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5. – 11. 11. 2018 

XXXI Niedziela Zwykła 
Słowa Ewangelii wg św. Marka 

Jeden z uczonych w Piśmie podszedł do Jezusa i zapytał Go: «Które jest pierwsze ze 

wszystkich przykazań?» 

Jezus odpowiedział: «Pierwsze jest: „Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym 

Panem. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, 

całym swoim umysłem i całą swoją mocą”. Drugie jest to: „Będziesz miłował swego 

bliźniego jak siebie samego”. Nie ma innego przykazania większego od tych». 

Rzekł Mu uczony w Piśmie: «Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznie powiedziałeś, bo 

Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i 

całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego znaczy daleko więcej niż wszystkie 

całopalenia i ofiary». 

Jezus, widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: «Niedaleko jesteś od 

królestwa Bożego». I nikt już nie odważył się Go więcej pytać. 

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa 

Mojżesz powiedział do ludu: 

«Będziesz się bał Pana, Boga swego, zachowując wszystkie Jego nakazy i prawa, 

które ja tobie rozkazuję wypełniać, tobie, twym synom i wnukom, po wszystkie dni 

życia twego, byś długo mógł żyć. 

Słuchaj, Izraelu, i pilnie tego przestrzegaj, aby ci się dobrze powodziło i abyś się 

bardzo rozmnożył, jak ci przyrzekł Pan, Bóg ojców twoich, że ci da ziemię opływającą 

w mleko i miód. 

Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem – Pan jedynie. Będziesz więc miłował Pana, 

Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił. 

Pozostaną w twym sercu te słowa, które ja ci dziś nakazuję». 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 5. 11. 2018  

17. 30 Różaniec za zalecanch zmarłych 

18. 00 Za ++ z rodz. Wieszala - Tomechna - Buchta, pokr. i d.op. 

 Wtorek 6. 11. 2018  

17. 30 Różaniec za zalecanch zmarłych 

18. 00 Za ++ z rodz. Poskart - Świadysz, pokr. i za dusze w czyśćcu cierpiące 

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

 Środa 7. 11. 2018  
17. 30 Różaniec za zalecanch zmarłych 

18. 00 Za + Leopolda Muszyńskiego w 30 dz. po śm. 

 Czwartek 8. 11. 2018 – I czw. m-ca 
8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 - Za ++ rodz. Józefa i Marię Witola, Jana i Apolonię Zdzuj, za + męża Józefa, 
dwóch synów, za ++ z pokr. oraz dziadków z obu str. Witola –Zdzuj  
- O nowe powołania do służby Bożej 

17. 00 Godzina Święta 

17. 30 Różaniec za zalecanych zmarłych 

18. 00 Za + Karola Januszczak i za jego  ++ rodziców 

 Piątek 9. 11. 2018 – I pt m-ca 
7. 00 Do NSPJ w int. Czcicieli, Ofiarodawców, za Dobrodziejów kościoła i za 

Chorych 

17. 30 Różaniec za zalecanych zmarłych 

18. 00 MSZA ŚW. SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA  
Za ++ Różę i Pawła Johst, ich całe pokr., za ++ z rodz. Giza - Zdzuj - Cichoń 

18. 30 Katecheza dla dzieci I-komunijnych 

 Sobota 10. 11. 2018 – św. Leona Wielkiego, pap. i dra K. 
17. 30 Różaniec za zalecanych zmarłych 

18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA – INTENCJA ZBIORCZA  
- Dz. błag. do B.Op. MBNP. z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w 
int. Stefani Peszka z ok. 70 r. ur., za męża Jerzego, córki z rodzinami i za + 
matkę Klarę w rocznicę śm. oraz za + ojca i brata  
- Za ++ Gertrudę i Franciszka Labisz, ++ córki Angelę, Cecylię i Elfrydę, syna 
Pawła i pokr.  
- Za + Teresę Urban w 7 r. śm., za ++ z rodz. i d.op.  
- Za prapradziadka Józefa Tkocza, myśliwego, za ++ z rodz. i pokr.  
- Do Miłosierdzia Bożego za + syna i brata Bernarda w 18 r. śm., za ojca 
Jerzego, matkę Gertrudę, za ++ teściów Teodora i Annę Witola, za + 
szwagierkę Małgorzatę Kalla  
- Za + męża Stanisława Marcinkowski, za ++ rodziców, teściów i za ++ z 
pokr. oraz d.op.  
- Za ++ z rodz. Fryga - Grubiak, za + Szymona Łosik i d.op.  
- Za + Krystynę Czyżewską w 30 dz. po śm. 
 



 Niedziela 11. 11. 2018 – XXXII Niedziela Zwykła – Święto 
Niepodległości 

8. 00 Za + Annę Balcarz, trzech synów, dwie córki, za + Gerharda Joszko i za + 
Marię Joszko, pokr. i d.op. 

10. 30 - Za + Oswalda Smandzik, jego rodziców, brata Konrada, bratową Marię, 
teściów, krewnych z obu stron i dusze czyśćcowe  
- W int. Ojczyzny z ok. 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości 

16. 00 Różaniec z czytaniem zalecek za zmarłych 

16. 30 Za + Herberta Kleinschrot w 7 r. śm., za jego ++ rodziców Walentego i Marię 
Kleinschrot oraz za ++ teściów 

  

Pozostałe ogłoszenia 

1. Bóg zapłać za kwiaty ofiarowane do kościoła i za  naszą comiesięczną kolektę 

parafialną na oświetlenie naszego kościoła. Wpłynęło 4 477 Zł i 26 Gr i 5 Euro 

2. W tym tygodniu wspomnienie: (w piątek) święto Rocznicy poświęcenia Bazyliki 

Laterańskiej, (w sobotę) św. Leona Wielkiego  

3. Za tydzień w niedzielę (11.XI) 100 Rocznica Odzyskania Niepodległości  

4. W dalszym ciągu można składać wypominki za naszych zmarłych, za których 

będziemy się każdego dnia modlić na różańcu  

5. Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę wyznaczoną na potrzeby Kurii i Seminarium 

Duchownego  

6. RÓŻANIEC za zalecanych zmarłych każdego dnia o godz. 17.30 przed Mszą 

św. Wieczorną  

7. Próba chóru we wtorek o godz. 18.00  

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

9. Zbiórka ministrantów w sobotę o godz. 12.00  

10. Odwiedziny Chorych w  piątek (9.XI) od godz. 9.00  

11. Zbiórka do puszek z okazji 10 Dnia Solidarności z Kościołem 

Prześladowanym pod Hasłem PAKISTAN - PRZERWAĆ  MILCZENIE  

to  kwota  535 Zł i 40 Gr 

12. Zaprasza się kibiców w niedzielę 4 listopada o godz. 13.00 na ostatni w tym 

sezonie mecz piłkarski pomiędzy Groszmalem a SKS Chmielowice 

Patron tygodnia – św. Leon Wielki 

Św. Leon Wielki, papież, urodził się około 400 roku w Tuscji. Papież Celestyn I 
mianował go archidiakonem. Kiedy przebywał jako legat w Galii, został obrany 
papieżem (440). Jego pontyfikat przypadł na czasy licznych sporów teologicznych i 
zamieszania pośród hierarchii kościelnej. Musiał zwalczać liczne herezje oraz 
tendencje odśrodkowe, podejmowane przez episkopaty Afryki Północnej, Galii. 
Poprzez swoich legatów brał udział na soborze w Chelcedonie (451). Przeprowadził 



uznanie prymatu stolicy Piotrowej zarówno przez cesarza zachodniego Walentyniana 
III, jak i przez Konstantynopol. Bronił Italię i Rzym przed najazdami barbarzyńców. 
Wyjechał naprzeciw Attyli, króla Hunów i jego wojskom, wstrzymał ich marsz i 
skłonił do odwrotu (452). W trzy lata później podjął pertraktacje ze stojącym u bram 
Rzymu Genzerykiem, królem Wandalów Niestety król nie dotrzymawszy umowy 
złupił Wieczne Miasto. Papież był obrońcą kultury zachodniej. 
Zmarł 10 listopada 461 roku. Zachowało się po nim 200 listów i 100 mów 
wygłoszonych do Rzymian podczas różnych świąt. Pozwalają one poznać wiedzę 
teologiczną papieża oraz ówczesne życie liturgiczne. Pochowany w bazylice św. Piotra 
na Watykanie. 
W roku 1754 Benedykt XIV ogłosił go doktorem Kościoła. 
Patron muzyków i śpiewaków. 
W IKONOGRAFII św. Leon Wielki przedstawiany jest w szatach papieskich i w 
tiarze, czasami w szatach liturgicznych rytu wschodniego lub jako papież piszący. 
Jego atrybutami są: księga, kielich oraz orszak z półksiężycem, któremu zastępuje 
drogę. 

Czytanie z Listu do Hebrajczyków 
Bracia: 

Wielu było kapłanów poprzedniego Przymierza, gdyż śmierć nie zezwalała im trwać 
przy życiu. Ten właśnie, ponieważ trwa na wieki, ma kapłaństwo nieprzemijające. 
Przeto i zbawiać na wieki może całkowicie tych, którzy przez Niego przystępują do 
Boga, bo wciąż żyje, aby się wstawiać za nimi. 

Takiego bowiem potrzeba nam było arcykapłana: świętego, niewinnego, nieskalanego, 
oddzielonego od grzeszników, wywyższonego ponad niebiosa, takiego, który nie jest 
zobowiązany, jak inni arcykapłani, do składania codziennej ofiary najpierw za swoje 
grzechy, a potem za grzechy ludu. To bowiem uczynił raz na zawsze, ofiarując samego 
siebie. Prawo bowiem ustanawiało arcykapłanami ludzi obciążonych słabością, słowo 
zaś przysięgi, złożonej po nadaniu Prawa, ustanawia arcykapłanem Syna doskonałego 
na wieki. 

Humor 

Pielęgniarka do lekarza:  
- Panie doktorze, symulant spod dwójki umarł.  
Doktor:  
- No to teraz przesadził. 

Spotykają się dwie przyjaciółki. 
- Dlaczego jesteś taka zła? Myślałam, że dziś rano byliście z mężem na relaksującym 
wypadzie na ryby - mówi pierwsza. 
- Tak, ale wszystko poszło źle. Najpierw powiedział, że mówię tak głośno, że 
wystraszę ryby, później, że wybieram złą przynętę, na koniec, że za szybko kręcę 
kołowrotkiem - odpowiada druga. - A najgorsze było to, że złowiłam największą rybę! 

Rano, gdy wychodziłem do pracy, moja sąsiadka nakrzyczała na swoje dzieci tak 
strasznie, że nawet ja wróciłem do domu i pościeliłem łóżko. 


