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XXX Niedziela Zwykła – Kiermasz
Rocznica Poświęcenia Kościoła Parafialnego
Ewangelia wg św. Mateusza
Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z
nich, uczony w Prawie, wystawiając Go na próbę, zapytał: «Nauczycielu, które
przykazanie w Prawie jest największe?»
On mu odpowiedział: «„Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem,
całą swoją duszą i całym swoim umysłem”. To jest największe i pierwsze przykazanie.
Drugie podobne jest do niego: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”.
Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe Prawo i Prorocy».

Czytanie z Księgi Wyjścia
Tak mówi Pan:
«Nie będziesz gnębił ani uciskał przybysza, bo wy sami byliście przybyszami w ziemi
egipskiej.
Nie będziesz krzywdził żadnej wdowy ani sieroty. Jeślibyś ich skrzywdził i poskarżą
Mi się, usłyszę ich skargę, rozpali się gniew mój, i wygubię was mieczem; i żony
wasze będą wdowami, a dzieci wasze sierotami.
Jeśli pożyczysz pieniądze ubogiemu z mojego ludu, żyjącemu obok ciebie, to nie
będziesz postępował wobec niego jak lichwiarz i nie każesz mu płacić odsetek.
Jeśli weźmiesz w zastaw płaszcz twego bliźniego, winieneś mu go oddać przed
zachodem słońca, bo jest to jedyna jego szata i jedyne okrycie jego ciała podczas snu.
I jeśliby się on żalił przede Mną, usłyszę go, bo jestem litościwy».

Intencje mszalne
Poniedziałek 30. 10. 2017
17. 00 Okazja do spowiedzi św.
17. 30 Nabożeństwo różańcowe
18. 00 - Za ojca Gerarda Dragon z ok. ur., za + matkę Gertrudę, za ++ z rodz. i pokr.
- Za + Alfonsa Ochota z ok. ur., za ++ rodziców, teściów i rodzeństwo

Wtorek 31. 10. 2017
17. 00 Okazja do spowiedzi św.
17. 30 Nabożeństwo różańcowe
18. 00 Za + ojca Rajnarda Faltin w 10 r. śm., jego żonę Annę, szwagierkę Stefanię, +
ojca Kurta i za ++ z rodz. Krawczyk

Środa 1. 11. 2017 – Wszystkich Świętych - Uroczystość
8. 00
10. 30
15. 00
16. 30

Za + Karla Grüner w 4 r. śm. oraz za ++ rodziców i rodzeństwo
Za ++ z Franciszkańskiego Zakonu Świeckich
Nieszpory za zmarłych i procesja na cmentarz
Dz. błag. do B.Op. MBNP w int. Marii Goworek z podz. za odebrane łaski, za
męża Alfonsa, za córki z rodzinami, wnuków i prawnuka

Czwartek 2. 11. 2017 – Wspomnienie Wszystkich Wiernych
Zmarłych – I czw. m-ca
7. 00 Według intencji Ojca św. Franciszka
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia
9. 00 - O nowe powołania do służby Bożej
- Za naszych zalecanych w tegorocznych wypominkach
17. 00 Godzina Święta
17. 30 Nabożeństwo różańcowe za naszych zalecanych zmarłych
18. 00 Za ++ Cecylię i Adama Bąk, pokr i d.op.

Piątek 3. 11. 2017 – św. Huberta – I pt m-ca
7. 00 Do NSPJ w int. Czcicieli, Ofiarodawców Mszy św., za Dobrodziejów
Kościoła i w int. wszystkich Chorych
17. 30 Nabożeństwo różańcowe za naszych zalecanych zmarłych
18. 00 MSZA ŚW. SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA: Za + ojca Tadeusza Wręczycki
w I r. śm.
18. 30 Katecheza dla dzieci I-komunijnych

Sobota 4. 11. 2017 - św. Karola Boromeusza, bpa – I sob. m-ca
7. 00 Do Niepokalanego Serca NMP w int. Czcicieli i Ofiarodawców Mszy św.
17. 30 Nabożeństwo różańcowe za zalecanych zmarłych
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.
Elżbiety z ok. 90 r. ur., za dzieci z rodzinami i za + męża
- Za ++ Walerię i Józefa Kozłowskich, za Marię, Mariana i Tadeusza
Cetwińskich, za ++ z obu stron i dusze czyśćcowe

- Za + prapradziadka Józefa Tkocz
- Do Mił. Bożego za + syna i brata Bernarda Witola w 17 r. śm., ojca Jerzego,
dziadków i pokr.
- Za + Zdzisława Płuska, za jego siostrę Zenonę, szwagra Stanisława Cyga, za
++ rodziców Władysława, Wiktorię, Stanisława Płuska, za ++ rodz. Eleonorę
i Piotra Łuczak, ++ dziadków, całe pokr. i d.op.
- Za + matkę Irenę Wawszczak w I r. śm.

Niedziela 5. 11. 2017 – XXXI Niedziela Zwykła
8. 00 Za ++ z rodzin Wieszala – Tomechna – Buchta, pokr. i d.op.
10. 30 Za + Annę Balcarz, jej męża Franciszka, trzech synów, dwie córki, za +
Gerharda Joszko, za + Marię Joszko, pokr. i d.op.
16. 00 Nabożeństwo różańcowe za ++ zalecanych w wypominkach
16. 30 Za + ojca Stanisława Pasoń, jego żonę Różę, ich syna Alfreda oraz za ++ z
pokr. z obu stron

Pozostałe ogłoszenia
W dalszym ciągu można składać wypominki za naszych zmarłych, za których
modlić się będziemy na różańcu
2. W środę uroczystość Wszystkich Świętych. W czwartek wspomnienie
Wszystkich Wiernych Zmarłych – Dzień Zaduszny, w sobotę wspomnienie św.
Karola Boromeusza
3. Wierni, którzy nawiedzą kościół, kaplicę publiczną lub półpubliczną w
Uroczystość Wszystkich Świętych od południa i w dniu Wspomnienia
Wszystkich Wiernych Zmarłych mogą dostąpić odpustu zupełnego za zmarłych.
Można go uzyskać tylko jeden raz w ciągu dnia. Warunki: modlitwa Ojcze nasz,
Wierzę, dowolna modlitwa w intencjach Ojca św., przystąpienie do sakramentu
pokuty i przyjęcie Komunii św.
4. Wierni, którzy nawiedzą cmentarz w dniach od 1 do 8 listopada i spełnią
przepisane wyżej warunki mogą także uzyskać każdego dnia odpust zupełny za
zmarłych
5. Zachęcam także do udziału w nabożeństwie popołudniowym i do procesji na
cmentarz a także do korzystania z sakramentu pokuty
6. Bóg zapłać za dzisiejszą comiesięczną kolektę parafialną na drugi obraz
znajdujący się w prezbiterium naszego kościoła
7. W tym tygodniu przeżywamy pierwszy czwartek, piątek i sobotę miesiąca
8. W piątek od godz. 9.00 odwiedziny chorych
9. Kolekta w przyszłą niedzielę na Seminarium i inne instytucje diecezjalne
10. Uczniowie ze szkół podstawowych i kandydaci do bierzmowania uczestniczą we
Mszy św. szkolnej i młodzieżowej
11. RÓŻANIEC za zalecanych zmarłych każdego dnia o 17.30 przed Mszą św.
wieczorną
12. Próba chóru w piątek o godz. 19.00
13. W sobotę o godz. 11.00 spotkanie Marianek w salce parafialnej
14. W sobotę o godz. 12.00 zbiórka ministrantów
15. Bardzo proszę abyśmy także zadbali o groby naszych zmarłych Kapłanów,
którzy wśród nas pracowali i przed nami tu żyli
1.

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.

Aklamacja (J 14, 23)
Alleluja, alleluja, alleluja
Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,
a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego.
Alleluja, alleluja, alleluja

Humor
Żona mówi do męża:
- Kiedy przed ślubem obiecałeś mi, że po ślubie będziesz mi bajki opowiadał, nie
wiedziałam, że to znaczy, iż zostaniesz politykiem.
- Franek, drzwi zamknięte?
- Zamknąłem.
- Na klucz?
- Na klucz.
- Dwa razy obróciłeś?
- Dwa razy.
- Chłopaki, Frankowi więcej już nie polewajcie, przecież my pijemy w namiocie!

