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11. – 17. 11. 2019 

XXXII Niedziela Zwykła 

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 

Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, 

i zagadnęli Go w ten sposób: «Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: „Jeśli umrze 

czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat pojmie ją za żonę i niech 

wzbudzi potomstwo swemu bratu”. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy pojął żonę i 

zmarł bezdzietnie. Pojął ją drugi, a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie 

zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc którego 

z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę». Jezus im 

odpowiedział: «Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani 

zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się 

żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi 

aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. A że umarli 

zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzewie, gdy Pana 

nazywa „Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba”. Bóg nie jest Bogiem 

umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją». 

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan 

Bracia: 

Sam Pan nasz, Jezus Chrystus, i Bóg, Ojciec nasz, który nas umiłował i przez łaskę 

udzielił nam wiecznego pocieszenia i dobrej nadziei, niech pocieszy serca wasze i 

niech utwierdzi w każdym działaniu i dobrej mowie. Poza tym, bracia, módlcie się za 

nas, by słowo Pańskie szerzyło się i rozsławiało, podobnie jak to jest pośród was, 

abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych, albowiem nie wszyscy mają 

wiarę. Wierny jest Pan, który umocni was i ustrzeże od złego. Co do was, ufamy w 

Panu, że to, co nakazujemy, czynicie i będziecie czynić. Niechaj Pan skieruje serca 

wasze ku miłości Bożej i cierpliwości Chrystusowej. 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 11. 11. 2019 – św. Marcina – Narodowe Święto 
Niepodległości 

9. 00 - Za ++ Annę i Franciszka Balcarz, trzech synów, dwie córki, za ++ Gerharda 

Joszko, Marię Joszko, pokr. i d.op.  

- W int. naszej Ojczyzny z ok. Rocznicy Uzyskania Niepodległości  

16. 00 Nabożeństwo różańcowe za zalecanych zmarłych w wypominkach 

16. 30 Za + Helenę Hoffmann, pokr. i d.op. 

 Wtorek 12. 11. 2019 – św. Jozafata, bpa i m. 

17. 30 Nabożeństwo różańcowe za zalecanych zmarłych w wypominkach 

18. 00 Za ++ zalecanych w wypominkach, za naszych bliskich, za ++ Kapłanów 

i Siostry Zakonne 

18. 30 Spotkanie kandydatów do bierzmowania kl. VII SP 

 Środa 13. 11. 2019 – św. Benedykta, Jana, Izaaka i Krystyna, m. 

– Wspomnienie MBF 

17. 30 Nabożeństwo różańcowe za zalecanych zmarłych 

18. 00 Do Matki Boskiej Fatimskiej za Czcicieli i Ofiarodawców Mszy św. 

 Czwartek 14. 11. 2019  

8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 Za + syna Karola Kornek w 12 r. śm., za + męża Alfreda Kornek, za ++ z 

rodz. Kornek – Kondziela, pokr. i d.op. 

17. 30 Nabożeństwo różańcowe za zalecanych zmarłych 

18. 00 Intencja wolna 

 Piątek 15. 11. 2019 – św. Alberta Wielkiego 

17. 30 Nabożeństwo różańcowe za zalecanych zmarłych 

18. 00 MSZA ŚW. SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA: Za + męża Leonarda 

Wodeckiego w 2 r. śm., za ++ rodziców Martę i Emanuela Wodeckich, za ++ 

Zofię i Antoniego Fugas, pokr. i d.op. 

18. 30 Katecheza dla dzieci I-komunijnych 

 Sobota 16. 11. 2019 – Rocznica poświęcenia Bazyliki św. Piotra i 

Pawła 

7. 00 Za ++ Herberta Kiełbasa, ojca Antoniego i za całe pokr. oraz d.op. 

13. 00 Do św. Anioła Stróża za roczne Mikołaja Brejwo, za rodziców, dziadków 

i chrzestnych 

17. 00 Okazja do spowiedzi św. 

17. 30 Ostatnie nabożeństwo różańcowe za zalecanych zmarłych w wypominkach 

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. Zenona z ok. 80 r. ur., za żonę i najbliższą rodzinę  



- Dz. błag. do B.Op. MBR z podz. za łaski, z pr. o Boże błog. w int. Lukasa z 

ok. 18 r. ur., za rodziców i całą rodzinę  

- Za ++ rodz. Feliksa i Annę Krupa, za ++ Juliannę i Mateusza Drzymała, za 

++ z pokr. i d.op.  

- Za + Herberta Kleinszrot w 8 r. śm., za jego ++ rodz. Marię i Walentego 

Kleinszrot, za ++ teściów i pokr. 

 Niedziela 17. 11. 2019 – XXXIII Niedziela Zwykła – Odpust św. 

Katarzyny Aleksandryjskiej 

8. 00 Za + Huberta Sauerbier, jego rodziców, teściów, + brata Józefa Buczek i pokr. 

10. 30 - Za ++ Annę i Franciszka Piechota, za ++ z rodzin Piechota - Matejka - 

Nocoń i ++ Kapłanów z naszej Parafii  

- Za + Józefa Matejka z ok. 62 rocznicy ślubu  

- Za + Hildegardę Franczok w 2 r. śm. i za ++ z pokr. 

16. 00 Nieszpory 

16. 30 Dz. błag. do B.Op. MNBP, św. Katarzyny w int. Ewy Pomietło z ok. rocznicy 

urodzin, za mamę i najbliższą rodzinę, prosząc o zdrowie i Boże 

błogosławieństwo  

 

Pozostałe ogłoszenia 

1. W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy nasz drugi odpust ku czci św. 

Katarzyny  Aleksandryjskiej. Kazania odpustowe wygłosi Ojciec Krescencjusz z 

Opolskiej Wspólnoty Franciszkańskiej  

2. W dalszym ciągu zapraszam na nabożeństwa różańcowe za naszych zalecanych 

w wypominkach - godz.17.30        

3. W tym tygodniu w liturgii wspominamy: (poniedziałek) św. Marcina z Tours, 

(wtorek) św. Jozafata, (środa) wspomnienie Matki Boskiej Fatimskiej i św. 

Benedykta, Izaaka, Krystyna (czwartek) bł. Luizy Merkert (sobota) święto 

Rocznicy Poświęcenia Kościoła Katedralnego w Opolu   

4. W poniedziałek (11.XI) 101 rocznica Odzyskania Niepodległości, o godz. 9.00 

Msza św. za Ojczyznę  

5. W niedzielę (17.XI) – III Światowy Dzień Ubogich  

6. Bóg zapłać za dzisiejszą ogólnopolską zbiórkę do puszek na Pomoc Kościołowi 

w Potrzebie  

7. Zbiórka ministrantów – sobota godz. 12.00  

8. Próba chóru we wtorek o godz. 18.00  

9. Zaprasza się kibiców w niedzielę 10 listopada o godz. 13.30 na ostatni w rundzie 

jesiennej mecz piłkarski pomiędzy Groszmalem a LZS Przechód 

 



Czytanie z Drugiej Księgi Machabejskiej  

Siedmiu braci razem z matką zostało schwytanych. Bito ich biczami i rzemieniami, 

gdyż król chciał ich zmusić, aby skosztowali wieprzowiny zakazanej przez Prawo. 

Jeden z nich, przemawiając w imieniu wszystkich, tak powiedział: «O co masz zamiar 

pytać i jakie zdobywać od nas wiadomości? Jesteśmy bowiem gotowi raczej zginąć, 

aniżeli przekroczyć ojczyste prawa». 

Drugi zaś brat, w chwili gdy oddawał ostatnie tchnienie, powiedział: «Ty zbrodniarzu, 

odbierasz nam to obecne życie. Król świata jednak nas, którzy umieramy za Jego 

prawa, wskrzesi i ożywi do życia wiecznego». 

Po nim był męczony trzeci. Na żądanie natychmiast wysunął język, a ręce wyciągnął 

bez obawy i mężnie powiedział: «Z Nieba je otrzymałem, ale dla Jego praw nimi 

gardzę, a spodziewam się, że od Niego ponownie je otrzymam». Nawet sam król i całe 

jego otoczenie zdumiewali się odwagą młodzieńca, jak za nic miał cierpienia. 

Gdy ten już zakończył życie, takim samym katuszom poddawano czwartego. Konając, 

tak powiedział: «Lepiej jest tym, którzy giną z rąk ludzkich, bo mogą pokładać 

nadzieję w Bogu, że znów przez Niego zostaną wskrzeszeni. Dla ciebie bowiem nie 

będzie zmartwychwstania do życia». 

Patron tygodnia: św. Jozafat 

Jan Kuncewicz urodził się w 1580 roku we Włodzimierzu Wołyńskim. Pochodził z 
rodziny mieszczańskiej. Wysłany do Wilna, aby przysposobił się do zawodu 
kupieckiego, zetknął się tam ze sprawą unii. W 1604 roku przyjął habit bazyliański 
oraz imię Jozafat. W pięć lat później po studiach teologicznych został kapłanem. W 
wieku 38 lat został arcybiskupem unickim w Połocku, gdzie podjął pracę bardziej 
misjonarza niż pasterza. Będąc biskupem nadal prowadził życie skromne i surowe. 
Swoje jednoizbowe mieszkanie dzielił z bezdomnym. Jego działalność budziła 
niezadowolenie przeciwników unii z Kościołem Rzymskim. Po powrocie z sejmu w 
Warszawie (1621) doszło nawet do zamieszek i tumultów prawosławnej ludności. 
Kiedy wyszedł do tłumu demonstrującego przed jego mieszkaniem w Witebsku 12 
listopada 1623 roku, został napadnięty i zabity.  
Sponiewierane ciało Świętego utopiono w Dźwinie. 
Arcybiskup Jozafat został beatyfikowany w 1643 roku. Kanonizowany w 1867 roku. 
Jest patronem diecezji siedleckiej, drohiczyńskiej, zakonu bazylianów Rusi, Litwy 
Wilna. Jego relikwie odbyły tułaczą i długą drogę. W związku z rozszerzającym się 
wpływem prawosławia na terenach wschodnich Królestwa Polskiego były one 
składane w miastach Białorusi, na Litwie, w Polsce. W 1667 roku powróciły do 
Połocka. W 1706 roku z obawy przed profanacją umieszczono je w kaplicy zamku 
Radziwiłłów w Białej Podlaskiej. Po kanonizacji Świętego carat zażądał, aby je ukryto 
w podziemiu kościoła bazylianów. W 1916 roku przewieziono je do kościoła 
bazylianów św. Barbary w Wiedniu. Od 1949 roku spoczywają w bazylice św. Piotra 
na Watykanie. 
W IKONOGRAFII św. Jozafat Kuncewicz przedstawiany jest w stroju biskupim rytu 
wschodniego. Jego atrybutem jest topór. 


