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Uroczystość Wszystkich      

             Świętych 

Ewangelia wg św. Mateusza 5,1-12a. 

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 się smucą, 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 z mego 
powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. 

Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie». 

 

 



Intencje mszalne 
 Poniedziałek 2. 11. 2015 – Wspomnienie Wszystkich Wiernych 

Zmarłych 
7. 00 Za ++ z rodz. Wieszala - Tomechna - Buchta i dusze czyśćcowe   

9. 00 Za ++ zalecanych w wypominkach i za dusze czyśćcowe 

17. 30 Nabożeństwo różańcowe za zmarłych zalecanych 

18. 00 - Za + Zdzisława Płuska w I r. śm., za + siostrę i Zenona Cyga  

- Według intencji Ojca św. Franciszka 

 Wtorek 3. 11. 2015 – św. Marcina de Porres 
17. 30 Nabożeństwo różańcowe za zmarłych zalecanych 

18. 00 Za ++ Członków Franciszkańskiego Zakonu Świeckich 

18. 30 Katecheza dla kandydatów do bierzmowania z kl. II i III Gimnazjum 

 Środa 4. 11. 2015 – św. Karola Boromeusza - bpa 
17. 30 Nabożeństwo różańcowe za zmarłych zalecanych 

18. 00 Za ++ Różę i Gerharda Warwas, za córkę Gabrielę, pokr i d.op. 

 Czwartek 5. 11. 2015 – I czw. m-ca 
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 O nowe powołania kapłańskie i zakonne 

17. 00 Godzina Święta 

17. 30 Nabożeństwo różańcowe za zmarłych zalecanych 

18. 00 Za + Ewę Kupczak – od rodziny Kupczak - Nobis - Szafrański 

 Piątek 6. 11. 2015 – I pt  m-ca 
7. 00 Do NSPJ w int. Czcicieli, Ofiarodawców Mszy św., za Dobrodziejów i 

Chorych 

14. 00 Ślub Łukasz Sikora i Emilia Gorczowska 

17. 30 Nabożeństwo różańcowe za zmarłych zalecanych 

18. 00 MSZA ŚW. SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA  Za ++ Różę i Pawła Johst, za ++ 

z rodz. Giza - Zdzuj - Czech - Cichoń, pokr. i d.op. 
Katecheza dla kl. I-komunijnych 

 Sobota 7. 11. 2015 – I sob. m-ca 
7. 00 Do Niep. Serca NMP w int. Czcicieli i Ofiarodawców 

12. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 

Tadeusza Wiecheć, za dzieci z rodzinami i za + żonę Otylię Wiecheć 

17. 00 Okazja do spowiedzi św. 

17. 30 Nabożeństwo różańcowe za zmarłych zalecanych 

18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna - intencja zbiorcza  

- Za + matkę Paulinę Bulic i za ++ z rodziny  

- Do Mił. Bożego za + syna Bernarda Witola w 15 r. śm., za ++ dziadków oraz  

za ++ z pokr.  

- Za + Teresę Urban w 4 r. śm.  

- Za ++ rodziców Jana i Elżbietę Śladek, dwóch synów, synową i d.op. 



 Niedziela 8. 11. 2015 – XXXII Niedziela Zwykła  
8. 00 Za ++ Annę i Franciszka Balcarz, trzech synów, dwie córki, zięcia  Gerarda 

Joszko i za + Marię Joszko oraz d.op. 

10. 30 Do św. Anioła Stróża za roczne dziecko Agatę Krzymianowską, za rodziców, 

dziadków i chrzestnych 

16. 00 Nieszpory za zmarłych zalecanych 

16. 30 Za + pradziadka Józefa Tkocz – Myśliwego w rocznicę śmierci, niech Dobry 

Bóg zaprowadzi Go do Krainy Wiecznych  Łowów 

 

Pozostałe ogłoszenia 
1. Bóg zapłać za kwiaty ofiarowane do naszego kościoła i za kwiaty, wieńce 

oraz znicze na grobach moich Poprzedników Księży Proboszczów i za 

pamięć modlitewną w Ich intencji  

2. Bóg zapłać za ostatnią kolektę parafialną na malowanie kościoła. Na ten cel 

parafialny wpłynęło 5.795 Zł i 34 Gr. oraz 0,50 Euro i za dzisiejszą kolektę 

wyznaczoną na Seminarium Duchowne i Kurię Diecezjalną  

3. We wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych zapraszam na Msze św. 

o godz. 7.00; 9.00  i o 18.00  

4. W niedzielę 8 listopada zbiórka do puszek przed kościołem na Pomoc 

Kościołowi w potrzebie  

5. Nabożeństwo różańcowe za naszych zalecanych zmarłych każdego dnia o 

17.30, pół godziny przed wieczorną Mszą św.  

6. W tym tygodniu przeżywamy pierwszy czw., pt. i sob. miesiąca. 

Zapraszam na Godzinę Św. w czwartek o 17.00  i wszystkich Czcicieli na 

Mszę św. I-piątkową  

7. Odwiedziny chorych w piątek od godz. 9.00  

8. Spotkanie ministrantów w sobotę o godz. 12.00  

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

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

zobowiązani do uczestniczenia we Mszy św. szkolnej i młodzieżowej  

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

i niech wszystkim błogosławi 

 



Patron tygodnia – św. Karol Boromeusz 
 Św. Karol Boromeusz urodził się na zamku Arona w 1538 roku jako syn 

arystokratycznego rodu. Studia ukończył na uniwersytecie w Pawii, uzyskując 

doktorat obojga praw (1559). Znawca sztuki. Grał pięknie na wiolonczeli. W 23 roku 

życia mianowany kardynałem i arcybiskupem Mediolanu. Święcenia kapłańskie i 

biskupie przyjął dopiero dwa lata później. Po niespodziewanej śmierci brata, która 

była dla niego duchowym wstrząsem, podjął życie pełne pobożności i ascezy. 

Współpracując ze swoim wujem, papieżem Piusem IV doprowadził do końca Sobór 

Trydencki. Uchwały tego soboru wprowadził w swej diecezji. Założył pierwsze 

seminarium duchowne. Hojny dla ubogich, żył ubogo. Podczas zarazy w Mediolanie 

(1576) niósł pomoc chorym, oddał wszystko, nawet własne łóżko. 

Zmarł 3 listopada 1584 roku. Pozostawił po sobie dorobek pisarski. 

Beatyfikowany w 1602 roku, kanonizowany w 1610. 

Patron boromeuszek, diecezji w Lugano i Bazylei, uniwersytetu w Salzburgu. 

bibliotekarzy instytutów wiedzy katechetycznej, proboszczów profesorów seminarium. 

 

W IKONOGRAFII św. Karol Boromeusz przedstawiany jest w stroju kardynalskim. 

Jego atrybutami są: bicz, czaszka, gołąb, kapelusz kardynalski, krucyfiks. postronek na 

szyi, który nosił podczas procesji pokutnych. 

 
Humor 

-Panie doktorze, musi mi pan wymienić okulary, nic nie widzę. 

-To prawda, jest pan w restauracji. 

Na lekcji polskiego.  

Pani pyta Jasia:  

- Jasiu czemu napisałeś kura przez ó zamknięte?  

Jasio odpowiada:  

- Bo wymienia się na kogut. 

Szpital. Oddział porodowy.  

Właśnie ma rodzić pewna kobieta, więc pyta się jej pielęgniarka:  

- Czy chce Pani, aby mąż był przy porodzie?  

- Nie! Nie było go przy poczęciu, to tym bardziej nie jest potrzebny przy porodzie. 


