
Trzydziesta Druga Niedziela Zwykła 

6 listopada 2022 

I czyt. 2 Mch 7:1-2, 9-14 

II czyt. 2 Tes 2:16-3:5 

Ref. Psalmu 17: „Gdy zmartwychwstanę, będę widział 

Boga.” 

Ewangelia: Łk 20:27-38 

 

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO 
 

Veronica Evans CZAPLA 
 

REFLEKSJA O. PROBOSZCZA 
 

Troska o życie wieczne odgrywa w życiu wielu 

współczesnych ludzi rolę drugorzędną, a niekiedy jest 

uważana za coś wprost wstydliwego. Wielu ludzi próbuje 

też przykładać ziemską miarę, by oceniać rzeczywistość 

nadprzyrodzoną. A ta rzeczywistość okazuje się jakże różna 

od naszych wyobrażeń. Nasze poszukiwania życia 

wiecznego to wyraz odwagi wiary, która poważnie traktuje 

zachęty do odkrywania Boga jako pełni szczęścia. Obrazuje 

to historia prześladowań rodu Machabeuszów. Determinacja 

i odwaga udręczonych braci oraz pewność, że są w rękach 

Stwórcy, daje im ogromną siłę znoszenia największych 

męczarni. Wobec oprawców przyjmują postawę pełną 

godności.  
 

FUNDUSZ EMERYTALNY KSIĘŻY 
 

Jako członkowie wspólnoty katolickiej, regularnie 

korzystamy z niestrudzonej służby naszych kapłanów. 

Powołani przez Boga i wyświęceni, by troszczyć się o Jego 

dzieci, kapłani służą naszym rodzinom, służą w kościołach, 

szkołach, szpitalach, domach opieki, na misjach i na ulicach. 

Fundusz wieczysty Shepherds’ Trust pozwoli kapłanom 

godnie przeżyć czas ich emerytury. Dla wielu naszych 

emerytowanych kapłanów oznacza to „podanie ręki” dla 

zapewnienia ich szczególnych potrzeb, aby nadal mogli 

godnie żyć. Zbiórki na fundusz wieczysty Shepherds’ 

Trust będą przeprowadzone we wszystkich kościołach 

Archidiecezji podczas weekendu 12/13 listopada. 

Koperty na ten cel znajdują się w rocznych zestawach. 

Fundusz ten to nie tylko wsparcie finansowe dla księży na 

emeryturze; to namacalny sposób pomocy tym, którzy 

troszczyli się o nas i okazania wdzięczności za 

błogosławieństwa, które dzięki nim otrzymaliśmy. Bóg 

zapłać za hojnie złożone ofiary. 
 

ŚWIĘTO POŚWIĘCENIA BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ 
 

W środę, 9 listopada, przypada święto Poświęcenia Bazyliki 

Laterańskiej. Bazylika na Lateranie jest kościołem 

katedralnym biskupa Rzymu, czyli papieża. Nad wejściem 

widnieje napis w języku łacińskim: „Matka i Głowa 

wszystkich kościołów Miasta i Świata”. Do XIV wieku 

stanowiła ona centrum życia Kościoła. To święto to także 

wyraz naszej jedności z następcą Świętego Piotra – 

papieżem Franciszkiem.  
 

 

 

 

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 
 

W piątek, 11 listopada, przypada Święto Niepodległości. 

Zapraszamy na wspólną modlitwę w intencji naszej 

ojczyzny. Modlitewną pamięcią będziemy ogarniać 

wszystkich, którzy zginęli w walce o jej wolność. Niech 

zewnętrznym znakiem naszego świętowania będzie 

wywieszona flaga narodowa.  
 

DZIEŃ SOLIDARNOŚCI Z KOŚCIOŁEM 

PRZEŚLADOWANYM 
 

W najbliższą niedzielę, 13 listopada, przypada obchodzony 

od 2009 roku Dzień Solidarności z Kościołem 

Prześladowanym (zawsze w drugą niedzielę listopada). 

Także tego dnia będziemy obchodzić już po raz piąty 

ustanowiony przez papieża Franciszka Światowy Dzień 

Ubogich.  
 

NABOŻEŃSTWO DO MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ 
 

Nasza wspólnota parafialna idąc za wezwaniem Matki 

Bożej Fatimskiej pragnie spotykać się na wspólnej 

modlitwie. 13 listopada o godz. 18:00, w naszym kościele 

parafialnym odbędzie się Nabożeństwo Fatimskie, do 

udziału w którym serdecznie zapraszamy. W programie 

Różaniec Fatimski i Msza święta o godz. 19:00. 
 

WYPOMINKI 
 

Miesiąc listopad jest czasem modlitwy za wszystkich 

zmarłych. W naszej pamięci przywołujemy tych, którzy 

odeszli do domu Ojca: rodziców, rodzeństwo, krewnych, 

przyjaciół, kapłanów i tych wszystkich, których poznaliśmy 

w naszym życiu i mamy wobec nich dług wdzięczności. 

Czynimy to, aby modlić się za nich polecając ich Bożemu 

Miłosierdziu. Oprócz naszej prywatnej modlitwy i 

zamawianych Mszy świętych w Kościele istnieje od 993 r. 

tradycja Wypominek. Kopertki na Wypominki znajdują się 

w wejściu do kościoła, a składamy je do specjalnej skarbony 

przy głównym ołtarzu. Za zmarłych wspomnianych w 

wypominkach odprawianych jest 30 Mszy św. w listopadzie, 

w Domu Prowincjalnym Misjonarzy Oblatów.  
 

ODPUST ZUPEŁNY 
 

Od 1 do 8 listopada można uzyskać odpust zupełny i 

ofiarować go za zmarłych. Do warunków odpustu należą: 

nawiedzenie cmentarza oraz modlitwa za zmarłych. 

Ponadto: brak przywiązania do grzechu, stan łaski 

uświęcającej, przyjęcie Komunii Świętej, modlitwa w 

intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego.  
 

MSZA ŚWIĘTA W INTENCJI ZMARŁYCH 
 

Serdecznie zapraszamy na Mszę św. w intencji zmarłych, 

którzy odeszli do Pana w tym roku. Uroczysta Msza św. 

zostanie odprawiona w niedzielę, 13 listopada 2022 o 

godz. 11:00. Będziemy modlić się w intencji tych 

wszystkich, których Pan Bóg powołał do wieczności 

podczas bieżącego Roku Liturgicznego. Pół godziny przed 

Mszą św. będzie modlitwa różańcowa za wspomnianych 

zmarłych. Parafianie, którzy utracili kogoś bliskiego w 

rodzinie w Kanadzie lub w Polsce w pierwszej linii 



pokrewieństwa (rodzice, żona, brat, siostra) proszeni są o 

przesłanie zdjęcia zmarłego na adres emailowy parafii lub o 

przyniesienie w formie drukowanej do biura parafialnego do 

10 listopada. Zdjęcia bliskich zmarłych będą wyświetlane 

podczas różańca o godz. 10:30.  
 

SPOTKANIA MINISTRANTÓW I MŁODZIEŻY 
 

Zachęcamy dzieci i młodzież do grup naszej parafii: 

Ministrantów, Młodzieżowej – starszej i młodszej. Więcej 

informacji na plakatach w gablocie przed kościołem. 
 

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY  
 

Trwają zapisy na Światowe Dni Młodzieży do Lizbony. 

Data: na przełomie lipca i sierpnia 2023 r. Wymagany wiek: 

15-35, szacowana cena ok. $2,500. Więcej informacji u o. 

Zbyszka. 
 

PROJEKCJA FILMU „NĘDZARZ I MADAM” 
 

Serdecznie zapraszamy na premierę filmu fabularnego: 

„Nędzarz i madame”, który ukazuje artystyczną i duchową 

drogę polskiego powstańca styczniowego, artysty-malarza 

oraz dobroczyńcy ubogich – Adama Chmielowskiego, który 

po latach burzliwej młodości postanawia porzucić swoje 

dotychczasowe życie, a świat poznaje go, jako Brata 

Alberta. Buntownicza natura oraz niezgoda na zło i 

cierpienie sprawiają, że ucieka podstępem z carskiej niewoli 

ukryty w trumnie. Po osiągnięciu sławy porzuca sztukę, aby 

służyć ludziom. Jego tragiczny los wieńczy załamanie, 

wydalenie z zakonu jezuitów oraz zamknięcie w zakładzie 

dla umysłowo chorych. Wkrótce jednak odrodził się i 

powrócił, jako Brat Albert – przyszły święty. Filmową 

historię jego życia dopełniają losy sławnych przyjaciół i 

artystów – Heleny Modrzejewskiej i Józefa Chełmońskiego. 

Film będzie pokazany w naszej parafii w niedzielę 13 

listopada, o godz. 16:00. Darmowe bilety możemy 

otrzymać dzisiaj, 6 listopada, w sali parafialnej. 
 

INTENCJE MSZALNE 
 

Intencje mszalne na rok 2023 są przyjmowane w biurze 

parafialnym. Przypominamy, że jedna rodzina może 

zamówić 5 intencji: jedną w niedzielę i cztery w tygodniu. 

Nie przyjmujemy intencji telefonicznie. 
 

Dziękujemy za zamawianie Mszy św. gregoriańskich. 

Osoby, które chciałyby zamówić taką Mszę, proszone są o 

przyjście do biura parafialnego. 
 

Informujemy o możliwości zamawiania Mszy św. na 

misjach. Zgłoszenia w biurze parafialnym. 
 

INTENCJE MISYJNE 
 

O beatyfikacje Czcigodnego Sługi Bożego Ojca Walentego 

Katarzyńca, franciszkanina 

O Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Ewy i Wojtka Bielec 

i Ewy Hirniak 

O zdrowie, opiekę Bożą i dary Ducha Świętego dla wnuków 

Sebastianka i Zosi oraz ich rodziców – dziadkowie 

Za śp. rodziców Marię i Andrzeja Bugaj - rodzina 
 

 

 

MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA 
 

01.11 – 30.11 Za śp. Kazimierza Opokę – córka z rodziną 
 

INTENCJE MSZALNE I NABOŻEŃSTWA 
 

32. Niedziela Zwykła 

Niedziela, 6 listopada 

8:00 Za członków Towarzystwa Różańca Świętego 

9:30 Za śp. Ursulę Bąk, rodziców Jana i Janinę i brata 

Henry - Józef 

11:00 Za parafian 

13:00 Za śp. Henryka Perkowskiego (8. rocznica) – córka 

Basia z rodziną 

19:00 Za śp. Mirosława Kuleszę - rodzina 

PONIEDZIAŁEK, 7 listopada  

8:00 Za zmarłych z rodziny Dobrzyckich – D. Konopka z 

rodziną 

19:00 W intencji lektorów i nadzwyczajnych szafarzy 

Komunii świętej 

WTOREK, 8 listopada 
8:00 O zdrowie i Boże błog. dla Janiny Szapućko – 

dzieci, wnuki i prawnuki 

19:00 Za zmarłych członków Rady Rycerzy Kolumba przy 

Parafii św. Kazimierza - zarząd 

ŚRODA, 9 listopada – Rocznica Poświęcenia Bazyliki 

Laterańskiej 
8:00 1. Za śp. Benedykta Czechryńskiego, Bronisława, 

Stanisławę i Tadeusza Wandowicz – Maria  

 2. O zdrowie i Boże błog. dla Kingi i Heleny 

Kubieniec – mama i własna 

19:00 Za śp. Czesława Iwańskiego - żona 

CZWARTEK, 10 listopada – św. Leona Wielkiego, 

Papieża i Doktora Kościoła 
8:00 Za śp. Tadeusza Osieckiego – syn z rodziną 

19:00 Za śp. Halinę Łapińską – córka Elżbieta z rodziną 

PIĄTEK, 11 listopada – św. Marcina z Tours, biskupa 
8:00 1. Za śp. Piotra i Ewę Wrębel – rodzina 

 2. Dziękczynna z prośbą o Boże błog. dla Marcieli i 

Marcina Kruk z okazji rocznicy ślubu  

19:00 Za śp. Teresę Wicik Gola – córka i syn z rodziną 

SOBOTA, 12 listopada – św. Jozafata, biskupa i 

męczennika 
8:00 1. Za śp. Zofię Kozacz – córka z rodziną 

 2. Dziękczynna z prośbą o Boże błog., zdrowie i 

opiekę Matki Bożej dla Moniki - rodzina 

19:00 Za śp. Anię Góral – mąż i córka 

33. Niedziela Zwykła 

Niedziela, 13 listopada 

8:00 Za członków Towarzystwa Imienia Jezus 

9:30 Za śp. Bronisława Albinowski – córki i wnuki 

11:00 Za zmarłych parafian i ich bliskich  

13:00 Za śp. Franciszka Konopkę (7. rocznica) – żona z 

rodzina 

18:00 Nabożeństwo do Matki Bożej Fatimskiej 

19:00 Za śp. męża Jana i zmarłych z rodzin Bieleckich, 

Chwalików, Białkiewiczów, Ziółkowskich, 

krewnych, przyjaciół i dobrodziejów, którzy 

poginęli na wojnach i w katastrofach bez ostatniego 

namaszczenia i za dusze w czyśćcu cierpiące 

https://www.filmweb.pl/film/N%C4%99dzarz+i+madame-2019-829534

