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7. – 13. 10. 2019 

XXVII Niedziela Zwykła  

Odpust Parafialny 

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 

Apostołowie prosili Pana: «Dodaj nam wiary». Pan rzekł: «Gdybyście mieli wiarę jak 

ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: „Wyrwij się z korzeniem i przesadź 

się w morze”, a byłaby wam posłuszna. 

Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: „Pójdź 

zaraz i siądź do stołu”? Czy nie powie mu raczej: „Przygotuj mi wieczerzę, przepasz 

się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił”? Czy okazuje 

wdzięczność słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? 

Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie: „Słudzy nieużyteczni 

jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać”». 

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza 

Najdroższy: 

Przypominam ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w tobie od 

nałożenia moich rąk. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości 

oraz trzeźwego myślenia. Nie wstydź się zatem świadectwa Pana naszego ani mnie, 

Jego więźnia, lecz weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii 

mocą Bożą! 

Zdrowe zasady, które posłyszałeś ode mnie, zachowaj jako wzorzec w wierze i miłości 

w Chrystusie Jezusie. Dobrego depozytu strzeż z pomocą Ducha Świętego, który w 

nas mieszka. 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 7. 10. 2019 – NMP Różańcowej 

17. 30 Nabożeństwo różańcowe 

18. 00 Za ++ braci Leona i Karola, siostrę Różę, rodziców, krewnych, kuzynkę 

Adelajdę oraz pokr. 

 Wtorek 8. 10. 2019  
17. 30 Nabożeństwo różańcowe 

18. 00 - Za + matkę Krystynę Czyżewską w I r. śm.  

- Z ok. ur. w int. Roberta 

18. 30 Spotkanie kandydatów do bierzmowania kl. VI 

 Środa 9. 10. 2019 – św. Dionizego, bpa i m. 
17. 30 Nabożeństwo różańcowe 

18. 00 Za + Leopolda Muszyńskiego w I r. śm. 

 Czwartek 10. 10. 2019  
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 stron 

17. 30 Nabożeństwo różańcowe 

18. 00 Za + męża Feliksa Mika, jego rodziców, teściów Nowak, jego siostry, 

pokr. i d.op. 

 Piątek 11. 10. 2019 – św. Jana XXIII, pap. 
17. 30 Nabożeństwo różańcowe 

18. 00 MSZA ŚW. SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA: Za ++ dziadków Juliannę i 

Antoniego Wocka, + syna, + córkę, zięcia, ++ z rodz. Wocka – Kornek i d.op. 

18. 30 Spotkanie dzieci pierwszokomunijnych (kl.III) 

 Sobota 12. 10. 2019 – św. Jana Beyzyma, kapł. 
17. 00 Okazja do spowiedzi św. 

17. 30 Nabożeństwo różańcowe 

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. Marii Pyka z ok. 70 r. ur. i za dzieci z rodzinami  

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

int. Krzysztofa Guzek z ok. 50 r. ur., za żonę, syna, córkę i wnuczkę  

- Za + Ryszarda Ochota, ++ rodziców Alfonsa i Różę, za + matkę Agnieszkę 

Niestrój i ++ z rodz. Wittek - Ochota  

- Za ++ Grzegorza i Gertrudę Wolny, za ++ rodziców  z obu str., rodzeństwo i  

zięcia Piotra oraz za d.op.  

- Za ++ rodz. Annę i Pawła Loch, ++ braci Alfonsa i Piotra, za ++ z rodz. 

Loch - Nogosek 

  

 



Niedziela 13. 10. 2019 – XXVIII Niedziela Zwykła – Dzień 

Papieski 
8. 00 Za ++ Tomasza i Ritę Wolny, za ++ z pokr. i d.op. 

10. 30 Dz. błag. do B.Op. MBF z podz. za odebrane łaski, z pr. o zdrowie i Boże 

błog. w int. Teresy z ok. 80 r. ur., za dzieci i wnuki 

12. 00 Dz. błag. do B.Op. MBR. z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 

Magdaleny Matejka z ok. ur., za + męża, za córkę, za synów z rodzinami i 

wnuki 

16. 00 Nieszpory 

16. 30 Za + Irenę Cendlewską w 2 r. śm.  

20. 00 NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE (z czytaniem zalecek) 

 

Pozostałe ogłoszenia 

1. Serdeczne podziękowania za kwiaty ofiarowane do kościoła  

2. W tym tygodniu w liturgii wspominamy: (poniedziałek) MB Różańcowej  

3. W niedzielę (13 października) zapraszam na nabożeństwo fatimskie  

4. Góra św. Anny: pielgrzymki piątek - niedziela (11- 13.X), Dzieci Maryi – rejon 

Nysa i Racibórz, niedziela (13.X) pielgrzymka myśliwych    

5. Kolekta z niedzieli (13 X) diecezjalna  na Seminarium Duchowne i inne 

instytucje diecezjalne oraz zbiórka do puszek na Fundację Dzieła Nowego 

Tysiąclecia 

6. Zaprasza się kibiców w niedzielę 13 października o godz. 15.00 na mecz 

wyjazdowy do Grudzic, w którym zagrają LZS Grudzice kontra Groszmal 

 

Czytanie z Księgi proroka Habakuka 
Jak długo, Panie, mam wzywać pomocy – a Ty nie wysłuchujesz? Wołam do 

Ciebie: Na pomoc! – a Ty nie wysłuchujesz. Dlaczego ukazujesz mi niegodziwość 

i przyglądasz się nieszczęściu? Oto ucisk i przemoc przede mną, powstają spory, 

wybuchają waśnie. 

I odpowiedział Pan tymi słowami: «Zapisz widzenie, na tablicach wyryj, by można 

było łatwo je odczytać. Jest to widzenie na czas oznaczony, lecz wypełnienie jego 

niechybnie nastąpi; a jeśli się opóźnia, ty go oczekuj, bo w krótkim czasie 

przyjdzie niezawodnie. Oto zginie ten, co jest ducha nieprawego, a sprawiedliwy 

żyć będzie dzięki swej wierności». 

 



Patron tygodnia: św. Jan Beyzym 

Jan Beyzym urodził się 15 maja 1850 roku w Beyzymach na Wołyniu. Po ukończeniu 

gimnazjum w Kijowie w 1872 r. wstąpił do Towarzystwa Jezusowego (jezuitów). 26 

lipca 1881 r. w Krakowie przyjął święcenia kapłańskie. Przez wiele lat był 

wychowawcą i opiekunem młodzieży w kolegiach Towarzystwa Jezusowego w 

Tarnopolu i Chyrowie. 

W wieku 48 lat podjął decyzję o wyjeździe na misje. Prośba, którą 23 października 

1897 roku skierował do generała zakonu jezuitów, o. Ludwika Martina, świadczy o 

tym, że była ona głęboko przemyślana: 

Rozpalony pragnieniem leczenia trędowatych, proszę usilnie Najprzewielebniejszego 

Ojca Generała o łaskawe wysłanie mnie do jakiegoś domu misyjnego, gdzie mógłbym 

służyć tym najbiedniejszym ludziom, dopóki będzie się to Bogu podobało. Wiem 

bardzo dobrze, co to jest trąd i na co muszę być przygotowany; to wszystko jednak 

mnie nie odstrasza, przeciwnie, pociąga, ponieważ dzięki takiej służbie łatwiej będę 

mógł wynagrodzić za swoje grzechy. 

Generał wyraził zgodę. Początkowo o. Beyzym miał jechać do Indii, ale nie znał 

języka angielskiego. Udał się więc na Madagaskar, gdzie językiem urzędowym był 

francuski, którego Beyzym uczył się już w Chyrowie. Tam oddał wszystkie swoje siły, 

zdolności i serce opuszczonym, chorym, głodnym, wyrzuconym poza nawias 

społeczeństwa; szczególnie dużo uczynił dla trędowatych. Zamieszkał wśród nich na 

stałe, by opiekować się nimi dniem i nocą. Stworzył pionierskie dzieło, które uczyniło 

go prekursorem współczesnej opieki nad trędowatymi. Z ofiar zebranych głównie 

wśród rodaków w kraju (w Galicji) i na emigracji wybudował w 1911 r. Maranie 

szpital dla 150 chorych, by zapewnić im leczenie i przywracać nadzieję. W głównym 

ołtarzu szpitalnej kaplicy znajduje się sprowadzona przez o. Beyzyma kopia obrazu 

Matki Boskiej Częstochowskiej. Do dzisiaj chorzy Malgasze otaczają Maryję z Jasnej 

Góry wielką czcią. Szpital bowiem istnieje do dziś. 

Wyczerpany pracą ponad siły, o. Beyzym zmarł 2 października 1912 roku, otoczony 

nimbem bohaterstwa i świętości. Śmierć nie pozwoliła mu zrealizować innego cichego 

pragnienia - wyjazdu na Sachalin do pracy misyjnej wśród katorżników. 

Proces beatyfikacyjny o. Jana Beyzyma SJ - "posługacza trędowatych" rozpoczął się w 

1984 roku. Dekret Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych dotyczący heroiczności życia 

i cnót o. Beyzyma został odczytany w obecności Jana Pawła II w Watykanie 21 

grudnia 1992 roku. W marcu br. kard. Macharski zamknął dochodzenie kanoniczne w 

sprawie cudownego uzdrowienia młodego mężczyzny za wstawiennictwem Jana 

Beyzyma. Jego beatyfikacji dokonał podczas swej ostatniej pielgrzymki do Polski Jan 

Paweł II.  


