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28. 10. – 3. 11. 2019 

XXX Niedziela Zwykła 

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 

Jezus opowiedział niektórym, co dufni byli w siebie, że są sprawiedliwi, a innymi 

gardzili, tę przypowieść: 

«Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik. 

Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: „Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni 

ludzie: zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post 

dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam”. 

A celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi, 

mówiąc: „Boże, miej litość dla mnie, grzesznika!” 

Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, 

kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony». 

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza 

Najdroższy: 

Krew moja już ma być wylana na ofiarę, a chwila mojej rozłąki nadeszła. W dobrych 

zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla 

mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy Sędzia, 

a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego. 

Pośpiesz się, by przybyć do mnie szybko. W pierwszej mojej obronie nikt przy mnie 

nie stanął, ale wszyscy mnie opuścili: niech im to nie będzie policzone! Natomiast Pan 

stanął przy mnie i wzmocnił mnie, aby się przeze mnie dopełniło głoszenie Ewangelii i 

aby wszystkie narody je posłyszały; wyrwany też zostałem z paszczy lwa. 

Wybawi mnie Pan od wszelkiego złego czynu i ocali mnie, przyjmując do swego 

królestwa niebieskiego; Jemu chwała na wieki wieków. Amen. 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 28. 10. 2019 – św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza 

17. 30 Nabożeństwo różańcowe 

18. 00 Za ++ rodziców Schenk – Orlik, ++ dwóch braci, dwie siostry oraz szwagrów 

Alfonsa i Konrada 

 Wtorek 29. 10. 2019  
17. 30 Nabożeństwo różańcowe 

18. 00 Za + ojca Stanisława Pasoń, żonę Różę, ich syna Alfreda, ++ z pokr. i 

d.op. 

18. 30 Spotkanie kandydatów do bierzmowania kl. I szkoły ponadpodstawowe 

 Środa 30. 10. 2019  
17. 30 Nabożeństwo różańcowe 

18. 00 Za + ojca Gerarda z ok. ur., za + Gertrudę, za ++ z rodz. Dragon – Wieczorek  

i d.op. 

 Czwartek 31. 10. 2019  
8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

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

Hubeta i Pawła, całe pokr. i d.op. 

15. 00 Dz. błag. do B.Op. MBR z podz. za łaski, pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 

Heleny i Józefa Czech z ok. 50 r. ślubu oraz za dzieci z rodzinami 

16. 30 Okazja do spowiedzi św. 

17. 30 Nabożeństwo różańcowe 

18. 00 Za ++ Marię i Valentina Syma, córkę Różę, pokr. i d.op. 

 Piątek 1. 11. 2019 – Uroczystość Wszystkich Świętych 
8. 00 W int. rodziny Kurpiers z pr. o zdrowie i Boże błog. 

10. 30 Za + Karla Grüner w 6 r. śm. oraz za rodziców i rodzeństwo i d.op. 

15. 00 Nieszpory za zmarłych i procesja na cmentarz 

16. 30 Intencja wolna 

 Sobota 2. 11. 2019 – Wspomnienie Wszystkich Zmarłych 
7. 00 W intencjach Ojca św. Franciszka 

9. 00 Za zalecanych zmarłych w wypominkach 

15. 30 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 

Joanny i Roberta Rygol z ok. 25 r. ślubu, za syna Dawida i za całą rodzinę 

17. 30 Nabożeństwo różańcowe za zalecanych zmarłych 

18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA – INTENCJA  ZBIORCZA  

- Za + Magdalenę Woszek w I r. śm.  

- Za ++ Adama i Cecylię Bąk, pokr. i d.op.  

- Za + Zdzisława Płuska w 5 r. śm., za + Edwarda Wielgosz, za ++ z rodz. i 

pokr.  

- Za + matkę Annę Duran w 30 dz. po śm. 

 Niedziela 3. 11. 2019 – XXXI Niedziela Zwykła 
8. 00 Za + Rajnarda Faltin w rocznicę śm., za żonę Annę, szwagierkę Stefanię, + 



ojca Kurta i za ++ z rodz. Krawczyk 

10. 30 Do św. Anioła Stróża w int. Oskara Zwardoń, za rodziców, dziadków z pr. o 

zdrowie i Boże błog. - z ok. pierwszej rocznicy urodzin   

16. 00 Nabożeństwo różańcowe za zmarłych zalecanych 

16. 30 Za + pra- pra dziadka Józefa Tkocza – myśliwego, niech dobry Bóg przyjmie 

go do Krainy Dobrych  Łowów 

 

Pozostałe ogłoszenia 

1. Bóg zapłać za naszą comiesięczną kolektę parafialną na remont wieży naszego 

Kościoła  

2. W dalszym ciągu zapraszam na nabożeństwa różańcowe – godz. 17.30  

3. W tym tygodniu w liturgii wspominamy: poniedziałek (28.XI) święto św. Ap. 

Szymona i Judy Taeusza, piątek (1.XI) Uroczystość Wszystkich Świętych, 

sobota  (2.XI) Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych - Dzień Zaduszny  

4. W dalszym ciągu można składać WYPOMINKI za naszych zmarłych, za 

których będziemy odmawiać różaniec od 2 do 15 listopada. Można je składać w 

zakrystii. Najpiękniejszym darem dla naszych zmarłych, wyrażającym naszą 

żywą pamięć o nich niech nie będą tylko znicze i kwiaty, ale przede wszystkim 

nasza modlitewna  pamięć i Komunia św. za Nich ofiarowana  oraz modlitwa 

zwłaszcza różańcowa  

5. Wierni, którzy nawiedzą kościół, kaplicę publiczną lub półpubliczną w 

Uroczystość Wszystkich Świętych od południa i w dniu Wspomnienia 

Wszystkich Wiernych  Zmarłych mogą dostąpić odpustu zupełnego za zmarłych. 

Można go uzyskać tylko  jeden raz w ciągu dnia. Warunki: modlitwa Ojcze nasz, 

Wierzę i dobrowolna modlitwa  w intencjach Ojca św., przystąpienie do 

sakramentu pokuty i  przyjęcie Komunii św.  

6. Wierni, którzy nawiedzą cmentarz w dniach od 1 do 8 listopada i spełnią 

przepisane wyżej warunki, mogą także uzyskać każdego dnia odpust zupełny za 

zmarłych  

7. Kolekta za tydzień (3 XI) jest wyznaczona na Seminarium duchowne i inne 

instytucje  diecezjalne  

8. Zbiórka ministrantów – sobota, godz. 12.00  

9. Próba chóru we wtorek o godz. 18.00  

10. Bardzo proszę abyśmy zadbali o groby naszych zmarłych Kapłanów, którzy 

wśród nas pracowali, głosili Ewangelię i przed nami tu żyli. Już dziś za to 

składam gorące  podziękowania 

11. Zaprasza się kibiców w niedzielę 27 października o godz. 13.00 na mecz piłki 

nożnej pomiędzy Groszmalem a Zielonymi Ligota Tułowicka 



Czytanie z Mądrości Syracha 

Pan jest sędzią, który nie ma względu na osoby. Nie będzie miał On względu na osobę 

przeciw biednemu, owszem, wysłucha prośby pokrzywdzonego. Nie zlekceważy 

błagania sieroty ani wdowy, kiedy się skarży. 

Kto służy Bogu, z upodobaniem zostanie przyjęty, a błaganie jego dosięgnie obłoków. 

Modlitwa pokornego przeniknie obłoki i nie dozna pociechy, zanim nie osiągnie celu. 

Nie odstąpi, aż wejrzy Najwyższy i ujmie się za sprawiedliwymi, i wyda słuszny 

wyrok. 

 

Patron tygodnia: św. Marcin de Porres 

Św. Marcin de Porres urodził się 9 grudnia 1569 roku w Limie. Był nieślubnym 

dzieckiem Mulatki Anny Valasquez i hiszpańskiego szlachcica Juana de Porres - 

późniejszego gubernatora Panamy Marcin przerwał studia medyczne i pracował jako 

felczer-balwierz. Mimo sprzeciwu ojca wstąpił do dominikanów gdzie do końca życia 

jako brat zakonny prowadził infirmerię (szpitalik zakonny). Opiekował się tam nie 

tylko chorymi zakonnikami, ale wszystkimi, którzy przychodzili, niezależnie od ich 

pozycji społecznej i koloru skóry Dobroć okazywana chorym, opuszczonym, 

nieszczęśliwym uczyniła z niego żywą legendę. Spędzał wiele czasu, zwłaszcza w 

nocy na modlitwie i surowej pokucie. Miał szczególne nabożeństwo do Chrystusa w 

Najświętszym Sakramencie. Otrzymał od Boga wiele łask, między innymi dar czytania 

w ludzkich sercach i sumieniach. Mistyk. 

Zmarł 3 listopada 1639 roku. 

Beatyfikował go Grzegorz XVI (1837), kanonizował Jan XXIII (1962). 

Patron fryzjerów pielęgniarek, robotników szkół i telewizji w Peru. 

W IKONOGRAFII św. Marcin przedstawiany jest w habicie dominikańskim. 

Jego atrybuty to: anioł trzymający bicz i łańcuch, koszyk chleba, a obok mysz, krzyż, 

różaniec. 

Humor 

- Moje gratulacje! Od razu widać, że się pan ożenił - doskonale uprasowana koszula! 

- A, tak. To pierwsze czego żona mnie nauczyła. 

Do organisty przyszedł z prośbą narzeczony. Wręczając kopertę z ofiarą, rzecze: 

- Czy mógłby Pan na naszym ślubie zagrać "Marsz" Mendelejewa? 

Organista uchylił kopertę i na to: 

- Panie, za takie pieniądze mogę Wam zagrać nawet "Aviomarin" Schuberta... 

Moje dziecko ukończyło w LO profil geograficzno-matematyczny i zyskało konkretne 

kompetencje. Potrafi powiedzieć, gdzie leży kalkulator. 


