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XXXII  

NIEDZIELA ZWYKŁA 
Rok A, II 

 

Pierwsze czytanie: Mdr 6, 12-16 

Mądrość znajdą ci, którzy jej szukają 

 

Psalm: Ps 63 (62) 

Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza 

 

Drugie czytanie: 1 Tes 4, 13-18 

Powszechne zmartwychwstanie 

 

Ewangelia: Mt 25, 1-13 

Przypowieść o dziesięciu pannach 

 Słowa Ewangelii według  Świętego Mateusza: 

Jezus opowiedział swoim uczniom tę 

przypowieść: 

«Podobne będzie królestwo niebieskie do 

dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i 

wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich 

było nierozsądnych, a pięć roztropnych. 

Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą 

oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały 

również oliwę w swoich naczyniach. Gdy się 

pan młody opóźniał, senność ogarnęła wszystkie 

i posnęły. 

Lecz o północy rozległo się wołanie: „Oto pan 

młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!” Wtedy 

powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe 

lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: 

„Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy 

gasną”. Odpowiedziały roztropne: „Mogłoby i 

nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do 

sprzedających i kupcie sobie”. 

Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody. Te, 

które były gotowe, weszły z nim na ucztę 

weselną, i drzwi zamknięto. Nadchodzą w 

końcu i pozostałe panny, prosząc: „Panie, panie, 

otwórz nam!” Lecz on odpowiedział: 

„Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was”. 

Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny». 
 

Komentarz: 

Przypowieść Jezusa to zachęta do 

wytrwałej wierności Bogu oraz poważne 

ostrzeżenie dla ludzi, którzy żyją tak, 

jakby Boga nie było. Prawdziwa mądrość 

polega na uznaniu tej prawdy                                   

i potwierdzaniu jej własnym 

postępowaniem.  

 



INTENCJE MSZALNE 

09 – 15.11.2020 

XXXII TYDZIEŃ ZWYKŁY 

  PONIEDZIAŁEK 09.11 

6.30 Dziękczynna za otrzymane łaski w rodzinie z prośbą o Boże błogosławieństwo. 

8.00 1. W intencji dusz w czyśćcu cierpiących. 
2. +Ewa SZULIST 

18:00 1. +Henryk BIAŁCZAK (IX) 

2. +Leszek ADAMCZYK (IX) 

3. ++Alicja i Henryk, ++Paulina i Andrzej oraz +Krystyna 

WTOREK 10.11 

6.30 ++Ewa, Witold i Janusz 

8.00 1.  +Henryk BIAŁCZAK (X) 

2. ++Krzysztof, Alicja i Marian 

18:00 1. +Leszek ADAMCZYK (X) 

2. ++Karol i Ludwik i ++Leonia KAIM oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 
3. O wiarę nadzieję i miłość w rodzinie KOLK oraz w intencji Bogu wiadomej. 

ŚRODA 11.11 

6:30 +Leszek ADAMCZYK (XI) 

8.00 1. +Henryk BIAŁCZAK (XI) 

2. O potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Maryi dla Mirosławy PRZYKŁOTY z okazji 
urodzin. 
3. +Bronisława (k) HINC oraz + Leon HINC. 
4. O Boże błogosławieństwo, opiekę Maryi, zdrowie i dobry przebieg leczenia dla 
Agnieszki oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny. 

17.00 Sakrament Małżeństwa: Ewa ABRAMCZYK i Zygmunt FARUGA 

18:00 1. W intencji Ojczyzny 

2. +Anna BOBROWSKA w 2. rocznicę śmierci 
3. O potrzebne łaski, zdrowie dla Agnieszki i Artura z okazji 20. rocznicy ślubu 

CZWARTEK 12.11 

6.30 ++Ewa, Witold i Janusz. 

8.00 1. Henryk BIAŁCZAK (XII) 

2. ++Krzysztof, Alicja i Marian. 

18:00 1. +Marian ŚWIERSZCZKO w 10. rocznicę śmierci oraz rodzice z obu stron. 
2. Dziękczynno-błagalna za Katarzynę i Alberta. O potrzebne łaski i opiekę Maryi. 
3. +Leszczek ADAMCZYK (XII) 

PIĄTEK 13.11 

6.30 +Witold MAZAN w 30. dzień po śmierci. 

8.00 1. +Leszek ADAMCZYK (XIII) 

2. +Jarosław TYSZKIEWICZ w 6. rocznicę śmierci. 

18:00 1. +Henryk BIAŁCZAK (XIII) 

2. Dzięk. z prośbą o Boże błog., opiekę Maryi dla Katarzyny i Arkadiusza w 10. r.  
ślubu. 
3. Dziękczynno-błagalna za Katarzynę i Alberta. O potrzebne łaski i opiekę Maryi. 



 
OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

 

Prosimy o dalszą rozwagę wynikającą z miłości bliźniego i o stosowanie zasad 

bezpieczeństwa podczas udziału we Mszach św. Przypominamy o obowiązku 

zasłaniania ust i nosa, o zachowaniu dystansu i dezynfekcji rąk. Niech taka 

postawa będzie znakiem naszej odpowiedzialności za siebie nawzajem. Komunia 

święta na rękę udzielana jest w naszym kościele podczas każdej Mszy Św. od 

strony chrzcielnicy. Na naszej stronie internetowej i na parafialnym Facebooku 

transmitujemy Msze Św. o godz. 10:30 i 12:00. 
 
 

 SOBOTA 14.11 

6:30 +Jan ŚLESICKI i Anna BURAWSKA. 

8:00 1.+Leszek ADAMCZYK (XIV) 

15:30 Sakrament Małżeństwa: Ewelina ŻULCZYK i Chrystian Chiniewicz. 

18:00 1. +Henryk BIAŁCZAK (XIV) 

2. Dziękczynno-błagalna za Katarzynę i Alberta. O potrzebne łaski i opiekę 
Maryi. 
3. +Mama BERNADETTA oraz ++rodzice: Gertruda i Bolesław. 

  XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 

15.11 

7:30 1. +Leszek ADAMCZYK (XV) 

2. O szczęśliwą operację dla Danuty. 

9:00 ++Kazimiera, Maria i Teresa. 

10:30 1. W intencji Parafii 
2. +Jan GNIECKI 

3. O Boże błogosławieństwo, zdrowie  dla AMELKI z okazji 13. rocznicy 
urodzin oraz dla Jej rodziców. 

11.00 +Tadeusz NOWICKI w 10 r. śmierci. 

12:00 W intencji WOJCIECHA w dniu urodzin. O Boże błogosławieństwo, zdrowie                            
i potrzebne łaski dla całej rodziny. 
2. ++Cecylia, Danuta i Czesław GRZYBOWSCY z okazji kolejnej rocznicy 
śmierci. 

13:15 1. O Boże błogosławieństwo, zdrowie, potrzebne łaski, opiekę Maryi oraz 
dobry rok szkolny dla ANTONIEGO z okazji 13. rocznicy urodzin. 
2. +Henryk BIAŁCZAK (XV) 

3. +Marian BIELECKI. 

18:00 1. +BRAT Bogdan oraz ++ z rodziny. 
2.  Dziękczynno-błagalna za Katarzynę i Alberta. O potrzebne łaski i opiekę 
Maryi. 



1. Przeżywamy dzisiaj Dzień Solidarności                

z Kościołem Prześladowanym.  

 

2. Przypominamy, że Papież Franciszek w 

związku z trwającą pandemią wydłużył 

możliwość uzyskania odpustu zupełnego za 

zmarłych z oktawy Wszystkich Świętych na 

cały listopad. W dniu dzisiejszym przy 

obrazie Jezusa Miłosiernego została 

wystawiona księga z wypisanymi zmarłymi, 

których pożegnaliśmy w minionym roku (od 

1 listopada 2019 r.). Zachęcamy, aby przez cały 

listopad do skrzyni ustawionej pod księgą 

wrzucać kartki z wypisanymi zmarłymi. 

Wyrazem naszej pamięci o tych zmarłych 

niech będzie modlitwa, odpust ofiarowany w 

ich intencji jak również zapalenie 

symbolicznej świeczki. 

 

3. Dziś ostatni dzień oktawy uroczystości 

wszystkich świętych. Po wieczornej Mszy Św. 

zapraszamy na różaniec  

z wypominkami za zmarłych a na godz. 20:30 

na ostatni dzień ogólnopolskiej akcji 

„Różaniec do granic nieba”. 

 

4. W każdy wtorek po wieczornej Mszy Św. 

zapraszamy na nabożeństwo do naszej 

patronki bł. Doroty z Mątew. 

 

5. W środę zapraszamy na wieczorną adorację 

Najświętszego Sakramentu od godz. 18.45 do 

21.00. Adoracja rozpoczyna się od wspólnego, 

45-minutowego rozważania Słowa Bożego 

przeznaczonego na najbliższą niedzielę.  

 

6. Wspólnota Żywego Różańca naszej parafii 

zachęca do aktywnego włączenia się w 

modlitwę w intencjach całego świata i naszej 

Ojczyzny. Osoby, który chciałyby modlić się 

na różańcu we wspólnocie prosimy o kontakt  

z ks. proboszczem. Róża bł. Doroty z Mątew 

poszukuje dwóch osób do wspólnoty. 

 

7. W najbliższym tygodniu przeżywać 

będziemy: 

w poniedziałek (9.11) święto rocznicy 

poświęcenia Bazyliki Laterańskiej 

we wtorek (10.11) wspomnienie św. Leona 

Wielkiego, papieża i doktora kościoła  

w środę (4.11) wspomnienie św. Marcina z 

Tours, biskupa. Tego dnia obchodzimy także 

102 rocznicę odzyskania przez Polskę 

niepodległości. W modlitwach pamiętajmy o 

naszej Ojczyźnie. 

w czwartek (12.11) wspomnienie św. Jozafata, 
biskupa i męczennika 

w piątek (13.11) wspomnienie św. Benedykta 

Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych 

męczenników Polski 

za tydzień, w niedzielę (15.11) przeżywać 

będziemy Światowy Dzień Ubogich. Bardzo 

prosimy aby zgłaszać  

w zakrystii lub w biurze parafialnym osoby 

zamieszkujące na terenie naszej parafii, które są w 

trudnej sytuacji materialnej. Za tydzień 

przeprowadzimy zbiórkę do puszek na ten cel.  

 

8. Bardzo dziękujemy za wszelkie ofiary składane 

na funkcjonowanie naszej parafii, szczególnie za 

te złożone w dniu dzisiejszym na tacę 

inwestycyjną. Ofiary na planowane inwestycje w 

naszej parafii można składać również na konto 

parafialne oraz do skarbon przy wyjściu z 

kościoła. Dziękujemy także za modlitwę i słowa 

życzliwości.  

 

9. Do nabycia jest prasa katolicka: Niedziela, Gość 

niedzielny, Mały Gość Niedzielny oraz nasz 

parafialny biuletyn. Przy biuletynie parafialnym 

zostały wystawione puszki, do których można 

złożyć ofiarę na działalność naszego czasopisma. 

Zachęcamy także do nabycia najnowszego 

numeru Galilei. Koszt czasopisma to 9 zł.  

 

10. Na koniec polećmy Miłosiernemu Panu 

naszych drogich zmarłych: zmarłych proboszczów 

naszej parafii, budowniczych i dobrodziejów 

naszego kościoła, zmarłych z naszych rodzin, śp. 

Grażynę Paprocką i Wiesława Murawskiego , 

których pożegnaliśmy w minionym tygodniu: 

wieczny odpoczynek racz im dać Panie. 

 

 

 

 

 

 


