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XXVIX  

NIEDZIELA ZWYKŁA 
Rok A, II 

 

 

Pierwsze czytanie: Iz 45, 1. 4-6 
Król Cyrus narzędziem Boga 

 

Psalm: Ps 96 (95) 
Pośród narodów głoście chwałę Pana 

 
Drugie czytanie: 1 Tes 1, 1-5b 

   Paweł dziękuje Bogu za wiarę, nadzieję                      

i miłość Tesaloniczan          

 
Ewangelia: Mt 22, 15-21 

Oddajcie cezarowi to, co należy do cezara,                     

a Bogu to, co należy do Boga 
 

Słowa Ewangelii według  

Świętego Mateusza 
 Faryzeusze odeszli i naradzali się, jak                     

by podchwycić Jezusa w mowie. 

Posłali więc do Niego swych uczniów razem ze 

zwolennikami Heroda, aby mu powiedzieli: 

«Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i 

drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Na nikim Ci 

też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę 

ludzką. Powiedz nam więc, jak Ci się zdaje? Czy 

wolno płacić podatek cezarowi, czy nie?» 

Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: «Czemu 

wystawiacie Mnie na próbę, obłudnicy? Pokażcie 

Mi monetę podatkową!» Przynieśli Mu denara. 

On ich zapytał: «Czyj jest ten obraz i napis?» 

Odpowiedzieli: «Cezara». Wówczas rzekł do nich: 

«Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara, a 

Bogu to, co należy do Boga». 

Komentarz 

 

Faryzeusze i zwolennicy Heroda to ludzie z 

dwóch różnych bajek. Oni nie żyli w zgodzie i 

mieli zupełnie odmienne poglądy na władzę. 

Faryzeusze nie zgadzali się na okupację 

rzymską, zwolennicy Heroda to byli 

kolaboranci. Jednak ich wspólny wróg – Jezus 

ich połączył. Czy ta walka prowadzi ich jednak 

do odkrycia prawdy? A czy nie przypomina Ci 

to naszego życia? Nierzadko szukamy 

wspólnego wroga, a nie prawdy.  

 

Ks. Andrzej 



INTENCJE MSZALNE 

19 – 25. 10. 2020 r. 

XXIX TYDZIEŃ ZWYKŁY 

  PONIEDZIAŁEK 19. 10 

6.30 ++Stanisław i Kunegunda. 

8.00 +Genowefa BRZEZIŃSKA 

9.30 Msza pogrzebowa +Witold MAZAN 

18:00 1. +Katarzyna SZCZERBOWSKA (XIX) 

2. +Jan ADAMCZYK (XIX) 

3. O rychłą kanonizację bł. ks. Jerzego Popiełuszki. 

WTOREK 20. 10 

Wspomnienie św. Jana Kantego, prezbitera 

6.30 +Jadwiga Krystyna SULIGA w miesiąc po śmierci. 

8.00 1. +Jan ADAMCZYK (XX) 

2. ++Dariusz i Alicja PIERNICCY 

18:00 1. +Katarzyna SZCZERBOWSKA (XX) 

2. +Jan 

3. W intencji ofiarodawców. 

ŚRODA 21.10 

6:30 wolna intencja 

8.00 1. +Jan ADAMCZYK (XXI) 

2. wolna intencja 

18:00 1. +Katarzyna SZCZERBOWSKA (XXI) 

2. ++Jan i Zbigniew PETKE 

3.+Tomasz TOMIAK w 2. miesiąc po śmierci – intencja od kuzynów Jacka i Mariusza z 
rodzinami. 

CZWARTEK 22. 10 

Wspomnienie św. Jana Pawła II 

6.30 wolna intencja 

8.00 O uzdrowienie z chorób dla Natalii oraz o pogłębienie wiary w dniu urodzin. 

18:00 1. +Katarzyna SZCZERBOWSKA (XXII) 

2. +Jan ADAMCZYK (XXII) 

3. Dziękczynna za sakrament małżeństwa oraz bezpieczny przebieg uroczystości weselnych 
Kamila i Dimy. 

PIĄTEK 23.10 

6.30 wolna intencja 

8.00 1. +Zbigniew SZCZEPANEK 

2. Dziękczynno-błagalna z okazji urodzin Adriana i Ks. Marka. O Boże błogoslawieństwo, 
opiekę Maryi i zdrowie dla Wioletty. 

18:00 1. +Katarzyna SZCZERBOWSKA (XXIII) 

2. +Jan ADAMCZYK (XXIII) 

3. +Tadeusz w 1. rocznicę śmierci i za ++z rodziny. 
4. Dziękczynna z okazji 18-tych urodzin ADAMA z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę 
Maryi, potrzebne łaski i Dary Ducha Świętego. 
5. ++Dziadkowie: Janina i Hipolit KĘCHERSCY. 
 



OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
 

Ze względu na nowe obostrzenia obowiązujące od 17 października informujemy,                                    

że podczas Mszy Świętych i nabożeństw w naszym kościele może przebywać maksymalnie 180 

osób. Prosimy o wyrozumiałość.  

Administrator Apostolski udziela dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy 

Św. od dnia dzisiejszego. Od dnia dzisiejszego, do odwołania będą z naszego kościoła 

transmitowane na naszej stronie internetowej Msze Św. o godz. 10:30 i 12:00. Prosimy także o 

dalszą rozwagę wynikającą z miłości bliźniego i stosowanie zasad bezpieczeństwa podczas 

udziału we Mszach św. Osoby starsze zapraszamy szczególnie na Msze św. o godz 7:30 i 18:00.  

Przypominamy o obowiązku zasłaniania ust i nosa. Komunia święta na rękę udzielana jest                

w naszym kościele od strony chrzcielnicy.  

 
 

SOBOTA 24. 10 

6:30 wolna intencja 

8:00 1. +Katarzyna SZCZERBOWSKA (XXIV) 

2. +Jan ADAMCZYK (XXIV) 

18:00 1. +Mateusz MERCHEL 

2. ++bracia i bratowe z rodziny PASTWA i GINTER 

3. +Zygmunt PASTWA w miesiąc po śmierci. 

  XXX NIEDZIELA ZWYKŁA 

25. 10 

7:30 1. +Tadeusz i Kazimiera BACHANEK oraz ++ z rodziny: BARTNICKICH i 
BACHANKÓW. 
2. +ZOFIA w 7 r. śmierci. 

9:00 1. ++Joanna i Józef BROWARCZYK 

2. Dziękczynna z prośbą o Boże błog., zdrowie opiekę Maryi, dary Ducha 
Świętego dla Wiktora z okazji 18 – tych urodzin. 

10:30 1. W intencji Parafii. 
2. +Katarzyna SZCZERBOWSKA (XXV) 

3. Dziękczynno – błagalna z okazji 85. r. urodzin z prośbą o Boże błog., opiekę 
Maryi i św. Józefa dla RODZINY. 

11.00 O Boże błog., zdrowie, opiekę Maryi dla FLORIANA z okazji 2. r. urodzin. 

12:00 1. +Aniela SZUTKOWSKA z w kolejną rocznicę śmierci oraz +Józef 
KRZYŻYKOWSKI. 
2. O Boże błog., potrzebne łaski dla WIKTORII i LILIANY z okazji urodzin. 

13:15 1. ++Zofia JAKUBIAK, Waleria ANDRZEJEWSKA oraz ++ z rodziny 
JAKUBIAKÓW. 
2. +Jan GNIECKI. 

18:00 1. +Jan ADAMCZYK (XXV) 

2. +Andrzej BARTKOWSKI w 13. r. śmierci. 



1. Przeżywamy dziś Niedzielę Misyjną pod 

hasłem „ Oto ja, poślij mnie” Szczególnie w 

tym dniu pamiętajmy  

w naszych modlitwach za misjonarzami, 

misjonarkami oraz za wszystkimi z 

najbiedniejszych zakątków świata.  

Za tydzień, na zakończenie tygodnia misyjnego 

będzie można złożyć ofiary do puszek na 

Papieskie Dzieła Misyjne. 

 

2. W październiku zapraszamy na nabożeństwa 

różańcowe codziennie o godz. 17:30, dzieci 

zapraszamy  

w poniedziałek, środę, piątek na godz.17:00.  

 

3. W poniedziałek (19.10) podczas Mszy Św. o 

godz. 18:00 swój odpust będzie przeżywać 

Wspólnota Krwi Chrystusa świętując 

wspomnienie św. Kaspra del Bufalo, 

założyciela wspólnoty. Mszy Św. będzie 

przewodniczył  

O. Andrzej Szymański, misjonarz Krwi 

Chrystusa. Podczas Mszy Św. zostanie również 

poświęcona chorągiew Róży Różańcowej pw. 

Matki Bożej Królowej Przenajdroższej Krwi 

Chrystusa. Przy tej okazji zapraszamy 

wszystkich, którzy chcieliby dołączyć do 

wspólnoty. Więcej informacji u ks. Andrzeja  

 

4. We wtorek (20.10) po raz pierwszy w naszej 

parafii będziemy gościć O. Teodora Knapczyka 

OFM, charyzmatyka posługującego modlitwą o 

uzdrowienie na duszy i na ciele. Serdecznie 

zapraszamy na Mszę św. na godz. 18:00.  

W programie Msza św. z homilią, adoracja 

Najświętszego Sakramentu połączona z 

modlitwą wstawienniczą  

o uzdrowienie na duszy i na ciele. Na 

zakończenie spotkania poświęcenie 

sakramentaliów: wody, oleju i soli 

przyniesionych przez wiernych.  Po 

zakończonej modlitwie będzie również 

możliwość nabycia literatury religijnej. 

 

5. W czwartek (22.10) zapraszamy na Mszę Św. 

na godz. 19:00 ku cz ci Św. Rity z Casci. Podczas 

tego spotkanie szczególnie modlić się 

będziemy o uzdrowienie z ciężkiej choroby 

naszych bliskich, polecać także będziemy 

chorych na Covid-19. Na to spotkanie można 

przynieść róże, które zostaną pobłogosławione. 

6.    W najbliższym tygodniu przeżywać 

będziemy: 

w poniedziałek (19.10) wspomnienie bł. Ks. 

Jerzego Popiełuszki, kapłana i męczennika.  

we wtorek (20.10) wspomnienie św. Jana 

Kantego, kapłana w czwartek (22.10) 

wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża 

 

7. Bardzo dziękujemy za wszelkie ofiary 

składane na funkcjonowanie naszej parafii, 

szczególnie za te złożone  

w zeszłą niedzielę na tacę inwestycyjną. 

Zebraliśmy 8771 zł. Dziękujemy także za 

modlitwę, okazaną życzliwość  

i pomoc.   

 

8. Zbliża się listopad, miesiąc szczególnej 

pamięci w modlitwie za zmarłych. Wyrazem 

naszej miłości do tych, którzy już od nas 

odeszli, a także wyrazem wiary w życie wieczne 

są tradycyjne wypominki. Kartki na 

wypominki zostały wystawione przy wyjściach 

z kościoła. Prosimy o czytelne wypisywanie 

imion i nazwisk zmarłych. Wypominki można 

składać w zakrystii, biurze parafialnym oraz do 

skrzynki ustawionej przy wyjściu z kościoła. 

Ofiary złożone przy tej okazji zostaną 

przeznaczone na cele inwestycyjne. 

 

9. Od dzisiaj można zamawiać intencje na Msze 

święte na 2021 rok. Zapraszamy do biura 

parafialnego  

w godzinach funkcjonowania. 

 

10. Do nabycia jest prasa katolicka: Niedziela, 

Gość niedzielny oraz nasz parafialny biuletyn. 

Zachęcamy osoby do włączenia się w redakcje 

tworzonego w naszej parafii miesięcznika.  

 

11. Na koniec polećmy Miłosiernemu Panu 

naszych drogich zmarłych: zmarłych 

proboszczów naszej parafii, budowniczych i 

dobrodziejów naszego kościoła, zmarłych z 

naszych rodzin: wieczny odpoczynek racz im 

dać Panie. 

 

 

 

 

 


