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INTENCJE MSZALNE  

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 1) + ks. Wojciech Manelski 

2) Z okazji 11 urodzin Wiktorii o Boże błogosławieństwo,  

opiekę Matki Bożej i potrzebne dary Ducha Świętego. A 

także o zdrowie i łaski dla Romany 

19.00 + Zofia, Michał 

Poniedziałek: 17.11.2014 r. - Nabożeństwo do św. Ojca Pio 

18.00 + Teofila, Stanisław 

Wtorek: 18.11.2014 r. 

18.00 + Jan Półbrat (14 rocz. śm.), Krystyna (3 rocz. śm.) 

Środa: 19.11.2014  Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

18.00 + Edward, Wincenty Woronieccy 

Czwartek: 20.11.2014 r.  

18.00 + Tadeusz (10 rocz. śm.), Eryka 

Piątek: 21.11.2014 r.  - Koronka do Miłosierdzia Bożego 

18.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące 

Sobota: 22.11.2014 r. - Różaniec Siedmiu Boleści NMP 

18.00 + Helena, Stanisława, Józef, Maria 

Niedziela: 23.11.2014 r.  

8.00  

9.30  

11.00 + Helena (11 rocz. śm.), Piotr, Józef, zm. z rodz. Leniart 

12.30 + z rodz. Kaczmarczyk, Kołodziej, Wiśniewskich, Zabzdyr 

19.00 + rodz. Bobek, Kijek, Jagódko, Kwiecień, Dudek, Szymanowa, 

ks. Apolinary Spaier, zm. na Syberii i podczas wojny 
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Numer: 32/2014  

Syria   
[…] W listopadzie 2013 roku miasto Sadat, które leży w pobliżu 

Homs i którego ludność to głównie syryjscy chrześcijanie ob-

rządku prawosławnego, zostało przejęte przez islamskich rebe-

liantów i według syryjskiego prawosławnego arcybiskupa stało 

się widownią "najgorszej masakry chrześcijan jaka miała miejsce 

w Syrii w ciągu ostatnich dwóch i pół roku". 45 osób, w tym 

dzieci, zostało zamordowanych i wrzuconych do masowych gro-

bów, a 1500 rodzin zostało wykorzystanych przez rebeliantów 

jako żywe tarcze. Na początku grudnia 2013 roku, po tym jak 

chrześcijańskie miasto Maloula zostało zdobyte przez rebelian-

tów, dwanaście mniszek prawosławnych zostało uprowadzonych 

z klasztoru. Trzej chrześcijanie zostali zamordowani za odmowę 

wyrzeczenia się wiary. Melchicki patriarcha Grzegorz III Laham 

sporządził listę męczenników chrześcijańskich, którzy ponieśli 

śmierć do końca 2013 roku. Lista ta liczy 215 nazwisk. Niestety, 

nic nie wskazuje na to, aby została ona w najbliższej przyszłości 

zamknięta. Cierpi cała ludność Syrii. 2,5 mln Syryjczyków ucie-

kło za granicę, a co najmniej 7 mln osób zostało przesiedlonych 

wewnątrz kraju. Więcej niż 190 000 osób zostało zabitych, w tym 

około 10% to dzieci. Kilkaset dzieci zostało zabitych przez snaj-

perów po to, aby odebrać rodzicom wszelką nadzieję i wolę ży-

cia, a przez to aby stali się wewnętrznie niespokojni i łatwiejsi do 

pokonania. Obecnie coraz widoczniejszym staje się 

„oczyszczenie” kraju z chrześcijan dokonywanym przez islam-

skich fundamentalistów. Podobny scenariusz miał miejsce w Ira-

ku. Może to być szersza strategia „oczyszczania” całego Bliskie-

go Wschodu z wyznawców Chrystusa. 
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Liturgia słowa –  XXXIII niedziela zwykła 

I czytanie (Prz 31,10-13.19-20.30-31) Niewiastę dzielną któż znajdzie? Jej 

wartość przewyższa perły. Serce małżonka jej ufa, na zyskach mu nie zbywa; 

nie czyni mu źle, ale dobrze przez wszystkie dni jego życia. 

O len się stara i wełnę, pracuje starannie rękami. Wyciąga ręce po kądziel, jej 

palce chwytają wrzeciono. Otwiera dłoń ubogiemu, do nędzarza wyciąga swe 

ręce. Kłamliwy wdzięk i marne jest piękno: chwalić należy niewiastę, co boi się 

Pana. Z owocu jej rąk jej dajcie, niech w bramie chwalą jej czyny. 

II czytanie (1 Tes 5,1-6) Nie potrzeba wam, bracia, pisać o czasach i chwilach. 

Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pański przyjdzie tak, jak złodziej  

w nocy. Kiedy bowiem będą mówić: Pokój i bezpieczeństwo - tak niespodzia-

nie przyjdzie na nich zagłada, jak bóle na brzemienną, i nie ujdą. Ale wy, bra-

cia, nie jesteście w ciemnościach, aby ów dzień miał was zaskoczyć jak zło-

dziej. Wszyscy wy bowiem jesteście synami światłości i synami dnia. Nie jeste-

śmy synami nocy ani ciemności. Nie śpijmy przeto jak inni, ale czuwajmy  

i bądźmy trzeźwi!  

Ewangelia (Mt 25,14-30) Jezus opowiedział uczniom tę przypowieść: 

Pewien człowiek, mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał 

im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, 

każdemu według jego zdolności, i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał pięć ta-

lentów, poszedł, puścił je w obrót i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, który 

dwa otrzymał; on również zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden, 

poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana. Po dłuższym czasie 

powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, 

który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: Panie, przekazałeś 

mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, 

sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię po-

stawię: wejdź do radości twego pana! Przyszedł również i ten, który otrzymał 

dwa talenty, mówiąc: Panie, przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty 

zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rze-

czach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana! Przy-

szedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: Panie, wiedziałem, żeś jest czło-

wiek twardy: chcesz żąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsy-

pał. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją 

własność! Odrzekł mu pan jego: Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, że chcę żąć 

tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś więc 

był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem ode-

brał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma 

dziesięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar 

mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieuży-

tecznego wyrzućcie na zewnątrz - w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie 

zębów.   3 

Ogłoszenia duszpasterskie - 16.11.2014 r. 

 

1. 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. 

2. Spotkania formacyjne w domu parafialnym: dzieci przygotowujące się do  

I Komunii Świętej, poniedziałek 17 listopada, godz. 1800; schola muzyczna, 

piątek 21 listopada po Mszy św. w kościele; koło plastyczne, sobota 22 listo-

pada, godz. 1100. 

3. Dzieci, które chciałby zagrać w Jasełkach wystawianych w kościele proszę 

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

4. Poświęcenie książeczek do nabożeństwa dla dzieci przygotowujących się 

do I Komunii Świętej odbędzie się dzisiaj na Mszy św. o godz. 1230. 

5. W niedzielę 23 listopada obchodzić będziemy Uroczystość Chrystusa Kró-

la Wszechświata. Na Msze św. o godz. 1100 zapraszamy młodzież przygoto-

wującą się do bierzmowania z klasy III gimnazjum, która złoży uroczyste 

wyznanie wiary. Spotkanie organizacyjne w sobotę 22 listopada po Mszy św. 

w kościele. 

6. Ostatniej niedzieli na inwestycje parafialne zebrane zostało 1900 zł. Za 

wszelką pomoc serdecznie dziękuję. 

7. Dziękuję wszystkim osobom, które zaangażowały się ostatniej niedzieli w 

jesienne porządki wokół kościoła i w kościele. Wyrazy wdzięczności kieruję 

też do osób, które w ostatnim czasie, indywidualnie podjęły się prac dla do-

bra wspólnoty parafialnej.  

8. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego  

i opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy.  

Proboszcz 


