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1. – 7. 11. 2021 

XXXI Niedziela Zwykła 

Słowa Ewangelii według Świętego Jana 

Kobieta z Samarii powiedziała do Jezusa: 

«Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a 
wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga». 

Odpowiedział jej Jezus: «Wierz Mi, niewiasto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej 
górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie, my 
czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi 
jednak godzina, owszem, już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć 
Ojcu w Duchu i prawdzie, i takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest duchem; 
potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie». 

Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej 
Salomon stanął przed ołtarzem Pana wobec całego zgromadzenia izraelskiego i 
wyciągnąwszy ręce do nieba, rzekł: 

„O Panie, Boże Izraela! Nie ma takiego Boga jak Ty ani w górze na niebie, ani w dole 
na ziemi, tak zachowującego przymierze i łaskę względem Twoich sług, którzy czczą 
Cię z całego swego serca. 

Czy jednak naprawdę zamieszka Bóg na ziemi? Przecież niebo i niebiosa najwyższe 
nie mogą Cię objąć, a tym mniej ta świątynia, którą zbudowałem. Zważ więc na 
modlitwę Twego sługi i jego błaganie, o Panie, Boże mój, i wysłuchaj to wołanie i tę 
modlitwę, w której dziś Twój sługa stara się ubłagać Cię o to, aby w nocy i w dzień 
Twoje oczy patrzyły na tę świątynię. Jest to miejsce, o którym powiedziałeś: «Tam 
będzie moje imię», tak aby wysłuchać modlitwę, którą zanosi Twój sługa na tym 
miejscu. 

Dlatego wysłuchaj błaganie Twego sługi i Twego ludu, Izraela, ilekroć modlić się 
będzie na tym miejscu. Ty zaś wysłuchaj na miejscu Twego przebywania w niebie. 
Nie tylko wysłuchaj, ale też i przebacz”. 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 1. 11. 2021 – Wszystkich Świętych - Uroczystość 

7. 30 Różaniec w int. naszego miasta 

8. 00 Za + Karla Grüner w 8 r. śm. oraz za ++ rodziców i rodzeństwo 

10. 30 Za ++ Józefa i Zuzannę Matejka, za ++ z rodzin Piechota - Matejka i pokr. 

15. 00 Nieszpory za zmarłych i procesja na cmentarz 

16. 30 Za + Elżbietę Dussa z ok. 85 r. ur., za + męża Gerharda, za ++ rodziców, 

teściów i o Boże błogosławieństwo dla dzieci z rodzinami, wnuków i 

prawnuków 

 Wtorek 2. 11. 2021 – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych 
7. 00 W intencjach Ojca św. Franciszka 

9. 00 Za naszych zalecanych zmarłych 

17. 30 Różaniec za zalecanych zmarłych 

18. 00 - Za + Magdalenę Woszek w 3 r. śm., za ++ rodziców i za ++ z pokr.  

- Za + Adama Bąk, żonę Cecylię i za + Henrykę Łuczak 

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

 Środa 3. 11. 2021 – św. Huberta 
7. 00 Za ++ Krzysztofa i Dorotę Mrugała, za + męża Zdzisława Gawron, pokr. oraz 

d.op. 

17. 30 Różaniec za zalecanych zmarłych 

18. 00 Za ++ z rodzin Wieszala - Buchta - Tomechna i za dusze czyśćcowe 

 Czwartek 4. 11. 2021 – św. Karola Boromeusza, I czw. m-ca 
8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

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

17. 00 Godzina Święta 

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. 

Franciszka z ok. urodzin, za żonę i córki z rodzinami 

 Piątek 5. 11. 2021 – I pt m-ca 
7. 00 Do NSPJ w int. Czcicieli, Ofiarodawców Mszy św, za Chorych i żyjących 

Dobrodziejów naszego kościoła 

17. 00 Okazja  do spowiedzi św. 

17. 30 Różaniec za zalecanych zmarłych 

18. 00 MSZA ŚW. SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA  

Za + żonę Irenę Kansy, za ++ Marię i Jerzego Wieczorek, ++ Łucje i Piotra 

Kansy oraz d.op. 

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

 Sobota 6. 11. 2021 – I sob. m-ca 
7. 00 Do NSNMP w int. Czcicieli i Ofiarodawców Mszy św. 

7. 30 Modlitwy Franciszkańskiego Zakonu Świeckich 

12. 00 Różaniec za Kościół, Ojca św. i Prześladowanych Chrześcijan 



14. 00 Ślub i Msza św. Michał Szabliński i Anna Szablińska zd. Kałużna 

15. 00 Do św. Anioła Stróża za roczne dziecko Ignacego Puscz, za rodziców, 

dziadków, chrzestnych i w int. całej rodziny 

17. 00 Okazja  do spowiedzi św. 

17. 30 Różaniec za zalecanych zmarłych 

18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA - INTENCJA  ZBIORCZA  

- Za + matkę, teściową i babcię śp. Urszulę – Msza pogrzebowa i za + męża 

oraz ojca Władysława i dusze czyśćcowe  

- Do Mił. Bożego za + brata Bernarda Witola w 21 r. śm., za ++ rodziców, 

dziadków Teodora i Annę w ich rocz. śm. i ++ pradziadków Witola - Śmieja  

- Za + Teresę Urban w 10 r. śm., za ++ z rodziny i pokr.  

- Za ++ rodz. Giza - Hanusik, braci, siostry, szwagrów i bratowe, za + synową 

Brygidę oraz za ++ z pokr. z obu str. i dusze czyśćcowe  

- Za + Natana Rokicki w 30 dz. po śm.  

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

- Za + Bronisława Komarnicki i d.op. 

 Niedziela 7. 11. 2021 – XXXII Niedziela Zwykła – Kiermasz 

Parafialny 
7. 30 Modlitwa różańcowa w int. naszego miasta 

8. 00 Za ++ z Franciszkańskiego Zakonu Świeckich i d.op. 

10. 30 - Za ++ z rodzin Smandzik - Jagosz - Sowada - Jurczyk i dusze czyśćcowe  

- Za żyjących i zmarłych Dobrodziejów Kościoła oraz za nasze Rodziny 

16. 00 Różaniec za zalecanych zmarłych 

16. 30 Za + męża, ojca i dziadka Karola Jendryassek z ok. urodzin, za ++ teściów 

Annę i Karola Jendryassek, ++ rodziców Klarę i Wiktora Kurtz, ++ szwagrów 

Wojciecha i Stefana, ++ z pokr. Panza - Jendryassek - Iwanek - Kurtz i d.op. 

Pozostałe ogłoszenia 

1. W poniedziałek Uroczystość Wszystkich Świętych - jest świętem nakazanym 

przez Kościół  

2. W najbliższym czasie można składać wypominki za naszych zalecanych 

zmarłych 

3. Nabożeństwo różańcowe za zalecanych zmarłych każdego dnia o godz. 17. 30 

przed Mszą św. wieczorną 

4. Bóg zapłać za dzisiejszą comiesięczną kolektę parafialną gospodarczo-

remontową na prace konserwatorskie naszego kościoła  

5. W tym tygodniu w liturgii wspominamy: w poniedziałek Uroczystość 

Wszystkich Świętych, we wtorek Dzień Zaduszny - Wspomnienie Wszystkich 

Wiernych Zmarłych, środę  św. Huberta, czwartek św. Karola Boromeusza  

6. W tym tygodniu przeżywamy pierwszy czwartek, piątek i sobotę miesiąca 

7. W pierwszy czwartek o 17.00 Godzina Święta  

8. W piątek od godz. 9.00 odwiedziny chorych   

9. W sobotę o godz. 12.00 zbiorka ministrantów  



10. Kolekta z przyszłej niedzieli na Kurię i Seminarium Duchowne  

11. Wierni, którzy nawiedzą kościół, kaplicę publiczną lub półpubliczną w 

uroczystość Wszystkich Świętych od południa i w dniu wspomnienia 

Wszystkich Wiernych Zmarłych mogą dostąpić odpustu zupełnego za zmarłych. 

Można go uzyskać tylko jeden raz w ciągu dnia. Warunki: modlitwa Ojcze nasz, 

Wierzę i dowolna modlitwa w intencjach Ojca św., przystąpienie do sakramentu 

pokuty i przyjęcie Komunii św. 

12. Wierni, którzy nawiedzą cmentarz w dniach od 1 do 8 listopada i spełnią 

przepisane wyżej warunki, mogą też uzyskać każdego dnia odpust zupełny za 

zmarłych   

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

metropolii Górnośląskiej” 

14. Życzę Wszystkim zebranym, Waszym Rodzinom dobrego i błogosławionego 

tygodnia    

 

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian 

Bracia: 

Jesteście uprawną rolą Bożą i Bożą budowlą. Według danej mi łaski Bożej, jako 

roztropny budowniczy, położyłem fundament, ktoś inny zaś wznosi budynek. Niech 

każdy jednak baczy na to, jak buduje. Fundamentu bowiem nikt nie może położyć 

innego niż ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus. 

Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś 

zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a wy nią 

jesteście. 

 

Patron tygodnia: św. Karol Boromeusz 
Św. Karol Boromeusz urodził się na zamku Arona w 1538 roku jako syn 

arystokratycznego rodu. Studia ukończył na uniwersytecie w Pawii, uzyskując 
doktorat obojga praw (1559). Znawca sztuki. Grał pięknie na wiolonczeli. W 23 roku 
życia mianowany kardynałem i arcybiskupem Mediolanu. Święcenia kapłańskie 
i biskupie przyjął dopiero dwa lata później. Po niespodziewanej śmierci brata, 
która była dla niego duchowym wstrząsem, podjął życie pełne pobożności i ascezy. 
Współpracując ze swoim wujem, papieżem Piusem IV doprowadził do końca Sobór 
Trydencki. Uchwały tego soboru wprowadził w swej diecezji. Założył pierwsze 
seminarium duchowne. Hojny dla ubogich, żył ubogo. Podczas zarazy w Mediolanie 
(1576) niósł pomoc chorym, oddał wszystko, nawet własne łóżko. 
Zmarł 3 listopada 1584 roku. Pozostawił po sobie dorobek pisarski. Beatyfikowany 
w 1602 roku, kanonizowany w 1610. 
Patron boromeuszek, diecezji w Lugano i Bazylei, uniwersytetu w Salzburgu. 
bibliotekarzy instytutów wiedzy katechetycznej, proboszczów profesorów seminarium. 
W IKONOGRAFII św. Karol Boromeusz przedstawiany jest w stroju kardynalskim. 
Jego atrybutami są: bicz, czaszka, gołąb, kapelusz kardynalski, krucyfiks. postronek 
na szyi, który nosił podczas procesji pokutnych. 


