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4. – 10. 10. 2021 

XXVII Niedziela Zwykła 

Odpust Parafialny 

Słowa Ewangelii według Świętego Marka 

Faryzeusze przystąpili do Jezusa, a chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno 

mężowi oddalić żonę. 

Odpowiadając, zapytał ich: «Co wam przykazał Mojżesz?» 

Oni rzekli: «Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić». 

Wówczas Jezus rzekł do nich: «Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał 

wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i 

kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą 

oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg 

złączył, tego niech człowiek nie rozdziela». 

W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: «Kto oddala swoją żonę, 

a bierze inną, popełnia względem niej cudzołóstwo. I jeśli żona opuści swego męża, a 

wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo». 

Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im 

tego. 

A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: «Pozwólcie dzieciom przychodzić do 

Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, 

powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do 

niego». 

I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je. 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 4. 10. 2021 – św. Franciszka z Asyżu 

17. 30 Nabożeństwo  różańcowe 

18. 00 Za ++ rodz. Martę i Stanisława Smolin, brata Jerzego, ciocię Angelę i pokr. 

 Wtorek 5. 10. 2021 – św. Faustyny Kowalskiej 

17. 30 Nabożeństwo różańcowe 

18. 00 Za ++ Martę i Ignacego Wieszala, pokr. i d.op. 

18. 30 Katecheza dla kandydatów do bierzmowania dla pierwszych klas szkół 

średnich 

 Środa 6. 10. 2021 – św. Brunona, kapłana 

17. 30 Nabożeństwo różańcowe 

18. 00 Za ++ Annę i Józefa Okos, ich dzieci, za ++ z pokr. i za ++ z rodz. Rataj – 

Tkocz - Czempik i dusze czyśćcowe 

 Czwartek 7. 10. 2021 – NMP Różańcowej – I czw. m-ca 

8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 - O nowe powołania do Służby Bożej i za powołanych  

- Do Matki Boskiej Różańcowej za żyjących i zmarłych Czcicieli oraz 

Dobrodziejów naszego kościoła 

17. 00 Godzina Święta 

17. 30 Nabożeństwo różańcowe 

18. 00 Za + Gertrudę Mikoszek, jej męża Stanisława, syna Rudolfa, ich rodziców i 

rodzeństwo, pokr. oraz d.op. 

 Piątek 8. 10. 2021  

15. 00 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

17. 00 Okazja  do spowiedzi św. 

17. 30 Nabożeństwo różańcowe 

18. 00 MSZA  ŚW.  SZKOLNA  I MŁODZIEŻOWA  

- Za + Zygwarda Lysik w I r. śm., za ++ jego rodziców, ++ siostrę Urszulę i 

Romana Jurkiewicz 

18. 30 Spotkanie klas trzecich - kandydatów do I-Komunii św. 

 Sobota 9. 10. 2021 – św. Dionizego, bpa i Jana Leonardiego, kapł. 

13. 00 Ślub i Msza św. Krystyna Szklarek i Zbigniew Dusza 

17. 00 Okazja  do spowiedzi św. 

17. 30 Nabożeństwo  różańcowe 

18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA - INTENCJA  ZBIORCZA  

- Za ++ rodz. Marię i Floriana Nowak, syna Herberta, dwie córki, zięciów, za 

++ z pokr. i dusze czyśćcowe  

- Za + Marię Schyndzielorz zd. Hoffmann, która zmarła 20.09.2021 za granicą 

w Niemczech w wieku 82 lat  



- Do św. Anioła Stróża, MBNP w int. Niny, Bianki i Igi z rodzicami oraz 

dziadkami  

- Dz. błag. do B.Op. MBNP., MBF. z podz. za otrzymane łaski, z pr. o 

zdrowie i Boże błog. w int. Alojzego z ok. 70 r. ur. i w int. całej rodziny  

- Dz. błag. do B.Op. MB Różańcowej z pr. o Boże błog. i zdrowie dla rodziny 

Kurc  

- Za + Zofię Gromotka - od Kupców z Cytruska  

- Za + Leopolda Muszyńskiego w 3 r. śm.  

- Za + Bronisława Komarnicki 

 Niedziela 10. 10. 2021 – XXVIII Niedziela Zwykła – Dzień 

Papieski 

7. 30 Modlitwa różańcowa w int. naszego miasta 

8. 00 Za + Oswalda Smandzik, jego ++ rodziców, braci, bratową Marię, teściów, 

szwagrów i d.op. 

10. 30 Za + Ryszarda Ochota, za ++ Alfonsa i Różę, za ++ Agnieszkę i Józefa 

Niestrój, za ++ z rodzin Ochota - Witek - Niestrój i dusze czyśćcowe 

16. 00 Nabożeństwo różańcowe 

16. 30 Za + Bronisławę Warwas, pokr. i d.op. 

 

Pozostałe ogłoszenia 

1. Bóg zapłać za kwiaty ofiarowane do kościoła  

2. Podziękowania za naszą comiesięczną kolektę parafialną na prace remontowe 

naszego kościoła. Wpłynęło 4.122 Zł. i 69 Gr.  

3. Nabożeństwo różańcowe każdego dnia o godz. 17. 30 przed Mszą św. wieczorną  

4. W tym tygodniu w liturgii wspominamy: w poniedziałek św. Franciszka z 

Asyżu, we wtorek św. Faustynę Kowalską, w środę św. Brunona, w czwartek 

MB Różańcową  

5. W sobotę o godz. 12.00 zbiórka Ministrantów  

6. W przyszłą niedzielę kolekta wyznaczona na potrzeby Kurii i Seminarium 

Duchownego, a także zbiórka do puszek przed kościołami na Fundację Nowego 

Tysiąclecia z okazji Dnia Papieskiego  

7. W zakrystii można nabywać kalendarze na przyszły rok - „Kościoły opolskie i 

metropolii Górnośląskiej”  

8. Życzę Wszystkim zebranym, Waszym Rodzinom dobrego i błogosławionego 

tygodnia 

 



Czytanie z Listu do Hebrajczyków 

Bracia: 

Widzimy Jezusa, który mało co od aniołów był mniejszy, chwałą i czcią 
uwieńczonego za mękę śmierci, iż z łaski Bożej zaznał śmierci za każdego człowieka. 

Przystało bowiem Temu, dla którego wszystko i przez którego wszystko istnieje, który 
wielu synów do chwały doprowadza, aby przewodnika ich zbawienia udoskonalił 
przez cierpienia. Tak bowiem Ten, który uświęca, jak ci, którzy mają być uświęceni, 
od Jednego wszyscy pochodzą. Z tej to przyczyny nie wstydzi się nazywać ich braćmi 
swymi. 

Czytanie z Księgi Rodzaju 

Pan Bóg rzekł: «Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam; uczynię mu zatem 
odpowiednią dla niego pomoc». 

Ulepiwszy z gleby wszelkie zwierzęta lądowe i wszelkie ptaki podniebne, Pan Bóg 
przyprowadził je do mężczyzny, aby przekonać się, jak on je nazwie. Każde jednak 
zwierzę, które określił mężczyzna, otrzymało nazwę „istota żywa”. I tak mężczyzna 
dał nazwy wszelkiemu bydłu, ptakom podniebnym i wszelkiemu zwierzęciu dzikiemu, 
ale nie znalazła się pomoc odpowiednia dla mężczyzny. 

Wtedy to Pan sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie, i gdy spał, wyjął 
jedno z jego żeber, a miejsce to zapełnił ciałem. Po czym Pan Bóg z żebra, które wyjął 
z mężczyzny, zbudował niewiastę. A gdy ją przyprowadził do mężczyzny, mężczyzna 
powiedział: 

«Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała! Ta będzie się zwała 
niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta». 

Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak 
ściśle, że stają się jednym ciałem. 

Patron tygodnia: św. Faustyna Kowalska 
Św. Faustyna Kowalska, zakonnica urodziła się 25 września 1905 roku 

w Głogowcu niedaleko Łodzi. Pochodziła z wiejskiej ubogiej rodziny. Mając 16 lat 

pracowała jako służąca. W cztery lata później została przyjęta do klasztoru sióstr 

Matki Bożej Miłosierdzia w Warszawie. Nadano jej imię Faustyna. Wykonywała 

prace służebne w ogrodzie, w kuchni w piekarni, na furcie. Miała jedno pragnienie. 

uświęcić się wśród pracy i cierpienia. Posiadając zaledwie elementarne wykształcenie 

sięgnęła szczytów nieba. Była obdarzona darem modlitwy kontemplacyjnej. 

Na polecenie spowiednika spisała swe mistyczne przeżycia w “Dzienniczku”, 

który stanowi perłę duchowości chrześcijańskiej. Ogłosiła na nowo ludziom wielkie 

ewangeliczne przesłanie o Miłosierdziu Boga. Na podstawie objawień poleciła 

namalować obraz Zbawiciela z podpisem “Jezu Ufam Tobie”. 

Zmarła 5 października 1938 roku w Krakowie-Łagiewnikach. Beatyfikowana w 1993 

roku, a 30 kwietnia 2000 roku kanonizowana na placu św. Piotra w Rzymie przez Jana 

Pawła II 

W IKONOGRAFII św. Faustyna przedstawiana jest w czarnym habicie, stroju 

swego zgromadzenia 


