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9. – 16. 11. 2020

XXXII Niedziela Zwykła
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść:
«Podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy
i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć
roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś
razem z lampami zabrały również oliwę w swoich naczyniach. Gdy się pan młody
opóźniał, senność ogarnęła wszystkie i posnęły.
Lecz o północy rozległo się wołanie: „Oto pan młody idzie, wyjdźcie mu na
spotkanie!” Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A
nierozsądne rzekły do roztropnych: „Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy
gasną”. Odpowiedziały roztropne: „Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie
raczej do sprzedających i kupcie sobie”.
Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na
ucztę weselną, i drzwi zamknięto. Nadchodzą w końcu i pozostałe panny, prosząc:
„Panie, panie, otwórz nam!” Lecz on odpowiedział: „Zaprawdę, powiadam wam, nie
znam was”.
Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny».

Intencje mszalne
Poniedziałek 9. 11. 2020 – Rocznica Poświęcenia Bazyliki
Laterańskiej
17. 30 Różaniec za zalecanych zmarłych
18. 00 Dz. błag. do B.Op.MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int.
Cecyli Łukaszewskiej z ok. 80 r. ur. i za całą rodzinę

Wtorek 10. 11. 2020 – św. Leona Wielkiego, pap. i dra K.
17. 30 Różaniec za zalecanych zmarłych
18. 00 Za + Teodora Wójcik w dniu urodzin, za jego rodziców, rodzeństwo, teściów
Hyla, córkę Różę, szwagra Huberta i d.op.

Środa 11. 11. 2020 – św. Marcina z Tours
Narodowe Święto Niepodległości
7. 00 Za + Hildegardę Nolepa zd. Gawol i d.op.
9. 00 - Za + Łucję Krupop w I r. śm. i za + ojca Huberta
- O pomyślność dla naszej Ojczyzny z ok. Święta Narodowego
17. 30 Różaniec za zalecanych zmarłych
18. 00 Dz. błag. w int. Marty Fronia, z podziękowaniem za szczęśliwe narodziny, z
prośbą o Boże błogosł. i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny

Czwartek 12. 11. 2020 – św. Jozafata, bpa i m.
8. 30 Różaniec za młode pokolenie
9. 00 Za + matkę Annę Frejlich, ojca Piotra, braci Gintera i Jana, bratową Jadwigę,
męża Piotra, za ++ z rodziny i pokrewieństwa
17. 30 Różaniec za zalecanych zmarłych
18. 00 Za + męża Gerharda Dussa w I r. śm., za ++ rodziców i teściów oraz dusze
czyśćcowe

Piątek 13. 11. 2020 – Wspomnienie MB Fatimskiej, pierwszych
męczenników Polski: św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i
Krystyna
7. 00 Do MB Fatimskiej za Czcicieli, Ofiarodawców, za naszych Chorych i
Dobrodziejów
17. 30 Różaniec za zalecanych zmarłych
18. 00 Za + ojca Tadeusza Wręczycki w rocznicę śm., za ++ z rodz. Kaników i
Wręczyskich

Sobota 14. 11. 2020
7. 00 Za + Huberta Kiełbasa, ojca Antoniego, całe pokr. i d.op.
17. 30 Nabożeństwo różańcowe
18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA - INTENCJA ZBIORCZA
- Za + Waldemara Mrowca w I r. śm.
- Dz. błag. o zdrowie i Boże błog. w int. Jadwigi Mika z ok. rocznicy urodzin

- Za + Herberta Klainszrot w 9 r. śm., za jego ++ rodziców Marię i Walentego
Klainszrot oraz ++ teściów
- Za + brata Jana Skonieczny w 3 r. śm., za + matkę Irenę Skonieczny w I r.
śm. i d.op.

Niedziela 15. 11. 2020 – XXXIII Niedziela Zwykła – Drugi odpust
parafialny ku czci św. Katarzyny Aleksandryjskiej
8. 00 - Za ++ z rodzin Smandzik - Jurczyk - Jagosz oraz za ++ dobrodziejów
- Za + brata Józefa Buczek, męża Huberta Sauerbier, za ++ rodziców i pokr.
10. 30 - Za + Józefa Matejka, za ++ Annę i Franciszka Piechota, córkę Zuzannę, za
++ z rodz. Matejka – Piechota – Nocoń oraz za ++ Kaplanów z naszej Parafii
- Za żyjących i za zmarłych Parafian i Dobrodziejów naszego kościoła oraz w
int. naszych Rodzin i Bliskich
16. 00 Różaniec za zalecanych zmarłych
16. 30 - Za + Leona Wodeckiego w 4 r. śm, za ++ rodz. z obu str., za ++ Zofię i
Antoniego Fugas oraz Marię i Emanuela Wodeckich i pokr.
- Do św. Anioła Stróża w int. Pauliny Marii Grise, za rodziców, dziadków i
chrzestnych

Pozostałe ogłoszenia
1. W dalszym ciągu zapraszam na nabożeństwo różańcowe za naszych zalecanych
2.
3.
4.

5.
6.

zmarłych
W przyszłą niedzielę 15 listopada będziemy obchodzili nasz drugi odpust ku
czci św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Kazania wygłoszą Ojcowie Jezuici
Bóg zapłać za dzisiejszą ogólnopolską zbiórkę do puszek na pomoc kościołowi
w potrzebie
W zakrystii lub do koszyczka można składać wypominki z okazji Wszystkich
Świętych, za których będziemy się modlić przez najbliższy okres w czasie
Różańca
W środę (11.XI) Rocznica Odzyskania Niepodległości
W niedzielę (15.XI) IV Światowy Dzień Ubogich

Czytanie z Księgi Mądrości
Mądrość jest wspaniała i nie więdnie, ci łatwo ją dostrzegą, którzy ją miłują, ci ją
znajdą, którzy jej szukają, uprzedza bowiem tych, co jej pragną, wpierw dając się im
poznać.
Kto dla niej wstanie o świcie, ten się nie natrudzi, znajdzie ją bowiem siedzącą u drzwi
swoich. O niej rozmyślać – to szczyt roztropności, a kto z jej powodu nie śpi, wnet się
trosk pozbędzie, sama bowiem obchodzi i szuka tych, co są jej godni, objawia się im
łaskawie na ścieżkach i wychodzi naprzeciw wszystkim ich zamysłom.

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do
Tesaloniczan
Nie chcemy, bracia, byście trwali w niewiedzy co do tych, którzy umierają, abyście się
nie smucili jak wszyscy ci, którzy nie mają nadziei. Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus
istotnie umarł i zmartwychwstał, to również tych, którzy umarli w Jezusie, Bóg
wyprowadzi wraz z Nim.
To bowiem głosimy wam jako słowo Pańskie, że my, żywi, pozostawieni na przyjście
Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy pomarli. Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło
i na głos archanioła, i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi.
Potem my, żywi, tak pozostawieni, wraz z nimi będziemy porwani w powietrze, na
obłoki naprzeciw Pana, i w ten sposób na zawsze będziemy z Panem. Przeto
wzajemnie się pocieszajcie tymi słowami.

Patron tygodnia: pierwsi polscy męczennicy
Św. Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak, Krystyn, męczennicy (+1003). W 1001 r.
zaprzyjaźniony z księciem Bolesławem Chrobrym cesarz niemiecki Otton III
zaproponował założenie na naszych ziemiach klasztoru, który głosiłby Słowianom
Słowo Boże. Cesarz postanowił wykorzystać do zamierzonego dzieła swego
krewniaka – biskupa Brunona z Kwerfurtu, wiernego towarzysza św. Wojciecha,
znającego ziemie Słowian. Brunon wybrał do pomocy w przeprowadzeniu misji brata
Benedykta.
Benedykt z Petreum (ur. 970) pochodził z zamożnej włoskiej rodziny z Benewentu.
Rodzice przeznaczyli go do stanu duchownego już jako małego chłopca. Liczyli na to,
że zostanie kapłanem diecezjalnym. Benedykt wybrał jednak życie pustelnicze. Po
pewnym czasie przyłączył się do św. Romualda. Zaprzyjaźnił się z innym
pustelnikiem – starszym od niego o 30 lat Janem, mieszkającym na zboczu Monte
Cassino.
Jan z Wenecji (ur. 940) pochodził z rodziny patrycjuszów weneckich. Z dożą Piotrem
I Orseolo potajemnie opuścił Wenecję, udając się do opactwa benedyktyńskiego
w Cusan koło Perpignan. Ta decyzja stała się pewnego rodzaju sensacją. Obydwaj
podjęli życie pustelnicze. Po pewnym czasie opuścili opactwo. Jan udał się do św.
Romualda, tam zaprzyjaźnił się z Benedyktem. Odznaczał się stanowczością,
skutecznością w działaniu i wysoką kulturą.
Benedykt i Jan, po przybyciu na dwór Bolesława Chrobrego w początkach 1002 r.,
założyli pustelnię na terenie, który im podarował król – we wsi Święty Wojciech
(obecnie Wojciechowo) pod Międzyrzeczem. Wkrótce dołączyli do nich Polacy
możnego rodu (może nawet książęcego): żarliwi religijnie rodzeni
bracia Mateusz i Izaak – nowicjusze, oraz Krystyn – klasztorny sługa, pochodzący
prawdopodobnie z pobliskiej wsi.
W IKONOGRAFII Pięciu Braci Męczenników przedstawianych jest w białych
habitach kamedulskich.
Atrybutem jest koło tortury.

