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22. – 28. 10. 2018 

XXIX Niedziela Zwykła – Dzień Misyjny 

Słowa Ewangelii wg św. Marka 

Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, podeszli do Jezusa i rzekli: «Nauczycielu, 

pragniemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy». 

On ich zapytał: «Co chcecie, żebym wam uczynił?» 

Rzekli Mu: «Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, a drugi po 

lewej Twej stronie». 

Jezus im odparł: «Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam 

pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczony?» 

Odpowiedzieli Mu: «Możemy». 

Lecz Jezus rzekł do nich: «Kielich, który Ja mam pić, wprawdzie pić będziecie; i 

chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do Mnie jednak należy 

dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których 

zostało przygotowane». 

Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A Jezus 

przywołał ich do siebie i rzekł do nich: 

«Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im 

odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się 

stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między 

wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby 

mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu». 

 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 22. 10. 2018 – św. Jana Pawła II, papieża 

17. 30 Nabożeństwo  różańcowe 

18. 00 Za + Gerarda Micheń w I r. śm. oraz za  żonę Małgorzatę i d.op. 

 Wtorek 23. 10. 2018 – św. Jana Kapistrana, kapł. 

7. 00 Za + Jadwigę Zacharczuk z ok. 10 r. śm. 

17. 30 Nabożeństwo  różańcowe 

18. 00 Dz. błag.do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 

Ireny z ok. 50 r. ur., za męża, dzieci, wnuka i całą rodzinę 

18. 30 Katecheza dla kl. VII i VIII SP. II Grupa Kandydatów do bierzmowania 

 Środa 24. 10. 2018 – św. Antoniego Marii Clareta, bpa 

7. 00 Za + Marię Kilbach, za ++ rodzeństwo i dusze czyśćcowe 

17. 30 Nabożeństwo  różańcowe 

18. 00 Za  ++ rodziców Cecylię i Józefa Morcinczyk i za ++ rodziców z obu stron 

 Czwartek 25. 10. 2018  

8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 Za + brata Gerharda Datko, za ++ rodziców oraz szwagrów Franciszka, 

Huberta i Pawła 

17. 30 Nabożeństwo  różańcowe 

18. 00 Za ++ Jadwigę i Antoniego Klyszcz, za ich córkę Helenę, za ich rodziców i 

krewnych 

 Piątek 26. 10. 2018  

16. 00 Dz. błag. do B.Op. MBR z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 

Krystyny i Huberta Wolny z ok. 50 rocznicy ślubu i w int. Małgorzaty i Marka 

Wolny z ok. 25 r. ślubu, za synów z rodzinami, za wnuków i całą rodzinę 

17. 30 Nabożeństwo  różańcowe 

18. 00 MSZA ŚW. SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA  

Za + Waltra Kasperek w 30 dz. po śm. 

18. 30 Katecheza dla dzieci I-komunijnych 

 Sobota 27. 10. 2018   

13. 00 Ślub: Rafał Wilczek i Patrycja Faltin 

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. 

Urszuli i Antoniego, za córkę Anitę, syna Klaudiusza z rodziną i w int. 

wszystkich bliskich  

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

int. Bernadety i Ditmara Wocławski z ok. 30 r. śl. i w int. najbliższej rodziny   

- Za + Edytę Kubis z ok. ur., za ++  rodziców z  obu stron, za ++ z rodzin 



Szpechta - Knopp i d.op.  

- Za ++ rodz. Annę i Józefa Ochota, ++ dziadków Karola i Karolinę Ochota 

oraz ++ z obu stron  

- Za + matkę Teresę Sieroń z ok. urodzin, za męża, syna, rodz. i pokr.  

- Za + Rajmunda Miedziński w 30 dz. po śm. i za + matkę Lidię 

 Niedziela 28. 10. 2018 – XXX Niedziela Zwykła  

8. 00 Za + Józefa Ocik, żonę Agnieszkę, dwóch synów, córkę, zięcia, wnuka Marka, 

za ++ z rodz. Kroll – Ocik - Świerc i d.op. 

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

Sylwi i Joachima Faltin z ok. 30 r. ślubu i za całą rodzinę 

16. 00 Nabożeństwo  różańcowe 

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

Piotra Figura z ok. 75 r. ur., za żonę, dzieci z rodzinami i za całą rodzinę  

- Dz. błag. do B.Op. MBR z prośbą o dalszą pomoc, zdrowie i Boże błog. o 

powodzenie w życiu osobistym z ok. 18 r. ur. w pew. int., za siostrę i za 

rodziców oraz dziadków  

- Do św. Anioła Stróża za roczne dziecko Wojciecha Janikuła, za rodz., 

dziadków i chrzestnych 

  

Pozostałe ogłoszenia 

1. Bóg  zapłać za kwiaty ofiarowane do kościoła i za ofiary złożone do puszek w 

ostatnią  Niedzielę Papieską na Fundację Nowego Tysiąclecia. Wpłynęło na ten 

szczytny cel 1 022 Zł i 30 Gr  

2. Przyszła comiesięczna kolekta parafialna na oświetlenie naszego kościoła  

3. W tym tygodniu wspomnienie liturgiczne: (22 .X.) św. Jana Pawła II. Jest to 

patronalny dzień diecezjalnego dzieła modlitwy w int. kapłanów „OREMUS”, 

we wtorek wspomnienie św. Jana Kapistrana   

4. Dziś przypada Niedziela Misyjna. Serdeczne podziękowania za kolektę 

wyznaczoną na Misje Święte. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna tydzień modlitw 

w intencji misji a zarazem rozpoczyna Tydzień Misyjny  

5. We wtroek o godz. 18.00 próba chóru parafialnego  

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

7. W sobotę o godz. 12.00 zbiórka ministrantów  

8. W dalszym ciągu zapraszam na NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE  

9. Zaprasza się kibiców w niedzielę 21 października o godz. 14.00 na mecz 

piłkarski pomiędzy Groszmalem a Gazownikiem Wawelno 

 



Patron tygodnia – św. Jan Kapistran 

Jan Kapistran urodził się w 1386 roku w Capestrano. Po studiach prawniczych w 

Perugii był radcą dworu neapolitańskiego, następnie sędzią i gubernatorem. Podczas 

walk dostał się do niewoli. Przebywając w więzieniu przeżył wizję, pod wpływem 

której zmienił życie. Po uwolnieniu wstąpił do franciszkanów obserwantów - 

bernardynów. Podjął pracę wędrownego kaznodziei. Kazania głosił we Włoszech, 

Austrii, Francji, Niemczech, w Polsce, na pograniczu Czech i Moraw na Węgrzech. 

Przemierzając te kraje organizował szpitale i inne dzieła miłosierdzia. W Polsce 

przebywał 8 miesięcy. Był na ślubie króla Kazimierza Jagiellończyka z Elżbietą, córką 

cesarza Albrechta II. Pozostawił po sobie dwa klasztory bernardynów: w Krakowie i 

Warszawie. Św. Jan był mediatorem w sporze o tron neapolitański, w konflikcie 

między Mediolanem a Bazyleą oraz na Sycylii. W swym aktywnym życiu poświęcał 

wiele czasu na modlitwę. Prowadził życie umartwione. Często pościł. Miał dar 

przepowiadania przyszłości. Św. Jan Kapistran - mianowany przez Piusa II legatem - 

wzywał do zjednoczenia sił chrześcijańskich przeciw inwazji muzułmańskiej na 

Europę. Przyczynił się do zwycięstwa nad Turkami w bitwie pod Belgradem (1456). 

Zmarł w kilka miesięcy później 23 października w Ilok nad Dunajem. 

Nazwano go "apostołem zjednoczonej (po schizmie) Europy". Beatyfikowany w 1622, 

kanonizowany w 1690 roku. 

Patron prawników. 

W IKONOGRAFII św. Jan Kapistran przedstawiany jest w habicie franciszkańskim. 

Jego atrybuty: gwiazda koło głowy krucyfiks, księga, monstrancja w rękach, noga 

depcząca turecki turban, sztandar z krzyżem. 

Humor 

- Izaak, co taki skwaszony chodzisz? 

- Moja żona znalazła na mojej koszuli ślad szminki. 

- I co? 

- Co, co... Trzeci dzień za mną łazi i marudzi: ''Ja chcę taką samą!'' 

 

Dzieci w szkole na lekcji plastyki otrzymały zadanie - temat abstrakcyjny - narysujcie 

panikę. Dzieci rysowały sceny pożarów, powodzi, zamachów terrorystycznych, ale 

jeden chłopak był oryginalny. Narysował dużą czerwoną kropkę. Pani pyta  

- To ma być panika? 

Jasiu na to: 

- Proszę pani, ja mam w domu trzy siostry. Każda co miesiąc w kalendarzu stawiała 

dużą czerwoną kropkę. Przez wrzesień żadna nie postawiła, teraz jest już połowa 

października, żeby pani wiedziała, jaka jest w domu panika! 

Mówią, że człowiek na świat przychodzi i ze świata odchodzi. Tymczasem w 

pierwszym przypadku chodzić nie umie, a w drugim już nie może. 


