
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
 

1. Dziś rozpoczynamy Tydzień Misyjny. W naszych modlitwach pamiętaj-
my szczególnie o misjach i misjonarzach. 

2. Dzisiejsza kolekta zostanie przeznaczona na misje. 
3. Nabożeństwo różańcowe dzisiaj o godz. 16.15. 
4. Obchody liturgiczne tygodnia: 

- wtorek – wspomnienie św. Jana Kantego, prezbitera, 
- czwartek – wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża. 

5. Trwa miesiąc październik. Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe – 
od poniedziałku do piątku o godz. 17.30, w sobotę i w niedzielę o 
godz. 16.15. 

6. Dzieci, młodzież, rodziców, nauczycieli zapraszamy na Mszę św. 
szkolną w czwartek o godz. 17.00. Okazja do spowiedzi św. od godz. 
16.30. 

7. W piątek o godz. 19.30 zapraszamy na czuwanie modlitewne.  
8. Od wtorku w godzinach od 9.00 do 11.00 i od 15.00 do 16.00 będą 

przyjmowane w zakrystii intencje za zmarłych na przyszły rok. 
9. Kolekta w przyszłą niedzielę zostanie przeznaczona na potrzeby para-

fii.  
10. Dziękujemy wszystkim, którzy w ostatnim czasie pomagali w pracach 

w kościele i wokół kościoła. Za wszelki trud, wysiłek i poświęcony 
czas z serca Bóg zapłać! 

11. Zachęcamy do czytania „Gościa Niedzielnego”, „Małego Gościa”, 
„Miłujcie się”, naszego informatora parafialnego. 
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XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

Dzisiejsze czytania:  (Iz 45, 1. 4-6); (Ps 96 (95), 1 i 3. 4-5. 7-8. 9 i 10ac); (1 Tes 1, 1-

5b); Aklamacja (Flp 2, 15d. 16a); (Mt 22, 15-21); 

 

Słowa Ewangelii wg św. Mateusza 
 

 
 Faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić Jezusa  

w mowie. Posłali więc do Niego swych uczniów razem ze zwo-
lennikami Heroda, aby mu powiedzieli: "Nauczycielu, wiemy, że 
jesteś prawdomówny i drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Na ni-
kim Ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. Po-
wiedz nam więc, jak Ci się zdaje? Czy wolno płacić podatek ceza-
rowi, 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". Oto  Słowo Pańskie. 
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PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 

 
XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA, 18.10.2020: 
 
 

           8.00   Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą  
                      o dalsze błogosławieństwo w intencji rodziny Glenc oraz ich dzieci  
                      z rodzinami. 
         10.30   Za ++ męża Ernestyna Pacharzyna, rodziców, siostrę Annę,  
                      pokrewieństwo, dusze w czyśćcu cierpiące. 
                      Po Mszy św. chrzest Franciszka Kaim. 
         16.15   Nabożeństwo różańcowe. 
         17.00   Za ++ rodziców Małgorzatę i Ernesta Koczy, brata Maksymiliana,  
                      siostrę Celinę, dziadków, pokrewieństwo, dusze w czyśćcu cierpiące. 

PONIEDZIAŁEK, 19.10.2020 :      
                  

                  7.00   Za ++ Ryszarda Rajman w 50. rocznicę śmierci, rodziców z obu  
                             stron, syna Henryka, zięciów Janusza i Longina, pokrewieństwo,  
                             dusze w czyśćcu cierpiące. 
                17.00   Za ++ rodziców, teściów, męża Gerarda, rodzeństwo, 
                             pokrewieństwo. 
               17.30    Nabożeństwo różańcowe. 
 

WTOREK, 20.10.2020 – wspomnienie św. Jana Kantego, prezbitera: 
  

7.00   Za ++ matkę Agnieszkę Świder w 2. rocznicę śmierci, dziadków,  
           dusze w czyśćcu cierpiące. 

            17.00   Za ++ Jadwigę i Karola Kuczera, dusze w czyśćcu cierpiące.  
            17.30   Nabożeństwo różańcowe. 

ŚRODA, 21.10.2020: 
                

               7.00   Za ++ rodziców Franciszka Polak, żony, córkę Klarę, Franciszka  
                         i Gertrudę Botorek, Bożenę, Agnieszkę, Jana i Alojzego,  
                         dusze w czyśćcu cierpiące. 
             17.00   Za ++ Joachima Siedlaczek w 1. rocznicę śmierci, rodziców Agatę  
                          i Wincentego, Agnieszkę i Wiktora Tumulka, dusze w czyśćcu  
                          cierpiące. 
             17.30   Nabożeństwo różańcowe. 
 



CZWARTEK, 22.10.2020 – wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża: 
            

           7.00      Za ++ matkę Krystynę, teściów Annę i Edwarda, pokrewieństwo  
                         Sladek, Ilnicki, Mazur, Gorczowski.  
          17.00     Msza św. szkolna: 
                         Za ++ Anielę Błaszczok, męża Jana oraz dzieci i dusze w czyśćcu  
                         cierpiące. 
          17.30     Nabożeństwo różańcowe. 

 
PIĄTEK, 23.10.2020: 
  

             7.00    Za ++ rodziców Jana i Helenę Kornio, siostry Stanisławę i Teresę,  
                         teściów Wiktora i Marię Fiołka, dziadków, pokrewieństwo,  
                         dusze w czyśćcu cierpiące. 
          15.00     Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
          17.00     Za ++ rodziców Józefa i Marię Krybus, dusze w czyśćcu cierpiące. 
          17.30     Nabożeństwo różańcowe. 
          19.30     Czuwanie modlitewne.  

SOBOTA, 24.10.2020: 
        

            7.00    Za ++ ks. Antoniego Pieczkę, siostrę Cecylię, kapłanów pracujących  
                        i spoczywających na naszym cmentarzu, siostry zakonne,  
                        dusze w czyśćcu cierpiące. 
                        Po Mszy św. nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
          16.15    Nabożeństwo różańcowe. 
          17.00    Za ++ Gerarda Jęczmionka w rocznicę śmierci, pokrewieństwo z obu  
                        stron, dusze w czyśćcu cierpiące. 

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA, 25.10.2020: 
 
 

           8.00   Za ++ Jadwigę Fojcik w rocznicę śmierci, męża Oswalda, rodziców  
                      z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące. 
         10.30   Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą  
                      o dalsze błogosławieństwo w intencji rodziny Cieśla i córek  
                      z rodzinami. 
                      Po Mszy św. błogosławieństwo rocznego dziecka Jakuba Ziory  
                      i chrzest Laury Wyżgoł. 
         16.15   Nabożeństwo różańcowe. 
         17.00   Za ++ męża Alojzego Stawinoga, rodziców, rodzeństwo,  
                      pokrewieństwo z obu stron. 


