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4. – 10. 11. 2019 

XXXI Niedziela Zwykła 

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 

Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A pewien człowiek, imieniem 

Zacheusz, który był zwierzchnikiem celników i był bardzo bogaty, chciał koniecznie 

zobaczyć Jezusa, któż to jest, ale sam nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego 

wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy 

bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł 

do niego: «Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim 

domu». Zszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany. A wszyscy, widząc to, 

szemrali: «Do grzesznika poszedł w gościnę». Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: 

«Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogoś w czymś skrzywdziłem, 

zwracam poczwórnie». Na to Jezus rzekł do niego: «Dziś zbawienie stało się udziałem 

tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł 

odszukać i zbawićto, co zginęło». 

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan 

Bracia: 

Modlimy się stale za was, aby Bóg nasz uczynił was godnymi swego wezwania i aby z 

mocą wypełnił w was wszelkie pragnienie dobra oraz działanie wiary. Aby w was 

zostało uwielbione imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa – a wy w Nim – za łaską 

Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa. 

W sprawie przyjścia Pana naszego, Jezusa Chrystusa, i naszego zgromadzenia się 

wokół Niego prosimy was, bracia, abyście się nie dali zbyt łatwo zachwiać w waszym 

rozumieniu ani zastraszyć bądź przez ducha, bądź przez mowę, bądź przez list, 

rzekomo od nas pochodzący, jakby już nastawał dzień Pański. 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 4. 11. 2019 – św. Karola Boromeusza, bpa 

17. 30 Nabożeństwo różańcowe za zalecanych zmarłych 

18. 00 Za ++ rodziców Buchta – Tomechna, pokr. i dusze czyśćcowe 

 Wtorek 5. 11. 2019  

17. 30 Nabożeństwo różańcowe za zalecanych zmarłych 

18. 00 Za ++  z  Franciszkańskiego Zakonu Świeckich   

18. 30 Spotkanie kandydatów do bierzmowania kl. VI SP 

 Środa 6. 11. 2019  

17. 30 Nabożeństwo różańcowe za zalecanych zmarłych 

18. 00 Za ++ rodziców Jana i Justynę Ryk, braci Adama i Józefa Ryk, mężów 

Szczepana Lechowicz i Eugeniusza Stebnickiego, pokr. i d.op. 

 Czwartek 7. 11. 2019 – I czw. m-ca 

8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 - O nowe powołania do kapłaństwa i zakonu  

- Za ++ Łucję i Józefa Pyrasz oraz za ++ z pokr. 

17. 00 Godzina Święta 

17. 30 Nabożeństwo różańcowe za zalecanych zmarłych 

18. 00 Za ++ rodz. Różę i Pawła Johst, za ich rodziców, rodzeństwo i pokrewieństwo 

oraz za ++ z rodz. Giza - Zdzuj - Czech - Cichoń 

 Piątek 8. 11. 2019 – I pt m-ca 

7. 00 Do NSPJ w int. Czcicieli, Ofiarodawców Mszy św., za Dobrodziejów 

kościoła i Chorych 

17. 30 Nabożeństwo różańcowe za zalecanych zmarłych 

18. 00 MSZA ŚW. SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA: Za + Tadeusza Wręczyckiego w 

3 r. śm., za + Jerzego Szymczyka w I r. śm. oraz za ++ z rodz. Kaników i 

Wręczyckich oraz pokr. 

 Sobota 9. 11. 2019 – I sob. m-ca – Rocznica poświęcenia Bazyliki 

Laterańskiej 

7. 00 Do NSNMP za Czcicieli i Ofiarodawców 

7. 30 Modlitwy Franciszkańskiego Zakonu Świeckich 

12. 00 Różaniec za Ojca św., Kościół i Prześladowanych Chrześcijan 

17. 30 Nabożeństwo różańcowe za zalecanych zmarłych w wypominkach 

18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA – INTENCJA  ZBIORCZA  

- Do Bożego Miłosierdzia za + brata Bernarda Witola w 19 r. śm., za ++ 

rodziców, dziadków Teodora i Annę w rocznicę śm., pokr. i dusze  czyśćcowe  

- Za + żonę Teresę Urban w 8 r. śm., za ++ rodziców i teściów 

 



 Niedziela 10. 11. 2019 – XXXII Niedziela Zwykła 

8. 00 Za + Oswalda Smandzik, jego rodziców, brata Konrada, bratową Marię i za 

++ z rodzin Smandzik – Jagosz oraz d.op. 

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

int. Teresy i Herberta Kurpiers z ok. 50 rocznicy ślubu, za dzieci z rodzinami i 

wnuki  

- Do św. Anioła Stróża za roczne dziecko Blankę Polak, za rodziców, 

dziadków, chrzestnych i w int. całej rodziny prosząc o Boże błogosławieństwo 

16. 00 Nabożeństwo różańcowe za zmarłych zalecanych 

16. 30 Za + męża Teodora Wójcik w dniu urodzin, jego ++ rodziców, rodzeństwo, 

teściów Gerdę i Pawła Hyla, córkę Różę, za ++ krewnych, pokr. i d.op. 

 

Pozostałe ogłoszenia 

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

kościoła. Wpłynęło w ostatnią niedzielę na ten cel parafialny 4.046 ZŁ i 38 Gr.  

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

3. W tym tygodniu w liturgii wspominamy: poniedziałek św. Karola Boromeusza, 

sobota święto Rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej  

4. W czwartek o 17.00 zapraszam na Godzinę Świętą  

5. W piątek od godz. 9.00 odwiedziny chorych  

6. Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę wyznaczoną na Seminarium Duchowne i inne 

instytucje  diecezjalne  

7. Za tydzień (10.XI) ogólnopolska zbiórka do puszek na Pomoc Kościołowi w 

Potrzebie  

8. Zbiórka ministrantów - sobota godz. 12.00  

9. Gorące podziękowania tym Parafianom i Ludziom Dobrej Woli za troskę o 

groby naszych zmarłych Kapłanów 

10. Przypomina się, że na naszym cmentarzu po raz kolejny prowadzi się akcję 

likwidacji zaniedbanych grobów. Te do likwidacji i ponownego pochówku 

zostały oznaczone kolorem pomarańczowym. Prosi się więc osoby opiekujące 

się lub mające wiedzę o takich grobach o zgłoszenie tego faktu p. Józefowi 

Okosowi. Ponadto pragnałbym podziękować mężczyznom, którzy 

bezinteresownie dokonali załadunku i wywózki śmieci zalegających obok 

kontenera. 

Czytanie z Księgi Mądrości  

Panie, świat cały przy Tobie jak ziarnko na szali, kropla rosy porannej, co opadła na 

ziemię. Nad wszystkimi masz litość, bo wszystko w Twej mocy, i oczy zamykasz na 



grzechy ludzi, by się nawrócili. Miłujesz bowiem wszystkie byty, niczym się nie 

brzydzisz, co uczyniłeś, bo gdybyś miał coś w nienawiści, nie ukształtowałbyś tego. 

Jakżeby coś trwać mogło, gdybyś Ty tego nie chciał? Jakby się zachowało to, czego 

byś nie wezwał? Oszczędzasz wszystko, bo to wszystko Twoje, Władco, miłujący 

życie! 

Bo we wszystkim jest Twoje nieśmiertelne tchnienie. Dlatego nieznacznie karzesz 

upadających i strofujesz, przypominając, w czym grzeszą, by wyzbywszy się złości, w 

Ciebie, Panie, uwierzyli. 

Patron tygodnia: bł. Elżbieta 

Bł. Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej. Elżbieta Catez urodziła się 18 lipca 1880 

roku w Avor niedaleko Bourges, gdzie stacjonował oddział, w którym jej ojciec był 

kapitanem. Kiedy miała 7 lat, ojciec zmarł. Matka wychowywała ją dość surowo. o jej 

życiu zadecydowały fakty związane z przygotowaniem się do pierwszej Komunii św. 

Elżbieta potwierdzała wielokrotnie, że dzień ten był dla niej decydujący Jako 

kilkunastoletnia dziewczyna doświadczała pierwszych łask mistycznych. Była piękna, 

radosna i naturalna w sposobie bycia, budziła ogólną sympatię. Jej pragnienia 

wstąpienia do klasztoru spotykały się ze zdecydowanym i stałym sprzeciwem matki. 

Dopiero kiedy Elżbieta skończyła 21 lat, wyraziła powściągliwą zgodę. W ciągu 

pięciu lat pracy, modlitwy, głębokiego cierpienia wspięła się na szczyty duchowe. Jej 

zakonne imię "Od Trójcy Przenajświętszej" stało się programem jej życia, a także 

drogą, na której odkryła Boga Trójjedynego. Ostatnie miesiące przyniosły jej ciężką 

chorobę, którą przeżyła jako wstępowanie przez krzyż ku Bogu. 

Zmarła w marcu 1906 roku. Pozostawiła po sobie pisma mistyczne. 

Beatyfikował ją Jan Paweł II w 1984 roku. 

Psalm (Ps 145 (144), 1b-2. 8-9. 10-11. 13-14 (R.: 1b)) 

Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu, *  

i sławił Twoje imię przez wszystkie wieki.  

Każdego dnia będę błogosławił Ciebie *  

i na wieki wysławiał Twoje imię. 

Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu  

Albo: Alleluja 

Pan jest łagodny i miłosierny, *  

nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.  

Pan jest dobry dla wszystkich, *  

a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył. 

Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu  

Albo: Alleluja 


