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25. – 31. 10. 2021 

XXX Niedziela Zwykła 

Dzień Misyjny 

Słowa Ewangelii według Świętego Marka 

Gdy Jezus wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak, 
Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. A słysząc, że to jest Jezus z 
Nazaretu, zaczął wołać: «Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!» Wielu 
nastawało na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: «Synu Dawida, ulituj 
się nade mną!» 

Jezus przystanął i rzekł: «Zawołajcie go». I przywołali niewidomego, mówiąc mu: 
«Bądź dobrej myśli, wstań, woła cię». On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się na nogi i 
przyszedł do Jezusa. 

A Jezus przemówił do niego: «Co chcesz, abym ci uczynił?» 

Powiedział Mu niewidomy: «Rabbuni, żebym przejrzał». 

Jezus mu rzekł: «Idź, twoja wiara cię uzdrowiła». Natychmiast przejrzał i szedł za 
Nim drogą. 

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza 
Tak mówi Pan: «Wykrzykujcie radośnie na cześć Jakuba, weselcie się pierwszym 
wśród narodów! Głoście, wychwalajcie i mówcie: Pan wybawił swój lud, Resztę 
Izraela! 

Oto sprowadzę ich z ziemi północnej i zgromadzę ich z krańców ziemi. Są wśród nich 
niewidomi i dotknięci kalectwem, kobieta brzemienna wraz z położnicą: powracają 
wielką gromadą. 

Oto wyszli z płaczem, lecz wśród pociech ich przyprowadzę. Przywiodę ich do 
strumienia wody równą drogą – nie potkną się na niej. Jestem bowiem ojcem dla 
Izraela, a Efraim jest moim synem pierworodnym». 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 25. 10. 2021  

17. 30 Nabożeństwo  różańcowe 

18. 00 Za ++ rodz. Jadwigę i Antoniego Klyszcz, za ich ++ rodziców i siostrę 
Helenkę 

 Wtorek 26. 10. 2021  

17. 30 Nabożeństwo różańcowe 

18. 00 Za + matkę Marię Kondziela w 17 r. śm. 

18. 30 Katecheza dla kandydatów do bierzmowania dla klas VIII SP i I klas średnich 

 Środa 27. 10. 2021  
17. 30 Nabożeństwo różańcowe 

18. 00 Za + Marię Kielbach z ok. 50 r. ślubu i o łaski w int. Huberta 

 Czwartek 28. 10. 2021 – św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza 
8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 Za + brata Gerharda Datko, jego ++ rodziców, pokr. i d.op. 

17. 30 Nabożeństwo różańcowe 

18. 00 Do MBU Chorych o zdrowie w pewnej intencji 

 Piątek 29. 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 + Annę Biskup zd. Bodora - która zmarła w Niemczech, lat 42 - MSZA  

ŚW. POGRZEBOWA 

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

 Sobota 30. 10. 2021  
17. 00 Okazja  do spowiedzi św. 

17. 30 Nabożeństwo  różańcowe 

18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA - INTENCJA  ZBIORCZA   

- Za + ojca Gerarda Dragon z ok. rocznicy urodzin i za + mamę Gertrudę, 

pokr. i d.op.  

- Dz. błag. do B.Op.MBNP z podz. za odebrane łaski, z pr. o zdrowie i Boże 

błog. w int. Marianny z ok. 60 r. ur. i w int. całej rodziny  

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

blog. w int. Elżbiety i Arkadiusza Dybalski z ok. 30 r. ślubu, w int. Arkadiusza 

z ok. 59 r. ur. i w int. całej rodziny  

- Za + Andrzeja Okos w 30 dz. po śm.  

- Za + matkę Teresę Pietruszka w I r. śm., za + siostrę Magdę, córkę 

Małgorzatę, za ++ z rodz. Maziarek - Czechowski i d.op.  

- Za + Krystianę Lisowski w I r. śm., za + męża Joachima Lisowski, pokr. i 

d.op.  

- Za + Arkadiusza Podemski w I r. śm.  



- Do św. Anioła Stróża za roczne dziecko Macieja Mnich, za rodz., dziadków i 

chrzestnych  

- Za + Zofię Gromotka - Msza św. ofiarowana od siostry Beaty z rodziną  

- Za + Bronisława Komarnicki i d.op. 

 Niedziela 31. 10. 2021 – XXXI Niedziela Zwykła  
7. 30 Modlitwa różańcowa w int. naszego miasta 

8. 00 Za ++ Annę i Rajnarda Faltin, za ++ Renatę i Kurta Jendreasek, + ciocię 

Stefanię Malcher, ++ z rodz. Malcher - Faltin - Jendreasek – Żur - Krawczyk  i 

d.op. 

10. 30 Za + ojca Stanisława Pasoń w rocznicę śm., jego + żonę Różę, ich syna 

Alojzego, + ojca Stanisława i d.op. 

16. 00 Nabożeństwo różańcowe 

16. 30 - Za + ojca Tadeusza, syna Mateusza, za + Marka Tukiendorfa, za + Marka 

Bujak, za + Janka i d.op.  

- Za + Waltraudę Buhl w I r. śm. i za + męża 

 

Pozostałe ogłoszenia 

1. Nabożeństwo różańcowe każdego dnia o godz. 17.30 przed Mszą św. wieczorną  

2. Przyszła comiesięczna kolekta parafialna gospodarczo-remontowa na prace 

konserwatorskie naszej świątyni  

3. W tym tygodniu w liturgii wspominamy: w czwartek św. Ap. Szymona i Judę 

Tadeusza  

4. Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę na rzecz Misji św.  

5. W sobotę o godz. 11.00 spotkanie Marianek 

6. W sobotę o godz. 12.00 zbiórka Ministrantów  

7. Kiermasz parafialny - czyli rocznicę konsekracji kościoła będziemy obchodzili 7 

listopada, a nasz drugi odpust ku czci ŚW. KATARZYNY 

ALEKSANDRYJSKIEJ  14 listopada  

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

metropolii Górnośląskiej”  

9. Życzę Wszystkim zebranym, Waszym Rodzinom dobrego i błogosławionego 

tygodnia 

10. Zaprasza się kibiców w niedzielę 24 października o godz. 14.30 na mecz drugiej 

drużyny Groszmalu z LZS Grom Świerkle. A w sobotę 30 października o godz. 

14.30 zaprasza się na mecz pierwszej drużyny Groszmalu z LKS Silesius Kotórz 

Mały 

 



Czytanie z Listu do Hebrajczyków 

Każdy arcykapłan, spomiędzy ludzi brany, dla ludzi jest ustanawiany w sprawach 

odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy. Może on współczuć 

tym, którzy nie wiedzą i błądzą, ponieważ sam podlega słabości. I ze względu na nią 

powinien tak za lud, jak i za samego siebie składać ofiary za grzechy. A nikt sam sobie 

nie bierze tej godności, lecz tylko ten, kto jest powołany przez Boga jak Aaron. 

Podobnie i Chrystus nie sam siebie okrył sławą przez to, iż stał się arcykapłanem, ale 

uczynił to Ten, który powiedział do Niego: «Ty jesteś moim Synem, Ja Cię dziś 

zrodziłem», jak i w innym miejscu: «Ty jesteś kapłanem na wieki na wzór 

Melchizedeka». 

 

Patron tygodnia: św. Ew. Szymon i Juda Tadeusz 
Św. Szymon (I w). Ewangelie wymieniają go w ścisłym gronie uczniów Pana Jezusa. 

Miał przydomek Zelota – “Gorliwy” (Mk 3,18), z żarliwością bowiem zachowywał 

Prawo Mojżeszowe. Według późnych źródeł pracował na terenie dzisiejszej 

Brytanii(?) oraz w Babilonii i Persji. 

Zginął męczeńską śmiercią razem ze św. Judą Apostołem. Patron diecezji siedleckiej 

oraz farbiarzy, garncarzy, grabarzy spawaczy. 

W IKONOGRAFII św. Szymon w sztuce wschodniej przedstawiany jest z krótkimi 

włosami lub łysy, w sztuce zachodniej ma dłuższe włosy i kędzierzawą brodę. 

Jego atrybutami są: księga, kotwica, palma i piła (drewniana), którą miał być rozcięty, 

topór, włócznia. 

Św. Juda Tadeusz Apostoł (I w). Piszą o nim Ewangeliści: św. Jan podczas opisu 

Ostatniej Wieczerzy (14,22), św. Mateusz (10,3) i św. Marek (3,18). Juda był bratem 

Jakuba Młodszego, krewnym Pana Jezusa. Jest autorem jednego z listów Nowego 

Testamentu. Po Zesłaniu Ducha Świętego miał prowadzić misję w Edessie. Według 

innych źródeł apostołował w Mezopotamii, gdzie poniósł śmierć męczeńską razem 

ze św. Szymonem. 

Patron diecezji siedleckiej, Magdeburga. Orędownik w sprawach beznadziejnych. 

W IKONOGRAFII św. Juda Tadeusz przedstawiany jest w długiej, czerwonej 

szacie lub w brązowo-czarnym płaszczu. Trzyma mandylion z wizerunkiem Jezusa. 

Jego atrybutami są: barka rybacka, kamienie, krzyż, księga, łaska, maczuga, miecz, 

pałki, którymi został zabity, topór. 


