
        XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 10.10.2021 r. 
 
«Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jakże 

ważne, więcej fundamentalne pytanie, które powinien sobie postawić 

człowiek. Co powinienem czynić, aby zostać zbawionym. A nie jest to takie 

oczywiste. Niedawno w kancelarii parafialnej powiedzieli mi młodzi ludzie, 

żyjący w związku niesakramentalnym” Bóg jest tak miłosierny, że na pewno 

nam przebaczy” – przyznam, że ścierpła mi skóra i ogarnął mnie wielki 

smutek. Współczesny człowiek ma fałszywy obraz Bożego Miłosierdzia                 

i wystawia Go na próbę. Co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne. 
 
Dzisiaj przypada Dzień Papieski, ze względu na niedzielę inwestycyjną 

zbiórka do puszek, będzie w przyszłą niedzielę.  
 
Bóg zapłać za świadectwo wiary i dar modlitwy, Tym którzy wzięli udział 

we wczorajszej procesji różańcowej ulicami naszych parafii. Bóg zapłać 

Policji za zabezpieczenie naszej procesji na ręce p. komisarza Roberta Nyga. 
 
Od poniedziałku do wtorku od godz. 1600 i od czwartku do piątku 

codziennie, jest wystawiany Najświętszy Sakrament do osobistej adoracji – 

kapłan w tym czasie posługuje w konfesjonale. 
 
W środę tegoroczne nabożeństwo do Matki Bożej Fatimskiej o godz.1900 

proszę, aby Florianki towarzyszyły w swojej modlitwie i obecności. 
 
W sobotę przypada 43 rocznica wyboru Karola Wojtyły na papieża. 

Będziemy uroczyście wspominać św. Jana Pawła II z błogosławieństwem 

relikwiami Jego krwi.  
 
Bóg zapłać Rodz. VI gr. z Gruszki za troskę o kościół i ofiarę 190 zł.                    

W sobotę proszę VII gr. Msza św. w int. VI gr. w środę 1900.                    
 
Organizujemy 29.10 o godz. 1730 wyjazd na film „Fatima” do kina Moskwa. 

Kandydaci do bierzmowania zapisują się u swoich animatorów a pozostali 

chętni w zakrystii. Koszt ok. 20 zł. 

Kancelaria parafialna czynna w poniedziałek i piątek od 1500 do 1600 w środę 

od 1700 do 1830. 
 
Organizuje się grupa modlących się w Żywym Różańcu za dzieci i młodzież. 

Chętne osoby zapraszam do zakrystii. 

Od następnej niedzieli przyjmujemy doroczne wypominki za naszych  

zmarłych. Ze stolików można zabrać kartki wypominkowe. 
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    IEDZIELNIK 

 

Słowa Ewangelii według Świętego Marka 10, 17-30 

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».                    

Oto słowo Pańskie. 
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W ostatnich dniach z wspólnoty parafialnej odeszli: + Dorota Knez                         

z Zachełmia, Helena Marcisz z Belna, Barbara Wiech z ul. Turystycznej. 

 

INTENCJE MSZY ŚW. 11 - 17/10/2021 

 

11/10/2021 Poniedziałek św. Jana XXIII, papieża 

17:00 + Teresy Rasztabiga int. Mirosławy Alberta Jantura. 
 

12/10/2021 Wtorek bł. Jana Beyzym, kapłana 

17:00 1. + Alberta Dobrowolskiego w 5 rocz. śm. int. syna Maćka z rodz. 

2. + Jana Wójcik w 3 rocz. śm. int. żony Marii z rodz. 
 

13/10/2021 Środa bł. Honorata Koźmińskiego 

19:00 1. W int. Parafian o Boże miłosierdzie i łaskę nieustannego 

     nawrócenia oraz o opiekę M.B.F. 

2. W int. Moniki o dar macierzyństwa. 

O Boże błog. opiekę M. Bożej i dar zdrowia dla Mateusza i Sióstr Róż.  

z Zachełmia. 

O Boże błog. i opiekę M. Bożej dla VI gr. z Gruszki i ich rodz. 

O dar zdrowia dla mamy i siostry Joanny. 

Do M. B. Fatimskiej o święte powołania kapłańskie int. Sióstr Róż.  

z Lekomina, zam. P. Brachowa. 

O Boże błog. dar zdrowia i opiekę M.B. Fatimskiej dla Teresy Chłopek  

z racji im. i Macieja Kasprzyckiego z racji ur. 

+ ks. Jana Kurczaba, ks. Józefa Piwowarczyka, ks. Tadeusza Skrzyniarza  

int. Sióstr Róż. z Zachełmia. 

+ Romana Cieślak int. rodz. Mężyków. 

+ Ewy Bromblik int. mieszk. Chrustów. 

+ Rafała Tkacz int. rodz. Bekierów i Zagdanów. 

+ Bronisława Piwowarczyka w 10 rocz. śm. 

+ Bronisława w 10 rocz. śm. Jarosława Piwowarczyk, Jana Rozalii Zofii 

   Bracha. 

+ Janiny Starz int. mieszk. Lekomina. 

+ Sylwestra Makuch int. rodz. Kruk. 

+ Mirosławy Piwko int. rodz. Połowniaków. 

+ Stanisława Pisarek int. rodz. Błocho. 

+ Janiny Karcz int. mieszk. Ścięgien. 

+ Kazimierza Sot int. Rady Parafialnej. 

+ Wandy Stanisława Adamiec int. syna Jana z żoną. 

+ Rodz. Parysków, Starzów i Mańków.  

+ Grzegorza Wydrych w 14 rocz. śm. Janiny Józefa Papros.    

+ Czesława Adamiec int. siostry Alicji. 

+ Janiny Jana Starz, Alfredy Lisowskiej. 

+ Doroty Knez int. siostry Wiesławy z rodz. 

+ Heleny Marcisz int. brata Edwarda z rodz. 

+ Stanisława Stołowskiego KGW Florianki. 

+ Barbary Wiech int. sąsiadów z ul. Turystycznej. 
 

14/10/2021 Czwartek św. Małgorzaty Marii Alacoque 

17:00 1. W int. Mai i Tymoteusza z racji ur. o Boże błog. dar zdrowia  

     i opiekę M. Bożej dla nich i ich rodzin. 

2. + Zygmunta Sobierajskiego i zm. z rodz. Sobierajskich i Pedryc. 
 

15/10/2021 Piątek św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła 

17:00 1. O Boże błog.i dar zdrowia dla Teresy i Sławomira Chłopek. 

2. + Jana Błocho w 8 rocz. śm. 
 

16/10/2021 Sobota św. Jadwigi Śląskiej; 43 rocz. wyboru Jana Pawła II 

08:00 + Janiny Starz int. syna Ryszarda z żoną i rodz. 

16:00 Ślubna Mileny Milcarz i Mirosława Obara. 
 

17/10/2021 XXIX Niedziela Zwykła 

08:00 + zm. Proboszczów naszej parafii w tym ostatnich, ks. Jana 

               Kurczaba, Ks. Stefana Nowaczka. Ks. Józefa Piwowarczyka,  

               ks. Tadeusza Skrzyniarza int. os. Wrzosy. 

10:00 + Jerzego Topolskiego w 9 rocz. śm. Franciszki w 10 rocz. śm.  

   Ignacego Adamiec. 

12:00 + Krystyny Antoniego Wawszczak. 

16:00 + Władysława Żołądek, Marianny Wojciecha Zagdańskich. 


