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8. – 14. 10. 2018 

XXVII Niedziela Zwykła – Odpust 

Parafialny – Matki Boskiej Różańcowej 

Słowa Ewangelii wg św. Marka 

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

mężowi oddalić żonę. 

Odpowiadając, zapytał ich: «Co wam przykazał 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 dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg 

złączył, tego niech człowiek nie rozdziela». 

W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: «Kto oddala swoją żonę, 

a bierze inną, popełnia względem niej cudzołóstwo. 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 8. 10. 2018  

17. 30 Nabożeństwo  różańcowe 

18. 00 Za + ojca Ernesta Panza w 20 r. śm., za ++ rodziców, siostry i dusze  

czyśćcowe 

 Wtorek 9. 10. 2018 – bł. Wincentego Kadłubka 

17. 30 Nabożeństwo  różańcowe 

18. 00 Za ++ rodz. Elżbietę i Pawła Kindler, Różę i Jerzego Sobota, za ich ++ dzieci, 

za ++ z pokr. Sobota – Kindler i d.op. 

 Środa 10. 10. 2018 – św. Dionizego, bpa i Towarzyszy 

17. 30 Nabożeństwo  różańcowe 

18. 00 - Za ++ rodz. Cecylię i Wiktora Okos, za ++ dziadków Soworka – Kijowski – 

Okos  

- Za + ks. Prob. Antoniego Liszka w rocznicę śmierci 

 Czwartek 11. 10. 2018 – św. Jana XXIII 

8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 Za ++ rodz. Floriana i Marię Nowak, syna Herberta, dwie córki, dwóch 

zięciów, wnuczkę Sylwię oraz pokr. z obu str. 

17. 30 Nabożeństwo  różańcowe 

18. 00 Za ++ Rozalię i Wojciecha Sceplik, dwóch synów, synowe oraz za ++ z rodz. 

Piechaczek 

 Piątek 12. 10. 2018 – bł. Jana Bejzyma, kapł. 

14. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 

Teresy Jasińskiej z ok. 60 r. ur. i 40 rocznicy ślubu Teresy i Leszka Jasińskich, 

za dzieci i wnuki 

17. 30 Nabożeństwo  różańcowe 

18. 00 MSZA ŚW. SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA  

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

w int. Magdaleny z ok. urodzin, za męża, dzieci, wnuki i za całą rodzinę 

18. 30 Katecheza dla dzieci I-komunijnych 

 Sobota 13. 10. 2018  - Wspomnienie MB Fatimskiej 

7. 00 Do MB Fatimskiej za Czcicieli, Ofiarodawców i za Dobrodziejów naszego 

kościoła 

14. 00 Ślub: Tomasz Pośpiech i Karolina Janaszek 

17. 30 Nabożeństwo  różańcowe 

18. 00 PIERWSZA  MSZA ŚW. NIEDZIELNA – INTENCJA ZBIORCZA  

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

Boże błog. w pew. int. z ok. ur., za męża i za dzieci z rodzinami  



- Za + Renatę Hyla w 18 r. śm., za + Rudolfa Hyla, za + Krystynę Zych i  za 

++ z rodz. Hyla - Zych, pokr. oraz d.op.  

- Za + Marko Schreiber, za jego + babcię Marię i za dusze czyśćcowe  

- Za + Angelę Okos w I r. śm., za + męża i za ++ z rodz. Rzotki - Okos i pokr.  

- Za ++ rodz. Gizelę i Józefa Bajor, za ++ z rodz., pokr.i za + Henryka Hydel  

- Za + Ryszarda Ochota w 14 r. śm., za + matkę Agnieszkę Niestrój, teścia 

Alfonsa Ochota, za + Gertrudę Czura, za + Alfreda i d.op.  

- Za ++ rodz. Annę i Pawła Loch, braci Alfonsa i Piotra, + męża Antoniego 

Nogosek, pokr. i d.op.  

- Za + Cecylię Janikula w 30 dz. po śm., za + męża Aleksandra Janikula, za 

ich rodziców i pokr.  

- Za + Andrzeja Smoliński w 5 r. śm., żonę Marię, syna i synową  

- Za + Sebastiana Prusacki w 3 r. śm., za ++ Zofię i Kazimierza Przystarz oraz 

d.op. 

20. 00 NABOŻEŃSTWO  DO  MB FATIMSKIEJ  z czytaniem  zalecek 

 Niedziela 14. 10. 2018 – XXVIII Niedziela Zwykła – Dzień 

Papieski 

8. 00 Za + Irenę Cendlewską w I r. śm., pokr. i d.op. 

10. 30 Za + Józefa Grüner, ++ rodziców, siostrę Łucję, brata Karola, za ++ z pokr. i 

d.op. 

16. 00 Nabożeństwo  różańcowe 

16. 30 Za + Franciszka Olender, jego + żonę Rozalię i za ++ rodziców z obu str. 

  

Pozostałe ogłoszenia 

1. Bóg zapłać za kwiaty ofiarowane do kościoła i za ostatnią kolektę parafialna na 

oświetlenie naszego kościoła. Wpłynęło 5.297 PLN 55 GR i 27 Euro  

2. Serdeczne podziękowania Dobrodziejom za dary ofiarowane na stół plebański z 

okazji naszego odpustu parafialnego  

3. W tym tygodniu wspomnienie liturgiczne: św. Jana XXIII pap. (czwartek), bł. 

Jana Bejzyma (piątek), Matki Boskiej Fatimskiej (sobota)  

4. Zapraszam na ostatnie Nabożeństwo Fatimskie w tym roku – sobota o godz. 

20.00  

5. Przyszła kolekta na Seminarium Duchowne i  inne instytucje diecezjalna oraz 

zbiórka do puszek przed kościołem na FUNDACJĘ NOWEGO TYSIĄCLECIA, 

wspierającą  uczące się dzieci i młodzież z rodzin ubogich  

6. We wtorek o godz. 19.00 próba chóru parafialnego  

7. W sobotę o godz. 11.00 zebranie Marianek w salce parafialnej  

8. W sobotę o godz. 12.00 zbiórka ministrantów  

9. W dalszym ciągu zapraszam na NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE 



Patron tygodnia – bł. Honorata Koźmińskiego 

Wacław Koźmiński urodził się w rodzinie inteligenckiej w 1829 roku w Białej 

Podlaskiej. Maturę uzyskał w Płocku. Studiował na wydziale budownictwa przy 

Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie. Jego młodzieńcze lata cechowała obojętność 

wobec Boga. Pod zarzutem przynależności do spisku politycznego został aresztowany 

i osadzony w X pawilonie Cytadeli warszawskiej. W więzieniu zachorował na tyfus. 

Po jedenastu miesiącach więzienia został zwolniony Przeżycia więzienne radykalnie 

zmieniły jego stosunek do Boga. Po ukończeniu studiów wstąpił do klasztoru 

kapucynów (1848), przyjmując imię zakonne Honorat. Wyświęcony na kapłana w 

1852 roku. Był wybitnym kaznodzieją oraz znanym spowiednikiem. Swoją głęboką 

religijnością i troską o człowieka zjednywał wielu ludzi dla Chrystusa. O. Honorat 

założył szereg zgromadzeń zakonnych - do dziś istnieją trzy zgromadzenia habitowe: 

felicjanki - powołane razem z bł. Marią Angelą Zofią Truszkowską (zob. 10 

października), serafitki, kapucynki, i czternaście bezhabitowych, tzn. utajonych przed 

carskim zaborcą, który po kasacie klasztorów nie dopuszczał do ich odrodzenia się czy 

powstawania nowych. Zgromadzenia o. Honorata podejmowały prace charytatywne i 

apostolskie m. in. wśród młodzieży szkolnej i rzemieślniczej, w fabrykach, wśród ludu 

wiejskiego, w przytułkach dla ludzi starych i upośledzonych. Po powstaniu 

styczniowym skasowano klasztor w którym przebywał. Zakonników wśród nich i o. 

Honorata, wywieziono do Zakroczymia. Ostatecznie osiadł on w Nowym Mieście nad 

Pilicą. 

Wyczerpany pracą apostolską, zmarł w opinii świętości 16 grudnia 1916 roku. 

Beatyfikował go Jan Paweł II (1988). 

W IKONOGRAFII bł. Honorat przedstawiany jest w habicie kapucynów. 

Humor 

Turysta pojechał do dzikich krajów. Gdzieś na końcu świata zasiada do kolacji przy 
ognisku razem z tubylcami. Turysta pyta:  
- A czy ludzi to jadacie?  
- Nie no, jesteśmy cywilizowani.  
- A jakie są wasze ulubione dania?  
- No, na przykład rolada turystyczna.  
- Co to jest?  
- Bardzo proste. Pyton połyka turystę, a my łapiemy, pieczemy i jemy tego pytona. 

Rebe, powiedz mi, ty wszystko wiesz, ja znalazłem w gojowskiej gazecie takie trudne 
słowo: alternatywa. Co to ma być?  
Rebe głaszcze się po brodzie.  
- Wyobraź sobie Chaim, że masz dwa jajka, z tych jajek wykluwa ci się kogucik i 
kurka. Po pewnym czasie, kurka znosi następne dwa jajka, z których znowu wykluwa 
się kogucik i kurka. I tak po roku, masz już całe podwórko kurek i kogucików. No i 
wtedy przychodzi wielka powódź i zalewa ci całe gospodarstwo.  
- No dobrze, rebe, ale gdzie ta alternatywa?  
- Kaczki ... 


