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2. – 8. 11. 2020 

Wszystkich Świętych - Uroczystość 

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 
Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego 

uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: 

«Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. 

Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni. 

Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. 

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. 

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. 

Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. 

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami 

Bożymi. 

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich 

należy królestwo niebieskie. 

Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią 

kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem 

wielka jest wasza nagroda w niebie». 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 2. 11. 2020 – Wspomnienie Wszystkich Wiernych 
Zmarłych 

7. 00 Według intencji Ojca św. Franciszka 

9. 00 Za naszych zmarłych zalecanych w wypominkach 

17. 30 Różaniec za zalecanych zmarłych 

18. 00 Za + Rozwitę Gurbierz w I r. śm., za + męża Huberta, za ++ z pokr. i d.op. 

 Wtorek 3. 11. 2020 – św. Huberta 

17. 30 Różaniec za zalecanych zmarłych 

18. 00 Za ++ z Franciszkańskiego Zakonu Świeckich 

 Środa 4. 11. 2020 – św. Karola Boromeusza, bpa 
17. 30 Różaniec za zalecanych zmarłych 

18. 00 Za ++ z  rodz. Wieszala – Buchta - Tomechna i za dusze w czyśćcu cierpiące 

 Czwartek 5. 11. 2020 – I czw. m-ca 
8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 - O nowe i liczne powołania do Służby Bożej  

- Za ++ Różę i Pawła Johst, ich rodziców, za ++  z pokr. i za ++ z rodz. Giza - 

Zdzuj i d.op. 

17. 00 Godzina Święta 

17. 30 Różaniec za zalecanych zmarłych 

18. 00 Za + Magdalenę Woszek w 2 r.m., za ++ rodz.. pokr. i dusze czyśćcowe 

 Piątek 6. 11. 2020 – I pt m-ca 
7. 00 Do NSPJ w int. Ofiarodawców Mszy św., za Czcicieli i za naszych Chorych 

17. 30 Różaniec za zalecanych zmarłych 

18. 00 Za + Karola Jendryassek z ok. urodzin, za ++ rodziców Karola i Annę, 

teściów Klarę i Wiktora, za ++ z rodz. Pansa - Jendryassek - Kurc - Iwanek i 

d.op. 

 Sobota 7. 11. 2020 – I sob. m-ca 
7. 00 Do NSNMP w int. Ofiarodawców i Czcicieli oraz o nawrócenie grzeszników 

7. 30 Modlitwy Franciszkańskiego Zakonu Świeckich 

12. 00 Różaniec za Kościół, Ojca św. i Prześladowanych Chrześcijan 

17. 30 Nabożeństwo różańcowe 

18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA  - INTENCJA  ZBIORCZA  

- Do B.Op. MBNP, św. Judy Tadeusza o Dary Ducha św. z pr. o szczęśliwe 

rozwiązanie trudnej sprawy rodzinnej  

- Do Miłosierdzia Bożego za + brata Bernarda Witola w 20  r. śm., za ++  

rodziców, dziadków Teodora i Annę w rocznicę ich śmierci  

- Za + Teresę Urban w 9 r. śm., za ++ z rodz. i pokr.  

- Za + Zygwarda Lysik w 30 dz. po śm. 



 Niedziela 8. 11. 2020 – XXXII Niedziela Zwykła 

8. 00 Za ++ Annę i Franciszka Balcarz, trzech synów, dwie córki, za + Gerharda 

Joszko, Marię Joszko, pokr. i d.op. 

10. 30 Dz. błag. do B.Op. MBNP. z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 

Urszuli i Antoniego Witola z ok. 50 r. ślubu, za dzieci z rodzinami i najbliższą 

rodzinę 

16. 00 Różaniec za zalecanych zmarłych 

16. 30 Za + Irenę Figura w I r. śm. 

Pozostałe ogłoszenia 

1. W dalszym ciągu zapraszam na nabożeństwo różańcowe  

2. Bóg zapłać za naszą comiesięczną kolektę parafialną-gospodarczą na prace 

związane z  renowacją naszej świątyni. Tydzień temu na ten cel wpłynęło 3.038 

PLN i 77GR  

3. Podziękowanie za dzisiejszą kolektę wyznaczoną na Seminarium Duchowne i za 

troskę o groby tutejszych Kapłanów - moich poprzedników  

4. W poniedziałek (2.XI) wspomnienie Wszystkich wiernych Zmarłych - Dzień 

Zaduszny. Msze św. o godz. 7.00; 9.00 i 18.00 – zapraszam  

5. W tym tygodniu przeżywamy pierwszy czwartek, piątek i sobotę miesiąca  

6. Za tydzień (8.XI) zbiórka do puszek na pomoc kościołowi w potrzebie  

7. W zakrystii lub do  koszyczka można składać wypominki z okazji Wszystkich 

Świętych, za których będziemy się modlić przez najbliższy czas na Różańcu  

8. W pierwszy piątek od godz. 9.00 odwiedziny chorych. Na razie nie ma zakazów, 

aby odwiedzić Chorych 

Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła 
Ja, Jan, ujrzałem innego anioła, wstępującego od wschodu słońca, mającego pieczęć 

Boga żywego. Zawołał on donośnym głosem do czterech aniołów, którym dano moc 

wyrządzić szkodę ziemi i morzu: «Nie wyrządzajcie szkody ziemi ani morzu, ani 

drzewom, aż opieczętujemy na czołach sługi Boga naszego». I usłyszałem liczbę 

opieczętowanych: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich 

pokoleń synów Izraela. 

Potem ujrzałem wielki tłum, którego nikt nie mógł policzyć, z każdego narodu i 

wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed Barankiem. 

Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. I głosem donośnym tak wołają: 

«Zbawienie Bogu naszemu, Zasiadającemu na tronie, i Barankowi». 

A wszyscy aniołowie stanęli wokół tronu i Starców, i czworga Zwierząt, i na oblicze 

swe padli przed tronem, i pokłon oddali Bogu, mówiąc: «Amen. Błogosławieństwo i 

chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, i potęga Bogu naszemu na wieki 

wieków. Amen!» 



A jeden ze Starców odezwał się do mnie tymi słowami: «Ci przyodziani w białe szaty 

kim są i skąd przybyli?» I powiedziałem do niego: «Panie, ty wiesz». I rzekł do mnie: 

«To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku, i opłukali swe szaty, i wybielili je we 

krwi Baranka». 

Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła 
Najmilsi: 

Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i 

rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. 

Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym 

będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go 

takim jaki jest. 

Każdy zaś, kto pokłada w Nim nadzieję, uświęca się, podobnie jak On jest święty. 

Patron tygodnia: św. Leonard 

Św. Leonard z Limoges, pustelnik urodził się w Galii za panowania cesarza 

Anastazego (491-518). Pochodził ze znakomitej rodziny frankońskiej, zaprzyjaźnionej 

z królem Franków, Klodwikiem. Ten zgodził się nawet być ojcem chrzestnym 

Leonarda. Wychował się on u biskupa Reims, św. Remigiusza. Potem został 

pustelnikiem. Nie przyjął ofiarowanej mu przez Klodwika godności biskupa w Micy. 

Zamieszkał natomiast w puszczy leśnej koło Limoges. Pewnego dnia odwiedził go 

Klodwik z okazji polowania, jakie urządził w tych stronach. Prosił Leonarda 

o modlitwę, gdyż jego małżonka miała bardzo bolesny, ciężki i niebezpieczny dla 

swojego życia poród. Dzięki modlitwie Leonarda bóle ustały, a królowa szczęśliwie 

urodziła dziecię. Król w podzięce podarował Leonardowi cały las. Leonard nazwał 

darowiznę Nobiliacum, czyli darem szlachetnego króla (nobilissimo rege). Wystawił 

też kościółek pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny, a w nim ołtarz ku czci św. 

Remigiusza. Gdy dotkliwie odczuwał brak wody, wytrysnęła ona cudownie w postaci 

źródła, z którego skwapliwie korzystali pątnicy. 

Sława Leonarda przekroczyła okolice Limoges. Napływali do niego pątnicy, nawet z 

Anglii i Niemiec, błagając go o wstawiennictwo u Boga. Był orędownikiem 

uwięzionych i wstawiał się za nimi przed królem i przed możnymi. Dlatego 

ikonografia zwykła przedstawiać go z łańcuchem i kajdanami. Według żywotów, jakie 

powstały w średniowieczu, Leonard miał także uzdrowić wielu chorych. Z czasem 

założył klasztor, gdyż pod jego kierownictwo duchowe zgłaszało się wielu chętnych. 

Klasztor z biegiem lat otrzymał wezwanie św. Leonarda. Potem całą miejscowość 

nazwano Saint-Leonard-de-Noblat. 

Leonard zmarł prawdopodobnie 6 listopada. Rok jego śmierci jest nieznany. Jego 

grób stał się natychmiast miejscem pielgrzymek. Święty należał do 

najpopularniejszych świętych w Europie w wiekach średnich: we Francji, w Anglii, 

Niemczech, Austrii, w Bawarii, w Szwecji i w Polsce.  


