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XXVII Niedziela Zwykła 

Ewangelia wg św. Marka 10,2-16. 

Faryzeusze przystąpili do Jezusa i chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno 

mężowi oddalić żonę. 

Odpowiadając zapytał ich: «Co wam nakazał Mojżesz?» 

Oni rzekli: «Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić». 

Wówczas Jezus rzekł do nich: «Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał 

wam to przykazanie. 

Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: 

dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę 

i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz 

jedno ciało. 

Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela». 

W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. 

Powiedział im: «Kto oddala żonę swoją, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo 

względem niej. 

I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo». 

Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im 

tego. 

A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: «Pozwólcie dzieciom przychodzić do 

Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. 

Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie 

wejdzie do niego». 

I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je. 



Intencje mszalne 
 Poniedziałek 5. 10. 2015 – św. Faustyny Kowalskiej - zakonnicy 

7. 00 Za ++ rodziców Gertrudę i Pawła Klik, za ++ teściów Mylek i za ++ z pokr. 

15. 00 Ślub: Bartłomiej Artomski i Aleksandra Stój 

17. 30 Nabożeństwo różańcowe 

18. 00 Przez  wstawiennictwo św. Franciszka o nowe powołania i za cały Zakon 

Franciszkański 

 Wtorek 6. 10. 2015 – św. Brunona - kapłana 
7. 00 Za + matkę Krystynę Woszek w 3 r. śm., + ojca Gotharda i za ++ z rodz. 

Woszek – Hucz - Szrejder – Minster - Pytel i d.op. 

17. 30 Nabożeństwo różańcowe 

18. 00 Za + Elżbietę Figura, zaginionego męża, córkę, synową, zięcia i wnuczkę 

Adriannę oraz d.op. 

 Środa 7. 10. 2015 – NMP Różańcowej - Święto 
7. 00 Do MB Różańcowej za Parafian, Czcicieli i Ofiarodawców Mszy św. 

17. 30 Nabożeństwo różańcowe 

18. 00 - Za + Konrada  Sowada, jego ++ rodziców, siostrę Różę, dziadków i ++ 

krewnych  

- Z podz. za łaski, z pr. o dalsze Boże błog. w int. Marioli i Marka oraz w int. 

całej rodziny 

 Czwartek 8. 10. 2015  
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o dalsze zdrowie i Boże błog. 

w int. Franciszka Pasoń z ok. 65 r. ur., za ++ rodziców Różę i Franciszka oraz 

za + brata Alfreda i d.op.   

17. 30 Nabożeństwo różańcowe 

18. 00 Za + Barbarę Buczma – od kuzynki Basi, Małgosi, Marii i Teresy z Gostomia 

 Piątek 9. 10. 2015 – bł. Wincentego Kadłubka - wspomnienie 
7. 00 Za ++ Hildegardę Giza, która zmarła za granicą 

17. 30 Nabożeństwo różańcowe 

18. 00 MSZA ŚW SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA  Za ++ rodziców Annę i Józefa 

Okos, za ich dzieci, za ++ z pokr. Rataj - Tkocz  - Czempik i d.op. 
Katecheza dla kl. I-komunijnych 

 Sobota 10. 10. 2015 – św. męcz. Dionizego bpa i Towarzyszy 
14. 00 Dz. błag. do B.Op MB Różańcowej z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże 

błog. w int. Anny – Marii Miemiec z ok. 80 r. ur. i za najbliższą Rodzinę  

prosząc o potrzebne łaski 

17. 30 Nabożeństwo różańcowe 

18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja zbiorcza  

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

błog. w int. Jadwigi z ok. ur., za męża, syna, synową i wnuczki prosząc o 



wszelkie Boże błog.  

- Za + Ryszarda Ochota w 11 r. śm.  

- Za + Jacka Stawiraja w 30 dz. po śm.  

- Za ++ Elfrydę i Adolfa Kocot, ich rodziców, zięcia, pokr. z obu stron i dusze 

w czyśćcu cierpiące  

- Za + męża Pawła Kondziela, ++ rodzeństwo, ich rodziców i d.op.  

- Za + matkę śp. Gizelę Bajor w I r. śm., za + ojca Józefa Bajor, za + Henryka 

Hydel,  ++ z pokr. i d.op. 

 Niedziela 11. 10. 2015 – XXVIII Niedziela Zwykła – Odpust 

Parafialny 
8. 00 Za + Józefa Mazur w I r. śm., za ++ z pokr. z obu stron i za dusze w czyśćcu  

cierpiące 

11. 00 UROCZYSTA SUMA ODPUSTOWA   Za żyjących Parafian, za nasze 

Rodziny i za Dobrodziejów naszego  kościoła  

- Za naszych zmarłych Kapłanów, którzy pracowali w naszej Parafii, za 

naszych bliskich krewnych i d.op 

16. 00 Nabożeństwo różańcowe 

16. 30 Za ++ rodz. Martę i Stanisława Smolin, brata Jerzego, ciocię Angelę Iza, ++ z 

pokr. z obu stron  i d.op. 

Pozostałe ogłoszenia 
1. Bóg zapłać za kwiaty ofiarowane do naszego kościoła i za kolejną (drugą) 

kolektę na malowanie naszego kościoła. Na ten cel parafialny wpłynęło 

6.315 ZŁ i 8 GR. oraz 8 Euro i 25 Eurocentów  

2. We wtorek o  godz. 19.00  próba chóru  

3. Podziękowania za dzisiejszą kolektę, wyznaczoną na budowę kościołów i 

jałmużnę postną z całego roku  

4. Kolekta odpustowa tzw. „powinowata” na bieżące wydatki parafialne i 

zorganizowanie odpustu  

5. Sumistą i kazanie odpustowe wygłosi Ojciec Profesor Sebastian Jasiński z 

Zakonu Ojców Franciszkanów z Placu Wolności  

6. Suma  odpustowa wyjątkowo pół godziny póżniej niż w każdą niedzielę - o 

godz. 11.00  

7. Ze względu na nasz odpust parafialny NIEDZIELA PAPIESKA została 

przesunięta na tydzień póżniej tj. na niedzielę 18 pażdziernika  

8. Nabożeństwo różańcowe każdego dnia o 17.30 pół godziny przed 

wieczorną Mszą św.  

9. Zebranie Marianek w salce parafialnej w sobotę o godz. 11.00  

10. Spotkanie ministrantów w sobotę o godz. 12.00  



11. Przed wyjściem z kościoła można nabywać kalendarze na Rok 2016  

12. Kandydaci do sakramentu bierzmowania (z klas  I – III gimnazjum) są 

zobowiązani do uczestniczenia we Mszy św. szkolnej i młodzieżowej  

13. W nowym tygodniu na czas pracy i nauki  niech Pan Bóg ma w swej opiece 

i niech wszystkim  błogosławi 

Patron tygodnia – św. Faustyna 
 Helena Kowalska urodziła się 25 września 1905 roku w Głogowcu niedaleko 

Łodzi. Pochodziła z wiejskiej ubogiej rodziny. Mając 16 lat pracowała jako służąca. 

W cztery lata później została przyjęta do klasztoru sióstr Matki Bożej Miłosierdzia 

w Warszawie. Nadano jej imię Faustyna. Wykonywała prace służebne w ogrodzie, 

w kuchni w piekarni, na furcie. Miała jedno pragnienie. uświęcić się wśród pracy 

i cierpienia. Posiadając zaledwie elementarne wykształcenie sięgnęła szczytów nieba. 

Była obdarzona darem modlitwy kontemplacyjnej. Na polecenie spowiednika spisała 

swe mistyczne przeżycia w "Dzienniczku", który stanowi perłę duchowości 

chrześcijańskiej. Ogłosiła na nowo ludziom wielkie ewangeliczne przesłanie 

o Miłosierdziu Boga. Na podstawie objawień poleciła namalować obraz Zbawiciela 

z podpisem "Jezu Ufam Tobie". 

Zmarła 5 października 1938 roku w Krakowie-Łagiewnikach 

Beatyfikowana w 1993 roku, a 30 kwietnia 2000 roku kanonizowana na placu św. 

Piotra w Rzymie przez Jana Pawła II. 

W IKONOGRAFII św. Faustyna przedstawiana jest w czarnym habicie, stroju swego 

zgromadzenia. 

Humor 

Przedstawiciel piekła proponuje niebu rozegranie meczu piłkarskiego. 

- Głupi pomysł - odpowiada zdziwiony archanioł Gabriel - przecież dobrze wiesz, że 

wszyscy najlepsi piłkarze są w niebie... 

- A gdzie są wszyscy sędziowie? - odpowiada chytrze Lucyfer. 

Stara wdowa i wdowiec spotykają się od pięciu lat. Facet w końcu zdecydował się jej 

oświadczyć. Szybko odpowiedziała: "Tak". Następnego ranka facet się budzi, ale nie 

pamięta, co odpowiedziała! Zastanawia się: 

- Była uszczęśliwiona? Chyba tak. Nie. Wyśmiała mnie. 

Po godzinie daremnych prób przypomnienia sobie, jak to było, dzwoni do niej. Zawstydzony 

przyznaje, że nie pamięta jej odpowiedzi na propozycję małżeństwa. 

- Och - odpowiedziała - Tak się cieszę, że dzwonisz. Pamiętałam, że powiedziałam "tak", ale 

zapomniałam komu... 


