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15. – 21. 10. 2018 

XXVIII Niedziela Zwykła – Dzień 

Papieski 

Słowa Ewangelii wg św. Marka 

Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na 

kolana, zaczął Go pytać: «Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie 

wieczne?» 

Jezus mu rzekł: «Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. 

Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie 

oszukuj, czcij swego ojca i matkę». 

On Mu odpowiedział: «Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej 

młodości». 

Wtedy Jezus spojrzał na niego z miłością i rzekł mu: «Jednego ci brakuje. Idź, 

sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem 

przyjdź i chodź za Mną». Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał 

bowiem wiele posiadłości. 

Wówczas Jezus spojrzał dookoła i rzekł do swoich uczniów: «Jak trudno tym, którzy 

mają dostatki, wejść do królestwa Bożego». Uczniowie przerazili się Jego słowami, 

lecz Jezus powtórnie im rzekł: «Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego tym, 

którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho 

igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego». 

A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: «Któż więc może być 

zbawiony?» 

Jezus popatrzył na nich i rzekł: «U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga; bo u Boga 

wszystko jest możliwe». 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 15. 10. 2018 – św. Teresy od Jezusa, dz. i dra K. 

17. 30 Nabożeństwo  różańcowe 

18. 00 Za  dusze w czyścu cierpiące i za + matkę Annę Świadysz z ok. zbliżających 

się urodzin 

 Wtorek 16. 10. 2018 – św. Jadwigi Śląskiej 

17. 30 Nabożeństwo  różańcowe 

18. 00 Za ++ dziadków  Juliannę i Antoniego Wocka, ich + syna, + córkę, + zięcia 

oraz za ++ z rodz. Wocka – Kornek i d.op. 

18. 30 Katecheza dla kl. VI SP. I Grupa Kandydatów do bierzmowania 

 Środa 17. 10. 2018 – św. Ignacego Antiocheńskiego, bpa i m. 

17. 30 Nabożeństwo  różańcowe 

18. 00 Za  + Jadwigę Grala w 2 r. śm., za ++ rodz. i teściów, za ++ z rodz. Grala - 

Malosek 

 Czwartek 18. 10. 2018 – św. Łukasza Ewangelisty 

8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 Intencja wolna 

17. 30 Nabożeństwo  różańcowe 

18. 00 Za + Kazimierza  Ercesel w 30 dz. po śm. 

 Piątek 19. 10. 2018  

15. 00 Ślub: Jakub Nowakowski i Justyna Maziarz 

16. 00 Ślub: Michał Szydło i Katarzyna Śledź 

17. 30 Nabożeństwo  różańcowe 

18. 00 MSZA ŚW. SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA  

Za + męża Stefana Stotko, jego ++ rodziców Leona i Edeltrautę Stotko, za ++ 

rodz. Ritę i Waltra Sommer oraz za ++ z pokr. 

18. 30 Katecheza dla dzieci I-komunijnych 

 Sobota 20. 10. 2018  - św. Jana Kantego, kapł. 

14. 00 Ślub: Jacek Bednarek i Sylwia Kossak 

17. 30 Nabożeństwo  różańcowe 

18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA – INTENCJA ZBIORCZA  

- Za ++ rodz. Emilię i Piotra Miszkiel, za ++ z pokr., za ++ rodz. Marię i Jana 

Bazelak oraz za ++ z rodzin Bazelak – Labisz  

- Za + Marię Kochanek, za ++ teściów Gertrudę i Franciszka Kochanek oraz 

za ++ Katarzynę i Czesława Wójcik  

- Za + brata Józefa w 3 r. śm., za ++ rodziców Hildegardę i Konrada Zając, ++ 

dziadków, wujostwo i pokr.  

- Za + męża, ojca, dziadka i pradziadka Guido Płaczek, za ++ rodz. Marię i 

Piotra Stantke, ich dwóch synów, dwie córki, teściów i Martę Halubczok  



- Za ++ rodz. Gertrudę i Jana Grygosz, ++ teściów Józefa i Zofię Budny, pokr. 

i d.op.  

- Za ++ Gertrudę i Grzegorza Wolny, za ich ++ rodziców, rodzeństwo, za 

zięcia Piotra i pokr.  

- Za + Korneliusza Czempiel w 8 r. śm., za jego rodziców i brata  

- Za ++ rodz. Annę i Józefa Knopp, ++ z rodziny, ++ z pokr., + matkę Edytę 

Kubis i d.op.  

- Za + męża Jerzego Wojciechowskiego, ojca Władysława i za ++ z pokr.  

- Za ++ rodz. Antoniego i Janinę, + siostrę oraz dwóch braci i za ++ z całego 

pokrewieństwa 

 Niedziela 21. 10. 2018 – XXIX Niedziela Zwykła – Dzień Misyjny 

8. 00 Dz. błag. do B.Op. MBR z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 

Bibianny Grüner w dniu urodzin, za dzieci z rodzinami i za + męża 

10. 30 - Dz. błag. do B.Op. MBR. z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 

Małgorzaty i Henryka Ocik z ok. 60 r. ślubu i za córkę z rodziną  

- Za roczne dziecko Franciszka Czok, za rodziców, dziadków i chrzestnych 

16. 00 Nabożeństwo  różańcowe 

16. 30 - Dz. błag. do B.Op. MBR z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 

Moniki z ok. 18 r. ur., za rodziców, rodzeństwo, dziadków i za całą rodzinę  

- Dz. błag. do B.Op. MBR w int. Oliwi z ok. 14 r. ur., za rodziców i 

rodzeństwo 

  

Pozostałe ogłoszenia 

1. Bóg zapłać za kwiaty ofiarowane do kościoła, za dzisiejszą kolektę wyznaczoną 

na potrzeby Seminarium Duchownego i za ofiary złożone do puszek na Fundację 

Nowego Tysiąclecia  

2. W tym tygodniu wspomnienie liturgiczne: św. Teresy od Jezusa (poniedziałek), 

uroczystość św. Jadwigi Śląskiej, głównej patronki Śląska (wtorek), 

św.Ignacego Antiocheńskiego (środa), św. Łukasza Ewangelisty (czwartek) i św. 

Jana Kantego (sobota)  

3. Podziękowania tym wszystkim, którzy uczestniczyli w Nabożeństwie Fatimskim   

4. W przyszłą niedzielę (21. X) przypada Niedziela Misyjna. Kolekta jest 

wyznaczona na rzecz Misji Świętych  

5. Pielgrzymki na Górze św. Anny: sobota (20.X) Żywego Różańca, sobota – 

niedziela (20 – 21) Bractwa św. Anny, niedziela (21. X) uroczystości ku czci św. 

Piotra z Alkantary z obchodami kalwaryjskimi  

6. We wtorek o godz. 18.00 próba chóru parafialnego   

7. W sobotę o godz. 12.00 zbiórka ministrantów  

8. W dalszym ciągu zapraszam na NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE 



Patron tygodnia – św. Łukasz Ewangelista 

Św. Łukasz, Ewangelista (I w.). Euzebiusz i Tertulian piszą, że jego rodzinnym 

miastem była Antiochia Syryjska. Z pochodzenia - poganin, z zawodu - lekarz (Kol 

4,14). Około 50 roku przyłączył się do św. Pawła, gdy ten odbywał drugą misyjną 

podróż. Towarzyszył mu w Troadzie, Filippi, Jerozolimie. Był z nim w Rzymie, a 

także podczas trzeciej podróży misyjnej. Po śmierci Apostoła Narodów działał (jako 

biskup?) w Achai i Egipcie. Według tradycji Łukasz jest autorem Ewangelii oraz 

Dziejów Apostolskich. Zawdzięczamy mu prawie wszystkie wiadomości o 

dzieciństwie Pana Jezusa oraz niejeden rys jego Matki. Dante określił go "historykiem 

łagodności Chrystusowej". Miał umrzeć śmiercią naturalną w wieku 84 lat w Beocji. 

Patron Hiszpanii, miasta Achai; introligatorów, lekarzy, malarzy i rzeźbiarzy, 

notariuszy, rzeźników, złotników. 

Według legendy malował portrety Jezusa, apostołów, a zwłaszcza Maryi, Matki Bożej. 

Jeden z nich, jak opisuje Teodor Lektor z VI wieku, cesarzowa Eudoksja, żona 

Teodozego II Wielkiego, zabrała z Jerozolimy i przesłała św. Pulcherii, siostrze 

cesarza. Według innej opowieści kopią jednego z obrazów św. Łukasza jest Ikona 

Jasnogórska. 

W IKONOGRAFII św. Łukasz prezentowany jest jako młodzieniec o ciemnych, 

krótkich, kędzierzawych włosach, w tunice. Sztuka zachodnia ukazuje go z tonsurą lub 

łysiną, czasami bez zarostu. Bywa przedstawiany, gdy maluje obraz. 

Jego atrybutami są: księga, paleta malarska, przyrządy medyczne, skalpel, wizerunek 

lub figura Matki Bożej, wół, zwój. 

Humor 

Matka rano do syna:  
- Co to był za łomot w nocy jak wróciłeś?  
- Aaa nic, kurtka mi spadła.  
- To co tam było w tej kurtce?  
- Ja 

Poszedł facet do lasu. Tak łaził i łaził, że w końcu zabłądził.  
Chodzi więc po lesie i krzyczy. W pewnym momencie coś go szturcha z tyłu w ramię. 
Odwraca głowę, patrzy, a tu stoi wielki niedźwiedź, rozespany, wkurzony, że aż piana 
z pyska leci i mówi:  
- Co tu robisz?  
- Zgubiłem się - odpowiada facet.  
- Ale czego się tak drzesz?  
- Bo może ktoś mnie usłyszy i pomoże.  
- No to ja cię usłyszałem. Pomogło ci? 

Rok 1989:  
Klient pyta w sklepie motoryzacyjnym o opony do małego fiata.  
- U nas nie ma, ale są w Bielsku-Białej - proszę oto darmowy bilet do Katowic.  
- A dlaczego nie do Bielska-Białej?  
- Bo w Katowicach kończy się kolejka. 


