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XXXII Niedziela Zwykła 
 

Ewangelia wg. św. Łukasza 

Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, 

i zagadnęli Go 

w ten sposób: «Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: "Jeśli umrze czyjś brat, który 

miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat weźmie wdowę i niech wzbudzi 

potomstwo swemu bratu". 

Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i umarł bezdzietnie. 

Wziął ją drugi, 

a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. 

W końcu umarła ta kobieta. 

Przy zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem 

mieli ją za żonę». 

Jezus im odpowiedział: «Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. 

Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu 

z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. 

Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc 

uczestnikami zmartwychwstania. 

A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzaku, 

gdy Pana nazywa "Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba". 

Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją».       

  



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 7. 11. 2016  

7. 00 Za ++ Gertrudę i Karola Czaja, Józefa, Elżbietę i Wiktora Broll i ++ krewnych 

17. 30 Nabożeństwo różańcowe za zalecanych zmarłych 

18. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP w int. Krystyny i Ryszarda z ok. rocznicy ślubu, za 

Martę i Karolinę oraz o zdrowie dla Dawidka i za rodziców z obu stron 

 Wtorek 8. 11. 2016  
17. 30 Różaniec za zalecanych zmarłych 

18. 00 Za + męża Teodora Wójcik z ok. ur., za jego ++ rodziców, rodzeństwo, za ++ 

Gertrudę i Pawła Hyla, córkę Różę i za ++ krewnych 

18. 30 Spotkanie dla kandydatów do bierzmowania z kl. III Gimnazjum 

 Środa 9. 11. 2016 – Rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej - 

święto 
17. 30 Różaniec za zalecanych zmarłych 

18. 00 Za + męża Feliksa Mika, jego rodziców, teściów Nowak, jego dwie siostry, 

trzech szwagrów, pokr. i d.op. 

 Czwartek 10. 11. 2016  - św. Leona Wielkiego, pap. i dra K. 
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 Za ++ rodziców Katarzynę i Pawła Firla, siostrę Adelę Firla i za ++ z pokr. 

17. 30 Różaniec za zalecanych zmarłych 

18. 00 Za + Różę i Pawła Johst, ich pokr., za ++ z rodz. Giza - Zdzuj - Czech - 

Cichoń 

 Piątek 11. 11. 2016  - św. Marcina z Tour 

Narodowe Święto Niepodległości 
7. 00 Za zalecanch zmarłych w wypominkach, za ++ Kapłanów, Siosty Zakonne 

oraz ++ Fundatorów Kościoła 

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

Feliksa z ok. 70 r. ur., za żonę Urszulę i w int. całej rodziny 

17. 30 Różaniec za zalecanych zmarłych 

18. 00 Za + Huberta Sauerbier oraz  za ++ z rodziny Sauerbier - Buczek 

 Sobota 12. 11. 2016  - św. Jozafata, bpa i m. 
17. 30 Różaniec za zalecanych zmarłych 

18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja zbiorcza  

- Za ++ Franciszka i Gertrudę Labisz, ++ córki Angelę, Elfrydę i Cecylię, + 

syna Pawła, za wszystkich ++ z rodz. i pokr. oraz d.op.  

- Za + Teresę Urban w 5 r. śm.  

- Za + Herberta Kleinszrot w 5 r. śm., za jego ++ rodziców Marię i Walentego 

oraz za ++ teściów  

- Za ++  Mariana i żonę Annę Jurkiewicz w 10 r. śm. oraz d.op.  

- Za + Szymonka Łosik w 1 r. śm.  

 



 Niedziela 13. 11. 2016 – XXXIII Niedziela Zwykła  

Odpust ku czci św. Katarzyny Aleksandryjskiej 
8. 00 Do Mił. Bożego za ++ rodz. Annę i Teodora Witola, za ich rodziców, 

rodzeństwo, dzieci i za zięcia Jerzego Kala oraz d.op. 

10. 30 - Za ++ Annę i Franciszka Piechota i za ++ z rodz. Piechota - Matejka - Nocoń  

- Dz. błag. do B.Op. MBNP, św. Katarzyny z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i 

Boże błog. w int. Magdaleny i Józefa z ok. rocznicy ślubu, za dzieci z 

rodzinami, wnuki, w int. córki Anny oraz w int. całej rodziny prosząc o 

potrzebne łaski  

- W int. Parafian i Dobrodziejów naszego kościoła 

16. 00 Różaniec za zalecanych zmarłych 

16. 30 - Do Miłosierdzia Bożego za + ojca Jerzego Martynowicz, za ++ rodziców  

Józefę i Andrzeja Malisz, za ++ z pokr. z obu stron i d.op.  

- Za + Mieczysława Prokopowicz z ok. urodzin, za ++ rodziców i teściów oraz 

d.op. 

Pozostałe ogłoszenia 

1. Nabożeństwo różańcowe za zalecanych zmarłych każdego dnia o 17.30 

przed Mszą św. wieczorną  

2. W przyszłą niedzielę 13 listopada świętować będziemy drugi odpust ku 

czci św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Kazania wygłosi Ojciec Wacław - 

Jezuita  

3. Bóg zapłać za comiesięczną kolektę parafialną na malowanie naszego 

kościoła. Na ten cel parafialny wpłynęło 5.058 Zł 81 Gr. i 5 Eurocentów  

4. W tym tygodniu przypadają: święto rocznicy poświęcenia Bazyliki 

Laterańskiej (środa) oraz wspomnienie obowiązkowe św. Leona Wielkiego 

i św. Marcina z Tours (piątek) oraz św. Jozafata (sobota)  

5. W piątek 11 listopada Narodowe Święto Niepodległości. W tym dniu 

Biskup Opolski udziela dyspensy od obowiązku zachowania piątkowej 

wstrzemięźliwości  od pokarmów mięsnych dla wszystkich wiernych 

przebywających na terenie Diecezji Opolskiej  

6. Próba chóru we wtorek o godz. 19.00  

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

8. Zbiórka ministrantów w sobotę o godz. 12.00  

9. Podziękowania za dzisiejszą kolektę wyznaczoną na potrzeby Kurii i 

Seminarium  

10. Zaprasza się kibiców w niedzielę 6 listopada o godz. 13.00 na ostatni w 

tym sezonie mecz piłkarski pomiędzy Groszmalem a Startem Dobrodzień 



Patron tygodnia – św. Jozafat 

Jan Kuncewicz urodził się w 1580 roku we Włodzimierzu Wołyńskim. Pochodził 

z rodziny mieszczańskiej. Wysłany do Wilna, aby przysposobił się do zawodu 

kupieckiego, zetknął się tam ze sprawą unii. W 1604 roku przyjął habit bazyliański 

oraz imię Jozafat. W pięć lat później po studiach teologicznych został kapłanem. 

W wieku 38 lat został arcybiskupem unickim w Połocku, gdzie podjął pracę bardziej 

misjonarza niż pasterza. Będąc biskupem nadal prowadził życie skromne i surowe. 

Swoje jednoizbowe mieszkanie dzielił z bezdomnym. Jego działalność budziła 

niezadowolenie przeciwników unii z Kościołem Rzymskim. Po powrocie z sejmu 

w Warszawie (1621) doszło nawet do zamieszek i tumultów prawosławnej ludności. 

Kiedy wyszedł do tłumu demonstrującego przed jego mieszkaniem w Witebsku 12 

listopada 1623 roku, został napadnięty i zabity. 

Sponiewierane ciało Świętego utopiono w Dźwinie. 

Arcybiskup Jozafat został beatyfikowany w 1643 roku. Kanonizowany w 1867 roku. 

Jest patronem diecezji siedleckiej, drohiczyńskiej, zakonu bazylianów Rusi, Litwy 

Wilna. Jego relikwie odbyły tułaczą i długą drogę. W związku z rozszerzającym się 

wpływem prawosławia na terenach wschodnich Królestwa Polskiego były one 

składane w miastach Białorusi, na Litwie, w Polsce. W 1667 roku powróciły do 

Połocka. W 1706 roku z obawy przed profanacją umieszczono je w kaplicy zamku 

Radziwiłłów w Białej Podlaskiej. Po kanonizacji Świętego carat zażądał, aby je ukryto 

w podziemiu kościoła bazylianów. W 1916 roku przewieziono je do kościoła 

bazylianów św. Barbary w Wiedniu. Od 1949 roku spoczywają w bazylice św. Piotra 

na Watykanie. 

W IKONOGRAFII św. Jozafat Kuncewicz przedstawiany jest w stroju biskupim rytu 

wschodniego. Jego atrybutem jest topór.  

Humor 

Córka wraca wieczorem do domu.  

Ojciec informuje ją:  

- Był ten Twój wielbiciel i chciał prosić Cię o rękę.  

- To bardzo miłe z jego strony, tylko jak ja mogę opuścić mamusię?  

- Możesz ją sobie zabrać. 

Pijany mężczyzna kłóci się z żoną.  

Nagle zdenerwowany trzaska drzwiami i wychodzi z domu.  

Zatrzymuje taksówkę.  

Taksówkarz:  

- Dokąd pana zawieść?  

- Co Ty myślisz? Żonie nie powiedziałem to Tobie powiem? 
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