
Intencje Mszalne: 27. Niedziela Zwykła – 04. października 2020 r. 

Poniedziałek 

5 października 
 

Św. Faustyny 

Kowalskiej 
 

Ga 1,6-12;  

Łk 10,25-37 

8.00 † Teresa Jakubowska 

17.00 † Robert Kubiak – od siostry Alicji z mężem i dziećmi 

17.00 † Teresa Wojciechowska – od córki Iwony z mężem 

17.30 Nabożeństwo Różańcowe 

18.00 
Msza św. 

zbiorowa 
W intencji zmarłych żon i mężów polecanych przez Parafian 

Wtorek 

6 października 
 

Ga 1,13-24;  

Łk 10,38-42 

8.00 
† Janusz Wiśniewski – 11. rocznica śmierci – oraz zmarli z rodziny Nowickich, 

Wiśniewskich i Michalskich 

17.00 † Józef Paczkowski – od szwagra Janusza z żoną 

17.00 † Teresa i Leszek Hajdys; † Marianna Anasik; † Jerzy Witkowski 

17.30 Nabożeństwo Różańcowe 

18.00 † Bogusz Giemziak – od bratanków Tomasza i Matusza 

18.00 † Paweł Dziedzic – od teściowej 

Środa 

7 października 
 

NMP Różańcowej 
 

Ga 2,1-2.7-14; 
 Łk 11,1-4 

8.00 O błogosławieństwo Boże dla Róż Różańcowych oraz dla Ks. Proboszcza 

17.00 † Czesław Hames – 1. rocznica śmierci – od żony z rodziną 

17.00 † Irena Kaszubska – od Katarzyny i Roberta Dąbrowskich z dziećmi 

17.30 Nabożeństwo Różańcowe 

18.00 Zmarli z rodziny Konik, Wymazała i Frączków 

18.00 † Paweł Dziedzic – od sąsiadów z ul. Lipowej 63, 7. piętro 

Czwartek 

8 października 
 

Ga 3,1-5;  
Łk 11,5-13 

8.00 † Karol Marciniak – od szwagierki Hanny z rodziną 

17.00 † Konstanty Nowicki – od syna 

17.00 † Antoni Popowski – od brata Tadeusza z żoną 

17.30 Nabożeństwo Różańcowe 

18.00 † Bogusz Giemziak – od rodziny Kaliskich z ul. Chrobrego 

18.00 † Genowefa Kozłowska – od wnucząt Gosi, Olka i Radka 

Piątek 

9 października 
 

Ga 3,7-14;  
Łk 11,15-26 

8.00 † Grzegorz Kaszuba – od Jadwigi i Wojciecha 

17.00 † Stanisława Zdunowska – od córki Bożeny z rodziną 

17.00 † Robert Kubiak – od siostrzenicy Ewy z rodziną 

17.30 Nabożeństwo Różańcowe 

18.00 † Stefania Zalewska – od syna Zbigniewa z rodziną 

18.00 † Marian Chudziński – od córki Beaty z rodziną 

Sobota  

10 października 
 

Ga 3,22-29;  

Łk 11,27-28 

8.00 † Władysław Zawada – od siostry Anny z mężem 

17.30 Nabożeństwo Różańcowe 

18.00 
† Jadwiga – 17. rocznica śmierci – † Salomea i Ignacy Wiśniewscy; 

† Gabriela, Ryszard i Andrzej Woźniak 

18.00 † Andrzej Dziubich – 36. rocznica śmierci – od siostry z rodziną 

18.00 † Władysław Cebula – 4. rocznica śmierci – oraz zmarli z rodziny 

18.00 † Jan Kijak – od siostry Krystyna z rodziną z Zamościa 

Niedziela 

11 października 
 

28. Niedziela 

zwykła  
 

Iz 25,6-10a;  

Flp 4,12-14.19-20; 

 Mt 22,1-14 

8.00 † Janina i Karol Kaczmarek – od dzieci z rodzinami 

8.00 † Pelagia i Michał Kieromińscy; † Czesława Graczyk; † Bronisława i Józef Szatan 

9.00 W kaplicy: Msza św. grecko-katolicka w języku ukraińskim 

9.30 † Stanisław i Maria Malinowscy – 6. rocznica śmierci – od córki Janiny z rodziną 

9.30 † Krystyna Nijak – od Leszka Olejnika z synami i szwagierką Katarzyną 

11.00 † Teresa Małek – od Bogumiła Goraja 

12.30 † Bogdan Babiński - od sąsiadów z ul. Łokietka 13, IV. klatka 

16.30 Nabożeństwo Różańcowe 

17.00 
Z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, 

opiekę Matki Bożej oraz zdrowie dla Aleksandry i Józefa z okazji 45. rocznicy ślubu 

Prosimy o sprawdzenie poprawności treści podanych intencji mszalnych. 

REZERWACJE INTENCJI (TAKŻE W DNI POWSZEDNIE) - PRZYNAJMNIEJ PÓŁ ROKU WCZEŚNIEJ!!! 

Prosimy podawać treść zarezerwowanych intencji co najmniej dwa tygodnie wcześniej. 
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tel. +48 52 357 45 34; www.swietyduch.pl 
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Modlitwa Różańcowa 
 

Od wieków chrześcijanie 

próbowali odpowiedzieć na 

wezwanie św. Pawła do 

nieustannej modlitwy. Jednym ze 

sposobów było powtarzanie 

różnych modlitw. 

Pierwszą i najstarszą modlitwą 

chrześcijan jest modlitwa, której 

nauczył sam Jezus - „Ojcze nasz”. 

Dlatego też pierwsze reguły 

zakonne zobowiązywały 

zakonników do wielokrotnego 

powtarzania właśnie tej modlitwy. Na przykład reguła benedyktyńska 

jeszcze w XI. wieku nakazywała braciom zakonnym codziennie 

odmawiać 150 razy „Ojcze nasz” na wzór kapłańskiego brewiarza 

złożonego ze 150 psalmów. 

Od pierwszych wieków chrześcijaństwa odczuwano także potrzebę 

proszenia o wstawiennictwo Najświętszą Maryję Pannę. Dlatego w XII. 

wieku utrwalił się w Kościele zwyczaj odmawiania pozdrowienia, 

którym w scenie zwiastowania Anioł przywitał Maryję: „Zdrowaś 

Maryjo...” Z czasem dodano do nich słowa wypowiedziane przez 

świętą Elżbietę w czasie nawiedzenia. Obecna forma „Zdrowaś 

Maryjo” ostatecznie ukształtowała się w XV wieku. 

Za ojca Różańca świętego uważa się św. Dominika, któremu 

objawiła się Matka Boża i poleciła Dominikowi, by nie tylko głosił 

kazania, lecz by połączył je z odmawianiem tzw. Psałterza Maryi, czyli 

150 Zdrowaś Maryjo i 15 Ojcze nasz. Od tej pory św. Dominik 

przeplatał swoje nauki modlitwą różańcową, w której rozważał wraz z 

wiernymi treści zawarte w głoszonych naukach. 

 

http://www.swietyduch.pl/


 

Dzięki zakonowi dominikańskiemu modlitwa różańcowa już w XV 

wieku stała się znana w całym Kościele. 

Nazwa Różańca wywodzi się ze średniowiecza. Odmawianie 

różańca porównywano z dawaniem Matce Bożej róż. Stąd modlitwę tę 

nazwano wieńcem z róż, czyli różańcem. 

Do rozpropagowania Różańca przyczyniła się też sama Maryja. W 

swoich objawienia w Lourdes, Fatimie czy w polskim Gietrzwałdzie 

wzywała do modlitwy różańcowej. 

O skuteczności tej modlitwy można przekonać się patrząc na 

codzienne życie wielu osób. Mogą świadczyć o tym choćby liczne wota 

w kościołach zawieszane przy obrazach Matki Bożej Różańcowej. 

Świadkiem mocy tej modlitwy jest też św. Jan Paweł II, który w czasie 

wspólnej modlitwy różańcowej w Ludźmierzu powiedział: „Zawsze 

mogłem na nią liczyć, szczególnie w momentach trudnych bardzo jej 

potrzebuję i nadal was o nią proszę”. 

Zachęcam wszystkich a zwłaszcza dzieci, którym za tydzień zostaną 

poświęcone Różańce, aby na nich się modliły; także te, które w tym 

roku przyjęły I. Komunię św. Rodzice – nauczcie Wasze dzieci 

modlitwy różańcowej, módlcie się z dziećmi w domach, przychodźcie 

na wspólną modlitwę różańcową do kościoła! Do nieba nie idzie się w 

pojedynkę – albo wprowadzimy tam tych, których nam Pan Bóg 

powierzył, albo tam nie wejdziemy. 

 
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

XXVII. Niedziela Zwykła – 04. października 2020 roku 

1. Nabożeństwa różańcowe odprawiamy w dni powszednie w kościele o 

godzinie 17.30; w niedziele o godzinie 16.30. Od poniedziałku do soboty o 

godzinie 7.30 Różaniec prowadzi Wspólnota Żywego Różańca. 

2. W środę 07. października przypada wspomnienie Najświętszej Maryi 

Panny Różańcowej. Jest to dzień patronalny Wspólnot Żywego Różańca. 

Msza św. w intencji Członków Żywego Różańca oraz prowadzącego w środę 

o godzinie 8.00. Do wspólnej modlitwy serdecznie zapraszamy! Ze 

względu na obecną sytuację, niestety w tym roku po Mszy św. nie będzie 

wspólnotowego spotkania w Sali konferencyjnej. 

 

 

 

3. Dzieci przygotowujące się do pierwszej spowiedzi i pierwszej Komunii 

św. oraz ich rodziców zapraszamy do kościoła na poświęcenie różańców 

w przyszłą niedzielę 11. października na Mszy św. o godzinie 11.00. 

4. Jutro pierwszy poniedziałek miesiąca: na Mszy św. o godzinie 18.00 

będziemy się modlić za zmarłe żony i zmarłych mężów polecanych przez 

parafian. Imiona i nazwiska zmarłych współmałżonków oraz ofiary mszalne 

można składać przede Mszą do koszyczka wystawionego pod chórem. 

5. Jutro 05. października wspomnienie Św. Faustyny Kowalskiej, 

Misjonarki Bożego Miłosierdzia – po Mszy św. porannej oraz na rozpoczęcie 

Mszy św. o godzinie 18.00 odmówimy Koronkę do Bożego Miłosierdzia. 

6. W pierwszy wtorek miesiąca po Mszy św. o godzinie 8.00 odmówimy 

Litanię do św. Brata Alberta. 

7. Spotkanie biblijne w czwartek i w sobotę po Mszy św. wieczornej w 

bibliotece. 

8. W przyszłą niedzielę 11. października obchodzimy XX. Dzień Papieski 

– po Mszach św. zbiórka do puszek na fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia. 

Z tego powodu składka inwestycyjna zostaje przeniesiona na kolejną – 

trzecią niedzielę miesiąca. 

9. Biblioteka Parafialna czynna będzie w przyszłą niedzielę po Mszach św. 

przedpołudniowych. 

10. Przypominamy o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa związanymi z 

koronawirusem, szczególnie o zakładanie maseczek. Przy wejściu do 

kościoła są płyny dezynfekujące do rąk. Prosimy również o uważne słuchanie 

ogłoszenia przed Komunią św. – podajemy wówczas, który kapłan czy 

szafarz udziela Komunii św. na rękę, a który do ust. Prosimy o respektowanie 

tego. 

11. Do wieczności Pan Bóg powołał: śp. Jadwigę Nietz, Danutę Torbicz 

oraz Jerzego Steinborna. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie! 
 

 

MSZE ŚWIĘTE (wszystkie odprawiane są w kościele): 

Dni powszednie od poniedziałku do piątku: 8.00, 17.00 i 18.00. 

Soboty: 8.00 i 18.00. Niedziele: 8.00; 9.30; 11.00; 12.30; 17.00; 

BIURO PARAFIALNE: wtorek: 17.00-17.50; czwartek: 18.30-19.30; 

sobota: 11.00-12.00 – wejście do biura od ul. Ks. Ziarniaka! 

Numer konta parafii: 05 1240 1196 1111 0010 6494 1416 

Tytuł wpłaty: - darowizna na cele kultu religijnego parafii lub 

- darowizna na cele charytatywno–opiekuńcze parafii 

Bóg zapłać za wszelką pomoc! 


