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INTENCJE MSZALNE  

Niedziela: 09.11.2014 r. 

8.00 Za parafian 

9.30 W intencji Matek w Modlitwie 

11.00 + z rodz. Kardasów, Leciejów 

12.30 + Karol Czarnik (1 rocz. śm.) 

19.00  

Poniedziałek: 10.11.2014 r. - Nabożeństwo do św. Ojca Pio 

18.00  Aby, osoby, które cierpią z powodu samotności zaznały blisko-
ci Boga i wsparcia ze strony braci - II RŻR 

Wtorek: 11.11.2014 r. 

18.00 W dniu urodzin Barbary o Boże błogosławieństwo i potrzebne 
łaski 

Środa: 12.11.2014  Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

18.00 O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Polii 

Czwartek: 13.11.2014 r.  

18.00 O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne w naszej parafii - I 
RŻR 

Piątek: 14.11.2014 r.  - Koronka do Miłosierdzia Bożego 

18.00 Aby, Matka Boża wybłagała u swego Syna dar nieba dla na-

szych zmarłych - III RŻR 

Sobota: 15.11.2014 r. - Różaniec Siedmiu Boleści NMP 

18.00 Za zamarłych rodziców,  teściów i dziadków 

Niedziela: 16.11.2014 r.  

8.00 W intencji Radia Maryja, TV Trwam i dzieł przez nich prowa-

dzonych. 

9.30 + z rodz. Potaman, Pajdak, Adamskich, Weselskich 

11.00 + Maria Młodzińska (4 rocz. śm.) 

12.30 + ks. Wojciech Manelski 

19.00  
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Numer: 31/2014  

Syria to miejsce, gdzie chrześcijanie są obecni niemal od samego początku 

chrześcijaństwa. To tereny nawrócenia i działalności św. Pawła. Damaszek do 

dziś jest miejscem, gdzie obecna jest jedna z największych wspólnot chrześcijań-

skich. Dziś Syria to jedno z najgorszych dla chrześcijan miejsc na Ziemi, co gor-

sze, nikt nie widzi końca koszmaru wojny. Pierwszy etap konfliktu, który rozpo-

czął się na początku 2011 roku, nie miał znamion prześladowania czy dyskrymi-

nacji chrześcijan i możemy nawet powiedzieć, że z wyjątkiem Libanu , który ma 

specjalny status na Bliskim Wschodzie, Syria była z pewnością jednym z najlep-

szych miejsc do życia dla chrześcijan w całym regionie Bliskiego Wschodu, ale to 

wszystko skończyło się trzy lata temu. W kraju nie było demokracji, ale był do-

brobyt gospodarczy (roczny wzrost o 9%), a chrześcijanie nie byli dyskrymino-

wani. Faktycznie, na początku kryzysu, mieliśmy do czynienia nawet z kilkoma 

przykładami ochrony chrześcijan przez syryjskich muzułmanów. Ale wraz z upły-

wem czasu i wraz z pojawieniem się ogromnej rzeszy obcych najemników, którzy 

są radykalnymi dżihadystami, sytuacja chrześcijan gwałtownie się pogorszyła. 

c.d.n. 
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Liturgia słowa –  XXXII niedziela zwykła 

I czytanie (Ez 47,1-2.8-9.12) Podczas widzenia otrzymanego od Pana zapro-

wadził mnie anioł z powrotem przed wejście do świątyni, a oto wypływała 

woda spod progu świątyni w kierunku wschodnim, ponieważ przednia strona 

świątyni była skierowana ku wschodowi; a woda płynęła spod prawej strony 

świątyni na południe od ołtarza. I wyprowadził mnie przez bramę północną 

na zewnątrz i poza murami powiódł mnie od bramy zewnętrznej, skierowanej 

ku wschodowi. A oto woda wypływała spod prawej ściany świątyni, na połu-

dnie od ołtarza. A On rzekł do mnie: Woda ta płynie na obszar wschodni, 

wzdłuż stepów, i rozlewa się w wodach słonych, i wtedy wody jego stają się 

zdrowe. Wszystkie też istoty żyjące, od których tam się roi, dokądkolwiek 

potok wpłynie, pozostają przy życiu: będą tam też niezliczone ryby, bo do-

kądkolwiek dotrą te wody, wszystko będzie uzdrowione. A nad brzegami 

potoku mają rosnąć po obu stronach różnego rodzaju drzewa owocowe, któ-

rych liście nie więdną, których owoce się nie wyczerpują; każdego miesiąca 

będą rodzić nowe, ponieważ woda dla nich przychodzi z przybytku. Ich owo-

ce będą służyć za pokarm, a ich liście za lekarstwo.  

II czytanie (1 Kor 3,9b-11.16-17) Jesteście uprawną rolą Bożą i Bożą bu-

dowlą. Według danej mi łaski Bożej, jako roztropny budowniczy, położyłem 

fundament, ktoś inny zaś wznosi budynek. Niech każdy jednak baczy na to, 

jak buduje. Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego, jak ten, który 

jest położony, a którym jest Jezus Chrystus. Czyż nie wiecie, żeście świąty-

nią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Bo-

ga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest świętą, a wy nią jesteście  

Ewangelia (J 2,13-22) Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się 

do Jerozolimy. W świątyni napotkał siedzących za stołami bankierów oraz 

tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas sporządziwszy 

sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i 

woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, któ-

rzy sprzedawali gołębie, rzekł: Weźcie to stąd, a z domu mego Ojca nie rób-

cie targowiska! Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: Gorliwość 

o dom Twój pochłonie Mnie. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: 

Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? Jezus 

dał im taką odpowiedź: Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę 

ją na nowo. Powiedzieli do Niego Żydzi: Czterdzieści sześć lat budowano tę 

świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni? On zaś mówił o świą-

tyni swego ciała. Gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie 

Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus.  
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Ogłoszenia duszpasterskie - 09.11.2014 r. 

 

1. W dzisiejszą niedzielę przeżywamy VI Dzień Solidarność z Kościołem 

Prześladowanym. W tym roku chcemy wspierać naszą modlitwą i material-

nym darem wspólnotę chrześcijan z Syrii. Po Mszach św. na placu przed ko-

ściołem zbierane są datki do puszki na pomoc dla katolików w Syrii tak, aby 

mogli w trudnej sytuacji doświadczyć solidarności w wierze i miłości. Dzię-

kuję za okazana pomoc. 

2. 11 listopada w Narodowe Święto Niepodległości Msza św. sprawowana 

będzie o godz. 1800. 

3. Zapraszamy w listopadzie na nabożeństwa w naszym kościele: wypominki 

codziennie po Mszy św. wieczornej, a w niedzielę o godz. 1830; Nabożeństwo 

do świętego ojca Pio w poniedziałek przed Mszą św. wieczorną;  Nowenna 

do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę przed Mszą św. wieczorną;  

adoracja Najświętszego Sakramentu zakończona Koronką do Miłosierdzia 

Bożego w piątek od godz. 1700 do 1800; Różaniec Siedmiu Boleści Najświęt-

szej Maryi Panny w sobotę po Mszy św. wieczornej; możliwość spowiedzi w 

tygodniu pół godziny przed Mszą św. 

4. Spotkania formacyjne w domu parafialnym: zmiana tajemnic Żywego Ró-

żańca, dzisiaj po Mszy św. o godz. 930; Caritas Parafialny i osoby które 

chciałby zaangażować się w dzieło charytatywne Kościoła, czwartek 13 li-

stopada, godz. 19.00; schola muzyczna, piątek 14 listopada po Mszy św. w 

kościele; Parafialne Koło Przyjaciół Radia Maryja, piątek 14 listopada, godz. 

1900; koło plastyczne, sobota 15 listopada, godz. 1100. 

5. Dzieci, które chciałby zagrać w Jasełkach wystawianych w kościele pro-

szę o zgłoszenie się, po Mszy św., do pani katechetki Teresy. 

6. Poświęcenie książeczek do nabożeństwa dla dzieci przygotowujących się 

do I Komunii Świętej odbędzie się w niedzielę 16 listopada na Mszy św.  

o godz. 1230. 

7. Dzisiaj w drugą niedzielę miesiąca ofiary składane podczas Mszy św. prze-

znaczone będą na inwestycje parafialne. Za wszelką pomoc serdecznie dzię-

kuję. 

8. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego  

i opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy.  

Proboszcz 


