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11. – 17. 10. 2021 

XXVIII Niedziela Zwykła 

Dzień Papieski 

Słowa Ewangelii według Świętego Marka 

Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, 
zaczął Go pytać: «Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?» 

Jezus mu rzekł: «Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz 
przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij 
swego ojca i matkę». 

On Mu odpowiedział: «Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości». 

Wtedy Jezus spojrzał na niego z miłością i rzekł mu: «Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj 
wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź 
za Mną». Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele 
posiadłości. 

Wówczas Jezus spojrzał dookoła i rzekł do swoich uczniów: «Jak trudno tym, którzy mają 
dostatki, wejść do królestwa Bożego». Uczniowie przerazili się Jego słowami, lecz Jezus 
powtórnie im rzekł: «Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego tym, którzy w 
dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż 
bogatemu wejść do królestwa Bożego». 

A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: «Któż więc może być zbawiony?» 

Jezus popatrzył na nich i rzekł: «U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga; bo u Boga wszystko 
jest możliwe». 

Wtedy Piotr zaczął mówić do Niego: «Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą». 

Jezus odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, 
matki, ojca, dzieci lub pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć 
więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a 
życia wiecznego w czasie przyszłym». 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 11. 10. 2021 – św. Jana XXIII, pap. 

17. 30 Nabożeństwo  różańcowe 

18. 00 Za + Weronikę Groszek w 25 r. śm., za ++ rodziców Groszek i za ++ z rodz. 
Szywalski, pokr. i d.op. 

 Wtorek 12. 10. 2021 – bł. Jana Beyzyma, kapł. 

17. 30 Nabożeństwo różańcowe 

18. 00 Za ++ rodz. Annę i Pawła Loch, za ++ synów Alfonsa i Pawła, pokr. i d.op. 

18. 30 Katecheza dla kandydatów do bierzmowania dla klas VI SP 

 Środa 13. 10. 2021 – Dzień Fatimski 
7. 00 Do MB Fatimskiej za Czcicieli, Ofiarodawców, za naszych Chorych i 

Dobrodziejów 

17. 30 Nabożeństwo różańcowe 

18. 00 Za + Angelę Okos, za ++ rodziców, + brata, siostry oraz za ++ z rodzin Okos - 
Rzotki - Baron - Matuszek i d.op. 

20. 00 NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE - z czytaniem zalecek 

 Czwartek 14. 10. 2021 – św. Kaliksta, pap. i m. 
8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 Za ++ Różę i Stefana Gambiec, ++ Ernesta i Hildegardę Styrnol, całe pokr. 
Styrnol - Sadlo - Gambiec - Wicher i d.op. 

17. 30 Nabożeństwo różańcowe 

18. 00 Za ++ Jerzego i Leonię Lew, pokr. i d.op. 

 Piątek 15. 10. 2021 – św. Teresy od Jezusa, dz. i dra K. 
15. 00 Koronka do Bożego Miłosierdzia 
17. 00 Okazja  do spowiedzi św. 

17. 30 Nabożeństwo różańcowe 

18. 00 MSZA  ŚW.  SZKOLNA  I MŁODZIEŻOWA  
- Za + Romana Kurpierz w I r. śm., + jego brata Konrada i za ++ rodziców 
oraz krewnych 

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

 Sobota 16. 10. 2021 – św. Jadwigi Śląskiej 
12. 00 Ślub i Msza św. Krystyna Szklarek i Zbigniew Dusza 

13. 00 Ślub i Msza św. Marcin Wolny i Anna Sienkiewicz 

17. 00 Okazja  do spowiedzi św. 

17. 30 Nabożeństwo  różańcowe 

18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA - INTENCJA  ZBIORCZA  
- W pew. int. z ok. urodzin  
- Dz. błag. do B.Op. MBR. z podz. za otrzymane łaski, z pr. o zdrowie i Boże 
błogosł. w int. Bronisławy i Alojzego Mathea z ok. 30 r. ślubu, za dzieci i za 
całą rodzinę    
- Dz. błag. do B.Op. MBNP. MBF. z podz. za otrzymane łaski, z pr. o zdrowie 
i Boże błogosławieństwo z ok 5 rocznicy ślubu - w pew. int. i za córkę Julię   
- Za + Zofię Gromotka - od siostry Stasi z rodziną  
- Za + Bronisława Komarnicki 



 Niedziela 17. 10. 2021 – XXIX Niedziela Zwykła  
7. 30 Modlitwa różańcowa w int. naszego miasta 

8. 00 Za + Irenę Cendlewską w 4 r. śm. 

10. 30 Za + Stanisława Wójcik z ok. urodzin, za ++ z rodziny Wójcik - Jagoda, pokr. 
i d.op 

16. 00 Nabożeństwo różańcowe 

16. 30 Za + ojca Michała Stanula, matkę Eufemię, pokr. i d.op. 

 

Pozostałe ogłoszenia 

1. W środę zapraszam na ostatnie w tym roku NABOŻEŃSTWO  FATIMSKIE o 

godz. 20.00   

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

3. W tym tygodniu w liturgii wspominamy: w poniedziałek św. Jana XXIII pap., 

we wtorek bł. Jana Bejzyma, w środę bł. Honorata Kożmińskiego i MB 

Fatimską, w czwartek św. Kaliksta, w piątek św. Teresę od Jezusa, w sobotę św. 

Jadwigię Śląską – główną patronkę Diecezji Śląskiej  

4. W sobotę o godz. 11.00 zebranie Marianek w salce parafialnej 

5. W sobotę o godz. 12.00 zbiórka Ministrantów  

6. Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę wyznaczoną na potrzeby Kurii i Seminarium 

Duchownego, a także za zbiórkę 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 

9. Zaprasza się kibiców w niedzielę 10 października o godz. 15.00 na mecz drugiej 

drużyny Groszmalu z LZS Grudzice. A w sobotę 16 października o godz. 15.30 

zaprasza się na mecz pierwszej drużyny Groszmalu z LZS Źródło Krośnica 

Czytanie z Listu do Hebrajczyków 

Żywe jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, 
przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić 
pragnienia i myśli serca. Nie ma stworzenia, które by dla Niego było niewidzialne; 
przeciwnie, wszystko odkryte jest i odsłonięte przed oczami Tego, któremu musimy 
zdać rachunek. 
Czytanie z Księgi Mądrości 

Modliłem się i dano mi zrozumienie, przyzywałem, i przyszedł mi z pomocą duch 

Mądrości. Oceniłem ją wyżej nad berła i trony i w zestawieniu z nią za nic uznałem 



bogactwa. Nie zrównałem z nią drogich kamieni, bo wszystko złoto wobec niej jest 

garścią piasku, a srebro przy niej będzie poczytane za błoto. 

Umiłowałem ją nad zdrowie i piękność i wolałem mieć ją aniżeli światło, bo blask jej 

nie ustaje. A przybyły mi wraz z nią wszystkie dobra i niezliczone bogactwa w jej 

ręku. 

Patron tygodnia: bł. Jan Beyzym 
Bł. Jan Beyzym, prezbiter urodził się 15 maja 1850 roku w Beyzymach na Wołyniu. 

Po ukończeniu gimnazjum w Kijowie w 1872 r. wstąpił do Towarzystwa Jezusowego 

(jezuitów). 26 lipca 1881 r. w Krakowie przyjął święcenia kapłańskie. Przez wiele lat 

był wychowawcą i opiekunem młodzieży w kolegiach Towarzystwa Jezusowego 

w Tarnopolu i Chyrowie. 

W wieku 48 lat podjął decyzję o wyjeździe na misje. Prośba, którą 23 października 

1897 roku skierował do generała zakonu jezuitów, o. Ludwika Martina, świadczy 

o tym, że była ona głęboko przemyślana: 

Rozpalony pragnieniem leczenia trędowatych, proszę usilnie Najprzewielebniejszego 

Ojca Generała o łaskawe wysłanie mnie do jakiegoś domu misyjnego, gdzie mógłbym 

służyć tym najbiedniejszym ludziom, dopóki będzie się to Bogu podobało. Wiem bardzo 

dobrze, co to jest trąd i na co muszę być przygotowany; to wszystko jednak mnie 

nie odstrasza, przeciwnie, pociąga, ponieważ dzięki takiej służbie łatwiej będę mógł 

wynagrodzić za swoje grzechy. 

Generał wyraził zgodę. Początkowo o. Beyzym miał jechać do Indii, ale nie znał 

języka angielskiego. Udał się więc na Madagaskar, gdzie językiem urzędowym był 

francuski, którego Beyzym uczył się już w Chyrowie. Tam oddał wszystkie swoje siły, 

zdolności i serce opuszczonym, chorym, głodnym, wyrzuconym poza nawias 

społeczeństwa; szczególnie dużo uczynił dla trędowatych. Zamieszkał wśród nich 

na stałe, by opiekować się nimi dniem i nocą. Stworzył pionierskie dzieło, które 

uczyniło go prekursorem współczesnej opieki nad trędowatymi. Z ofiar zebranych 

głównie wśród rodaków w kraju (w Galicji) i na emigracji wybudował w 1911 r. 

Maranie szpital dla 150 chorych, by zapewnić im leczenie i przywracać nadzieję. 

W głównym ołtarzu szpitalnej kaplicy znajduje się sprowadzona przez o. Beyzyma 

kopia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Do dzisiaj chorzy Malgasze otaczają 

Maryję z Jasnej Góry wielką czcią. Szpital bowiem istnieje do dziś. 

Wyczerpany pracą ponad siły, o. Beyzym zmarł 2 października 1912 roku, otoczony 

nimbem bohaterstwa i świętości. Śmierć nie pozwoliła mu zrealizować innego cichego 

pragnienia – wyjazdu na Sachalin do pracy misyjnej wśród katorżników. 

Proces beatyfikacyjny o. Jana Beyzyma SJ – “posługacza trędowatych” rozpoczął się 

w 1984 roku. Dekret Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych dotyczący heroiczności 

życia i cnót o. Beyzyma został odczytany w obecności Jana Pawła II w Watykanie 21 

grudnia 1992 roku. W marcu br. kard. Macharski zamknął dochodzenie kanoniczne 

w sprawie cudownego uzdrowienia młodego mężczyzny za wstawiennictwem Jana 

Beyzyma. Jego beatyfikacji dokonał podczas swej ostatniej pielgrzymki do Polski Jan 

Paweł II.  


