

17. 30 Różaniec  

18. 00 Za + matkę Marię Kondziela w 16 r. śm., za + ojca Jana i całe pokr. 

 Środa 28. 10. 2020 – św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza 

17. 30 Różaniec  

18. 00 Do św. Judy Tadeusza z podz. za odebrane łaski, z pr. o zdrowie oraz o dalszą 

opiekę Bożą w int. Elżbiety, siostry Ireny i za całą rodzinę Kampa 

 Czwartek 29. 10. 2020  

8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 Za + brata Gerharda Datko, za jego ++ rodziców, szwagrów Franciszka, 

Huberta i Pawła, za ++ pokr. i d.op. 

17. 30 Różaniec 

18. 00 Za + Patryka Subocz w 30 dz. po śm. 

 Piątek 30. 10. 2020  

17. 30 Różaniec 

18. 00 Za + ojca Gerarda Dragon z ok. urodzin, za + matkę Gertrudę Dragon, za ++ 

dziadków, wuja Jerzego, za ++ z rodz., pokr. i d.op. 

 Sobota 31. 10. 2020  

16. 30 Okazja do spowiedzi św. 

17. 30 Nabożeństwo różańcowe  

18. 00 PIERWSZA  MSZA ŚW. NIEDZIELNA - INTENCJA ZBIORCZA  

- Za + Edytę Kubis z ok. urodzin, za ++ teściów Wittek, ++  rodziców Kubis 

oraz d.op.  

- Za ++ Adama i Cecylię Bąk, za ++ z rodziny, pokr. i d.op.  

- Za + Zdzisława Płuska, + Edwarda Wielgosz i za ++ z pokr. z obu stron 

 Niedziela 1. 11. 2020 – Wszystkich Świętych - Uroczystość 

8. 00 Za + ojca Rajnarda Faltin w rocznicę śm., jego + żonę Annę i szwagierkę 

Stefanię oraz za ++ z rodz. Krawczyk i d.op. 

10. 30 Za + Karola Grüner w 7 r. śm., za ++ rodziców, rodzeństwo, pokr. i d.op. 

15. 00 Nieszpory i procesja na cmentarz 

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

Józefa Czech z ok. 75  r. ur., za żonę Helenę i za córki z rodzinami  



Pozostałe ogłoszenia 

1. W dalszym ciągu zapraszam na nabożeństwa różańcowe  

2. Bóg zapłać za dzisiejszą comiesięczną kolektę parafialną-gospodarczą na 

remonty związane z renowacją naszej świątyni  

3. W przyszłą niedzielę (1.XI) Uroczystość Wszystkich Świętych  

4. W sobotę od 16.30 okazja do spowiedzi św. przed uroczystością Wszystkich 

Świętych  

5. Wierni, którzy nawiedzą kościół, kaplicę publiczną lub półpubliczną w 

uroczystość Wszystkich Świętych od południa i w dniu Wspomnienia 

Wszystkich Wiernych Zmarłych mogą dostąpić odpustu zupełnego za zmarłych. 

Można go uzyskać tylko raz w ciągu doby. Warunki: modlitwa Ojcze nasz, 

Wierzę i dowolna modlitwa w intencjach Ojca św., przystąpienie do sakramentu 

pokuty i przyjęcie Komunii św.  

6. Wierni, którzy nawiedzą cmentarz w dniach od 1 do 8 listopada i spełnią 

przepisane wyżej warunki, mogą uzyskać także każdego dnia odpust zupełny za 

zmarłych.  

7. Kolekta za tydzień (1 XI) jest wyznaczona na Seminarium Duchowne  

8. W dniu 25 października o godz. 14.00 zostanie rozegrany mecz piłkarski 

pomiędzy Groszmalem a LZS Radawie, lecz w związku z obostrzeniami 

sanitarnymi spotkanie odbędzie się bez udziału kibiców. Transmisję można 

będzie obejrzeć na żywo na Facebooku 

 

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do 
Tesaloniczan 
Bracia: 

Wiecie, jacy dla was byliśmy, przebywając wśród was. A wy, przyjmując słowo 

pośród wielkiego ucisku, z radością Ducha Świętego, staliście się naśladowcami 

naszymi i Pana, tak że okazaliście się wzorem dla wszystkich wierzących w 

Macedonii i Achai. 

Dzięki wam nauka Pańska stała się głośna nie tylko w Macedonii i Achai, ale wasza 

wiara w Boga wszędzie dała się poznać, tak że nawet nie potrzebujemy o tym mówić. 

Albowiem oni sami opowiadają o nas, jakiego to przyjęcia doznaliśmy od was i jak 

nawróciliście się od bożków do Boga, by służyć Bogu żywemu i prawdziwemu i 

oczekiwać z niebios jego Syna, którego wskrzesił z martwych, Jezusa, naszego 

wybawcę od nadchodzącego gniewu. 

 



Patron tygodnia: św. Szymon i Juda Tadeusz 

Św. Szymon (I w). Ewangelie wymieniają go w ścisłym gronie uczniów Pana 

Jezusa. Miał przydomek Zelota – „Gorliwy” (Mk 3,18), z żarliwością bowiem 

zachowywał Prawo Mojżeszowe. Według późnych źródeł pracował na terenie 

dzisiejszej Brytanii(?) oraz w Babilonii i Persji. 

Zginął męczeńską śmiercią razem ze św. Judą Apostołem. Patron diecezji siedleckiej 

oraz farbiarzy, garncarzy, grabarzy spawaczy. 

W IKONOGRAFII św. Szymon w sztuce wschodniej przedstawiany jest z krótkimi 

włosami lub łysy, w sztuce zachodniej ma dłuższe włosy i kędzierzawą brodę. 

Jego atrybutami są: księga, kotwica, palma i piła (drewniana), którą miał być rozcięty, 

topór, włócznia. 

 

Św. Juda Tadeusz Apostoł (I w). Piszą o nim Ewangeliści: św. Jan podczas opisu 

Ostatniej Wieczerzy (14,22), św. Mateusz (10,3) i św. Marek (3,18). Juda był bratem 

Jakuba Młodszego, krewnym Pana Jezusa. Jest autorem jednego z listów Nowego 

Testamentu. Po Zesłaniu Ducha Świętego miał prowadzić misję w Edessie. Według 

innych źródeł apostołował w Mezopotamii, gdzie poniósł śmierć męczeńską razem ze 

św. Szymonem. 

Patron diecezji siedleckiej, Magdeburga. Orędownik w sprawach beznadziejnych. 

W IKONOGRAFII św. Juda Tadeusz przedstawiany jest w długiej, czerwonej 

szacie lub w brązowo-czarnym płaszczu. Trzyma mandylion z wizerunkiem Jezusa. 

Jego atrybutami są: barka rybacka, kamienie, krzyż, księga, łaska, maczuga, miecz, 

pałki, którymi został zabity, topór. 

 

Panie, Boże Wszechmogący, ufając Twemu wielkiemu 

Miłosierdziu zanoszę do Ciebie moją pokorną modlitwę: 

wyzwól duszę Twego sługi (Twojej służebnicy) od 

wszystkich grzechów i kar na nie. 

Niech święci Aniołowie jak najprędzej zaprowadzą ją 

z ciemności do wiekuistego światła, 

z karania do wiecznych radości. 

 

Panie, nakłoń Twego ucha ku naszym prośbom, gdy w pokorze błagamy  

Twego miłosierdzia; przyjmij duszę sługi Twego, której kazałeś opuścić tę ziemię,  

do krainy światła i pokoju i przyłącz ją do grona Twych wybranych.  

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 


