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XXVII Niedziela Zwykła 

Ewangelia wg. św. Łukasza 

Apostołowie prosili Pana: «Przymnóż nam wiary.» 

Pan rzekł: «Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej 

morwie: "Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze", a byłaby wam posłuszna». 

Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: "Pójdź i 

siądź do stołu?" 

Czy nie powie mu raczej: "Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i 

napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił?" 

Czy dziękuje słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? 

Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono: "Słudzy nieużyteczni 

jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać"». 

Drugi list do Tymoteusza 1,6-8.13-14.  

Najdroższy: Przypominam ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w 

tobie przez nałożenie moich rąk.  

Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia.  

Nie wstydź się zatem świadectwa Pana naszego ani mnie, Jego więźnia, lecz weź 

udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według mocy Boga. 

Zdrowe zasady, któreś posłyszał ode mnie, miej za wzorzec w wierze i miłości w 

Chrystusie Jezusie. 

Dobrego depozytu strzeż z pomocą Ducha Świętego, który w nas mieszka. 

 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 3. 10. 2016  

17. 30 Nabożeństwo różańcowe 

18. 00 Za + Krystynę Woszek w 4 r. śm. i za + męża Gotharda oraz za ++ z pokr. 

 Wtorek 4. 10. 2016  - św. Franciszka z Asyżu 
17. 30 Nabożeństwo różańcowe 

18. 00 Za + Ernesta Pansa w rocznicę śm., za ++ rodziców i siostry 

 Środa 5. 10. 2016  - św. Faustyny Kowalskiej, dz. 
17. 30 Nabożeństwo różańcowe 

18. 00 Za ++ rodz. Annę i Józefa Okos, ich dzieci, za ++ z rodz. Rataj - Tkocz - 

Czempik i pokr. 

 Czwartek 6. 10. 2016  - św. Brunona, kapł. – I czw. m-ca 
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 O nowe święte powołania kapłańskie i zakonne 

17. 00 Godzina św. 

17. 30 Nabożeństwo różańcowe 

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

wnuczkę Adriannę 

 Piątek 7. 10. 2016  - NMP Różańcowej – I pt m-ca 
7. 00 Do NSPJ w int. Czcicieli, Ofiarodawców, Dobrodziejów kościoła i w int. 

Chorych 

17. 30 Nabożeństwo różańcowe 

18. 00 MSZA SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA Za + brata Karola, siostrę Różę i ++ 

rodziców  

Katecheza dla dzieci I-komunijnych 

 Sobota 8. 10. 2016  - bł. Wincentego Kadłubka 
15. 00 Ślub: Michał Petecki i Patrycja Giewartowska   

17. 30 Nabożeństwo różańcowe 

18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja zbiorcza  

- Dz. błag. Do B.Op. MBR z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 

Jadwigi w dniu urodzin, za męża, syna, synową i wnuczki prosząc Boga o 

wszelkie potrzebne łaski  

- Dz. błag. w dniu urodzin Stanisławy Parobeckiej, za córki z rodzinami i za 

wnuki  

- Za + Ryszarda Ochota w 12 r. śm.  

- Za ++ rodz. Martę i Stanisława Smolin, brata Jerzego, ciocię Angelę i za ++ 

z rodz. oraz pokr.  

- Za ++ dziadków Juliannę i Antoniego Wocka, ich syna Antoniego, córkę 

Marię, za + zięcia Konrada, ich ++ rodziców i d.op.  

- Za ++ rodziców Alfonsa i Magdalenę Kosub, matkę Rut Myśliwiec, 

dziadków Orlik – Kozub - Myśliwiec, ciocię Bernadetę Łysakowską, za ++ z 



rodz. Dyga - Gebauer i d.op. 

 Niedziela 9. 10. 2016 – XXVIII Niedziela Zwykła – Odpust 

Parafialny 
8. 00 Za ++ Marię i Floriana Nowak, syna Herberta, dwie córki, dwóch zięciów, 

wnuczkę Sylwię, za ++ z rodz., pokr. i d.op. 

11. 00 UROCZYSTA SUMA ODPUSTOWA  

- Do MB Różańcowej za żyjących Parafian, Dobrodziejów naszego kościoła i 

za naszych zmarłych  

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

błog. w int. Hildegardy i Franciszka Franczok z ok.65 r. ślubu, za dzieci, 

wnuki, prawnuki i w int. Franciszka Franczok z ok. 88 r. ur. 

16. 00 Nabożeństwo różańcowe 

16. 30 - Dz. błag. do B.Op. MB Różańcowej z podz za łaski, z pr. o zdrowie i Boże 

błog.w int. Honoraty Łysakowskiej z ok. 40 r. ur., za ojca, rodzeństwo i w int. 

całej rodz.  

- Do św. Anioła Stróża za roczne dziecko Alberta Wójcik, za rodziców, 

dziadków  i chrzestnych 

Pozostałe ogłoszenia 

1. Bóg zapłać za ostatnią kolektę parafialną na malowanie naszego kościoła. 

Na ten cel wpłynęło 5.197 Zł.78 Gr. i 54 Euro 20 Eurocentów  

2. Nabożeństwo różańcowe każdego dnia o 17.30 przed Mszą św. wieczorną  

3. Podziękowania za dzisiejszą kolektę wyznaczoną na budowę kościołów i 

jałmużnę postną z całego roku i za dzisiejszą zbiórkę do puszek na rzecz 

ofiar trzęsienia ziemi we Włoszech  

4. W tym  tygodniu przypadają wspomnienia św. Franciszka z Asyżu, św. 

Faustyny Kowalskiej  i NMP  Różańcowej  

5. W czwartek o godz. 17.00 Godzina św. w int. powołań kapłańskich i 

zakonnych  

6. Czcicieli NSPJ  zapraszam na Mszę św. pierwszopiątkową i na 

comiesięczną spowiedź  

7. Próba chóru we wtorek o godz. 19.00  

8. Odwiedziny Chorych w piątek od godz. 9.00  

9. Ze względu na nasz odpust  parafialny Niedzielę Papieską będziemy 

obchodzili w naszej Parafii tydzień póżniej w niedzielę 16 października  

10. Kolekta odpustowa tzw. „Powinowata”  będzie na bieżące wydatki 

parafialne i na zorganizowanie odpustu  

11. Suma odpustowa wyjątkowo pół godziny później o godzinie 11.00  

12. Pod chórem kościoła można zapisywać ZALECKI  ODPUSTOWE ZA 

NASZYCH ZMARŁYCH  

13. Zbiórka ministrantów w sobotę o godz. 12.00 



Patron tygodnia – św. Faustyna Kowalska 

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 

MODLITWA FRANCISZKAŃSKA 

O Panie, uczyń z nas narzędzia Twego pokoju, 

abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść; 

wybaczenie, tam gdzie panuje krzywda; 

jedność, tam gdzie panuje zwątpienie; 

nadzieję, tam gdzie panuje rozpacz: 

światło, tam gdzie panuje mrok; 

radość, tam gdzie panuje smutek. 

Spraw, abyśmy mogli nie tyle szukać pociechy, 

co pociechę dawać; 

nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć: 

nie tyle szukać miłości, co kochać; 

albowiem dając - otrzymujemy; 

wybaczając - zyskujemy przebaczenie; 

a umierając, 

rodzimy się do wiecznego życia, 

przez Jezusa Chrystusa.  

Pana naszego. 

 


