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  Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 18,9-14 

         Jezus powiedział do niektórych, co ufali sobie, że są  
sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść: Dwóch ludzi przyszło 
do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz a drugi celnik.  
Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: Boże, dziękuję Ci, że nie 
jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten 
celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze 
wszystkiego, co nabywam. Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał 
nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: Boże, miej 
litość dla mnie, grzesznika. Powiadam wam: Ten odszedł do domu 
usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa,  
będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony.  

24 PAŹDZIERNIKA– PONIEDZIAŁEK  

6:30 + Eliza Chalimoniuk- greg. 24 

7:00 + Zofia Wajnberger- m-c po pogrzebie 

7:00 + Stefania i Eugeniusz Hećman oraz  

Robert Buczyłowski 

17:30 RÓŻANIEC 

18:00 + Dominik Waluk 

 

25 PAŹDZIERNIKA - WTOREK  

6:30 + Eliza Chalimoniuk- greg.25 

7:00 + Józef Piętka- m-c po śmierci 

17:30 RÓŻANIEC 

18:00 + Anna Rekuć- 6 rocz. śmierci 

 

26 PAŹDZIERNIKA - ŚRODA  

6:30 + Eliza Chalimoniuk- greg. 26 

7:00 + Adam Matejek- 20 rocz. śmierci oraz za 

zmarłych z rodziny Matejków i Kupców 

17:30 RÓŻANIEC /Nowenna 

18:00 W intencjach z Nowenny 

 

27 PAŹDZIERNIKA – CZWARTEK  

6:30 + Zenon, Jerzy z rodziny Pacynów, Jan, 

Stefania, Jadwiga, Antonina, Helena, Maria, 

Józef, Antoni z Leskiewiczów; Jan, Antonina, 

Bronisława z rodziny Kwaśniaków, Justyn  

i Ryszard z rodziny Giedrysiów 

7:00 + Stefania Niewierowicz, Janusz, Halina, 

Mikołaj i Tadeusz z rodziny Niewierowiczów 

17:30 RÓŻANIEC 

18:00 + Eliza Chalimoniuk- greg. 27 

 

28 PAŹDZIERNIKA - PIĄTEK 

6:30 O zdrowie, błogosławieństwo Boże,  

opiekę M. Najśw. dla Tadeusza oraz  

podziękowanie za to, że ma pracę. 

7:00 + Kazimiera Łapszyńska- 34 rocz. śmierci 

oraz Teodor, Bolesław, Rozalia 

z rodziny Łapszyńskich 

17:30 RÓŻANIEC 

18:00 + Eliza Chalimoniuk- greg. 28 

 

29 PAŹDZIERNIKA – SOBOTA 

6:30 + Eliza Chalimoniuk- greg. 29 

7:00 + Robert Macuk- 3 rocz. śmierci i  

za rodziców z obojga stron 

17:30 RÓŻANIEC 

18:00 + Barbara, Julia, Bolesław Dudzikowie; 

Leszek, Eugeniusz, Stanisława, Celina,  

Lucyna, Jarosław z rodz. Dudzik; Stanisława i  

Onufry Januszewscy i za zmarłych w czyśćcu 

 

30 PAŹDZIERNIKA - XXXI 

 Niedziela Zwykła 

7:00 O zdrowie, bł. Boże, dary Ducha  

Świętego dla Marcina i Dominika i ich rodzi-

ców z podziękowaniem za otrzymane łaski 

8:30 Z okazji 18 urodzin Patrycji z prośbą o bł. 

Boże, opiekę M. Najśw. i zdrowie 

8:30 Z okazji 55 rocznicy ślubu Krystyny i 

Jerzego Klauzińskich z prośbą o bł. Boże,  

opiekę M. Najśw. i zdrowie 

10:00 + Helena Szymanowska- 26 rocz. śm. 

Paweł, Piotr, Wiktor, Edmund Gierdewicz; 

Sabina Olenkowicz ;  Benedykt, Wincentyna i 

Lech Stodolski 

11:30 + Janina Doroszkiewicz- 20 rocz.  

śmierci, Marcin Kinach-15 rocz. śm. Krzysztof 

Kinach i Piotr Bałkowski 

13:00 + Jan Szewczyk- 3 rocz. śm. , za  

rodziców: Janina i Władysław oraz zmarli z 

rodziny Flisów: Bronisław, Marianna, Adela 

13:00 + Eliza Chalimoniuk- greg. 30 

17:30 RÓŻANIEC 

18:00 + Za wszystkich zmarłych z rodziny 

Warno i Pypczyńskich 

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA 



 

1. W minionym tygodniu odeszła do wieczności Zofia Czerkis. 
Módlmy się w intencji zmarłych, którzy oczekują naszej  
pomocy: wieczny odpoczynek…. 
2. Dziś przeżywamy Światowy Dzień Misyjny, który w naszej  
Ojczyźnie rozpoczyna Tydzień Misyjny. Podczas różańcowych  
nabożeństw w tym tygodniu będziemy omadlać dzieło misyjne  
Kościoła.  
3. Dzisiaj odbywa się liczenie wiernych obecnych na Mszy św.  
i przystępujących do Komunii św.  

4. Zbliża się listopad, miesiąc poświęcony ich pamięci. Za zmarłych, 
których imiona wpiszemy na kartkach zatytułowanych Zaduszki, 
będziemy odmawiali różaniec, a za wpisanych na kartkach Msza 
św. gregoriańska, będziemy sprawowali Eucharystię przez cały  
miesiąc listopad. Kartki wyłożone są na ołtarzach bocznych. 

5. Pozdrawiamy serdecznie solenizantów i jubilatów tygodnia,  
przekazując im najlepsze życzenia.  
W tym tygodniu patronuje nam: 

28 X - święci Apostołowie Szymon Gorliwy i Juda Tadeusz,  
wymieniani w katalogu Apostołów jako krewni Pana Jezusa;  
według niektórych pisarzy wczesnochrześcijańskich mieli razem 
głosić Ewangelię i ponieść śmierć męczeńską. 

 
ŹRÓDŁO MISJI 

„Pan stanął przy mnie i wzmocnił mnie, aby się przeze mnie 

dopełniło głoszenie Ewangelii i aby wszystkie narody  

je posłyszały” (II czytanie). To bardzo osobiste świadectwo 

św. Pawła Apostoła odczytywane w Światowy Dzień Misyjny 

wybrzmiewa ze szczególną mocą. Czy i my –  wzmocnieni 

przez Pana łaską sakramentów chrztu i bierzmowania – nie 

jesteśmy posłani do  głoszenia Ewangelii całemu światu?  

Papież Franciszek naucza, że Kościół jest sługą misji. Dzieło 

misyjne Kościoła wcale nie zaczyna się od wielkich inicjatyw, 

od gromadzenia środków, tworzenia instytucji. Jego początek 

i źródło znajduje się w sercu każdego wierzącego. Jest nim 

łaska Ducha Świętego, który ma moc  przemieniać wiernych  

w prawdziwych uczniów, a uczniów – w misjonarzy. To Duch 

popycha ludzi do głoszenia wielkich dzieł Boga. Daje odwagę, 

a nade wszystko głębokie przekonanie, że prawda o Jezusie 

Chrystusie jedynym Zbawicielu świata musi być głoszona. Tydzień misyjny, który dziś  

rozpoczynamy, jest świetną okazją do tego, by prosić Pana Boga za Kościół, czyli za nas wszystkich. 

By nie gasł w nas zapał misyjny wobec niechrześcijan, którzy wciąż potrzebują autentycznego  

świadectwa o Bogu prawdziwym. Potrzebujemy również mocy Ducha Świętego, byśmy nie osłabli 

w reewangelizacji tych, którzy w bogatych krajach Zachodu zdają się zapominać o Chrystusie  

i swoich chrześcijańskich korzeniach.  Świadectwo życia, modlitwa, jałmużna misyjna – to środki, 

jakimi każdy z nas może włączyć się w głoszenie Ewangelii, by – idąc za słowami św. Pawła – 

wszystkie narody mogły ją posłyszeć.  
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