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Pierwsze czytanie: Wj 22, 20-26 
Bóg słyszy skargę pokrzywdzonych 

 

Psalm: Ps 18 (17) 
Miłuję Ciebie, Panie, Mocy moja 

 
Drugie czytanie: 1 Tes 1, 5c-10 

Służyć Bogu żywemu i oczekiwać Jego Syna 

 
Ewangelia: Mt 22, 34-40 

Największe przykazanie 

 

Słowa Ewangelii według  

Świętego Mateusza 
Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta 

saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z 

nich, uczony w Prawie, wystawiając Go na 

próbę, zapytał: «Nauczycielu, które 

przykazanie w Prawie jest największe?» 

On mu odpowiedział: «„Będziesz miłował 

Pana Boga swego całym swoim sercem, całą 

swoją duszą i całym swoim umysłem”. To 

jest największe i pierwsze przykazanie. 

Drugie podobne jest do niego: „Będziesz 

miłował swego bliźniego jak siebie 

samego”. Na tych dwóch przykazaniach 

zawisło całe Prawo i Prorocy». 

 

Komentarz: 

W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus daje zwięzłą 

odpowiedź na to pytanie, przypominając                           

o największym i pierwszym przykazaniu. Jest nim 

nakaz miłości Pan Boga całym sercem, całą duszą 

i całym umysłem. Polega on na zachowywaniu 

nauki Chrystusowej, czyli na nieustannym 

podporządkowywaniu naszych ludzkich 

zamiarów woli Bożej. Ten więc miłuje Boga,                  

kto wypełnia Boże przykazania. Nie można 

jednak kochać Boga, którego się nie widzi, jeśli nie 

miłuje się człowieka, który jest obok nas (por. 1 J 

4, 20). Dlatego z największym i pierwszym 

przykazaniem miłości Pana Boga jest ściśle                         

i nierozerwalnie związane drugie przykazanie                    

– nakazujące miłość bliźniego.  



INTENCJE MSZALNE 

26.10 – 01. 11. 2020 r. 

XXX TYDZIEŃ ZWYKŁY 

  PONIEDZIAŁEK 26. 10 

6.30 +BABCIA Irena z okazji ziemskich urodzin. 

8.00 +Jan ADAMCZYK (XXVI) 

18:00 1. +Katarzyna SZCZERBOWSKA (XXVI) 

2. Z okazji 80. urodzin Zdzisława oraz 56. rocznicy ślubu Bernadetty i 
Zdzisława. 
3. W 1. rocznicę ślubu Magdaleny i Grzegorza, z prośbą o potrzebne łaski, 
zdrowie i dar potomstwa. 
4. +Kazimierz DOBRZENIECKI w 4. rocznicę śmierci. 

WTOREK 27.10 

6.30 wolna intencja 

8.00 1. +Jan ADAMCZYK (XXVII) 

2. +Leonarda KARTANOWICZ (int. od Róży bł. Doroty z Mątew) 

18:00 1. +Katarzyna SZCZERBOWSKA (XXVII) 

2. Stanisław WOJCIESZEK w miesiąc po śmierci. 
3. +Edmund MODRZEWSKI. 
4. +Wanda SZCZĘŚNIAK. 

ŚRODA 28.10 

6:30 Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławienstwo i dary Ducha 
Świętego dla Małgorzaty i Jarka z okazji 20. r. ślubu. 

8.00 +Jan ADAMCZYK (XXVIII) 

18:00 1. +Katarzyna SZCZERBOWSKA (XXVIII) 

2. Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Maryi, potrzebne łaski 
dla RENATY i GRZEGORZA w 20. rocznicę ślubu. 
3. ++ z RODZINY: GOŁĘBIEWSKICH, LEWANDOWSKICH i SZUMICKICH 

CZWARTEK 29.10 

6.30 wolna intencja 

8.00 ++Stefania, Stanisław, Stefania, Romualda i Zenon. 

18:00 1. +Katarzyna SZCZERBOWSKA (XXIX) 

2. +Jan ADAMCZYK (XXIX) 

3. +Witold NIEŻURAWSKI w miesiąc po śmierci. 
4. +Wojciech KOSZUCKI i +Jan KOSZUCKI. 

PIĄTEK 30.10 

6.30 wolna intencja 

8.00 ++Rodzice i bracia z rodziny LUTY. 

18:00 1. +Katarzyna SZCZERBOWSKA (XXX) 

2. O Boże błog., opiekę MB Różańcowej dla Marka, Katarzyny, Elżbiety, Janiny                                       
z prośbą o potrzebne łaski i o ochronę podczas pandemii. 
3. O Boże błog., opiekę Matki Bożej Różańcowej dla Marka, Katarzyny, Elżbiety, 
Janiny z prośbą o potrzebne łaski, o ochronę na czas pandemii. 



 
 

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. 

Administrator Apostolski udziela dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy 

Św.. Na naszej stronie internetowej i na parafialnym Facebooku transmitujemy Msze Św. o 

godz. 10:30 i 12:00. Prosimy o dalszą rozwagę wynikającą z miłości bliźniego i stosowanie 

zasad bezpieczeństwa podczas udziału we Mszach św. Przypominamy o obowiązku 

zasłaniania ust i nosa. Komunia święta na rękę udzielana jest w naszym kościele od strony 

chrzcielnicy.  
 

SOBOTA 31. 10 

6:30 wolna intencja 

8:00 O zdrowie i szczęśliwą operację dla żony Barbary. 

18:00 1. +Anastazja i Augustyn oraz ++ z rodziny. 
2. Dziękczynna z prośbą o Boże błog., opiekę Maryi, potrzebne łaski dla 
Antoniego POPOW w 1. rocznicę urodzin. 
3. Dziękczynno-błagalna z okazji 1. rocznicy ślubu ANNY i ADAMA z 
prośbą o dlaszą opiekę, Boże błogosławieństwo dla Jubilatów i córki 
LAURY. 

  XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA 

1. 11 

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 

7:30 1. O zdrowie dla Daniela STERNIK oraz o potrzebne łaski dla Jego rodziny. 
2. +Leszek ADAMCZYK (I) 

9:00 1. +Elżbieta MARCZUK oraz ++ z RODZINY. 
2. Za ++ z rodzin członków Wspólnoty Krwi Chrystusa oraz za dusze w 
czyśćcu cierpiące. 

10:30 1. +OJCIEC Zbigniew oraz ++z rodziny obojga stron. 
2. +Henryk BIAŁCZAK (1) 

11.00 ++Waldemar oraz ++ z RODZIN BIZEWSKICH i SZCZODROWSKICH. 

12:00 1. ++ z rodziny KAIM i DOMINÓW. 
2. ++Zenona (k) JAWORSKA i ++DZIADKOWIE: Franciszka (k) i Józef 
BORKOWSCY. 

13:15 1. +Alfons w 12. r. śmierci. 
2. O zdrowie Boże błog., silną wiarę i Dary Ducha Świętego dla Lucyny                                         
z okazji urodzin. 

18:00 1. ++ z RODZINY: WOLSKICH, CISEWSKICH, PYZIK i TALKOWSKICH. 
2. W intencji dusz w czyścu cierpiących. 



1. Kończymy dziś tydzień misyjny. Na 

zakończenie Tygodnia Misyjnego można 

przy wyjściu z kościoła złożyć ofiary do 

puszek na Papieskie Dzieła Misyjne. 

Zachęcamy wszystkich do włączenia się w 

akcję charytatywną "Pomoc Misjom". Do 

końca listopada do zakrystii można 

przynosić artykuły papiernicze oraz 

higieniczne, które zostaną później 

przekazane dla dzieci, młodzieży i rodzin z 

krajów misyjnych.  

 

2. W ostatnim tygodniu października 

zapraszamy na nabożeństwa różańcowe 

codziennie o godz. 17:30, dzieci zapraszamy 

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

3.    W najbliższym tygodniu przeżywać 

będziemy: 

w środę (28.10) święto Apostołów Szymona 

i Judy Tadeusza 

 

4. W przyszła niedzielę będziemy 

przeżywać Uroczystość Wszystkich 

Świętych. 

5. 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 prosimy 

składać do 1 listopada. 

wypominki jednorazowe – listopadowe 

można składać do skrzynki ustawionej za 

ławkami.  

wypominki roczne prosimy składać w 

zakrystii i biurze parafialnym. Wypominki 

roczne rozpoczną się 8 listopada br. i będą 

trwały do ostatniej niedzieli października 

2021 roku.  

Ofiary złożone przy tej okazji zostaną 

przeznaczone na cele inwestycyjne 

realizowane w naszej parafii. 

 

 

6. Można już zamawiać intencje na 2021 

rok. Zapraszamy do biura parafialnego w 

godzinach funkcjonowania. 

7. Na stolikach za ławkami zostały 

wyłożone książki: „Powróćmy na 

Eucharystię”. Zachęcamy do zakupu – za 

dowolną ofiarę.  

 

8. Do nabycia jest prasa katolicka: 

Niedziela, Gość niedzielny oraz nasz 

parafialny biuletyn. Zachęcamy także do 

nabycia najnowszego numeru Galilei – 

numeru poświęconego Janowi Pawłowi II. 

Koszt czasopisma to 9 zł.  

 

9. Na koniec polećmy Miłosiernemu Panu 

naszych drogich zmarłych: zmarłych 

proboszczów naszej parafii, budowniczych 

i dobrodziejów naszego kościoła, zmarłych 

z naszych rodzin, śp. Witolda Mazana, 

którego pożegnaliśmy w minionym 

tygodniu: wieczny odpoczynek racz im dać 

Panie. 

 

 

 

 

 

 

 


