
 

 

 
 

 

 

Modlitwa za prześladowany Kościół 
 

 

Boże, poprzez tajemnicze zrządzenie Twej Miłości 

pozwoliłeś swemu Kościołowi uczestniczyć w 

cierpieniu Twego Syna, wzmocnij nasze Siostry i 

Braci, którzy z powodu swej wiary są prześladowani. 

Obdarz ich swoją mocą i wytrwałością, aby w każdym 

ucisku pokładali w Tobie całą swą ufność, a w 

cierpieniu wiernie świadczyli o Tobie. Podaruj im 

radość z uczestnictwa w ofierze Chrystusa i obdarz 

pewnością, że ich imiona są zapisane w Księdze 

Życia. Daj im do naśladowania Chrystusa siłę, która 

wesprze ich w dźwiganiu Krzyża, a w utrapieniu 

ustrzeże ich chrześcijańską wiarę. Przez Chrystusa, 

Pana naszego. Amen. 

PONIEDZIAŁEK 9  Listopada 

Rocznica Poświęcenia  Bazyliki Laterańskiej 

 

08:00 + Stanisław (gr. 8) 

 

08:00 + mama Danuta z ok. urodzin 

 

17:00 + Rozalia i Feliks 

 

17:00 - O Boże błogosławieństwo i światło 

Ducha Świętego dla Marcina 

 

18:00 + rodzice Doering i bracia 

 

18:00 + Renata Zwolińska 

 

WTOREK 10 Listopada 

Św. Leona Wielkiego Papieża i Doktora Ko-

ścioła 

08:00 + Stanisław (gr. 9) 

 

08:00 + dusze w czyśćcu cierpiące 

 

17:00 + Leon, Eufemia, Maria Trojka 

 

17:00 + Bernard, Jan, Leon Mach, Anna Bolda 

 

18:00 + siostry z I Róży, dusze w czyśćcu cier-

piące 

 

18:00 - O Boże błogosławieństwo i światło 

Ducha Świętego dla Marcina 

 

ŚRODA  11 Listopada 

Św. Marcina z Tours 

Dzień Niepodległości 

 

08:00 + Stanisław (gr. 10) 

 

08:00 +  tata Tadeusz 

 

17:00 +  Stefania Sirak w rocz. śm. 

 

18:00 +  Izabela Jeka w r. śm.  
 

CZWARTEK 12 Listopada 

Św. Jozafata biskupa i męczennika 

 

            + Stanisław (gr. 11) – poza parafią 

 

08:45 - Dziękczynna z okazji 80 urodzin męża 

 
17:00 +  Jan i Genowefa Brezińscy oraz 

Kazimierz Domaszk 

 

18:00 +  Brunon Hincke w r. urodzin 

PIĄTEK 13 Listopada 

Pierwszych Polskich Męczenników 

            

           + Stanisław (gr. 12) – poza parafią 

 

08:00 + Teresa Rietz 

 

17:00 + Józef i Ksawery Jeka 

 

18:00 -  O Boże błog. w rodzinie Necel z ok. 9 r. 

ślubu 

 

SOBOTA 14  Listopada 

 

           + Stanisław (gr. 13) – poza parafią 

 

08:00  -  O zdrowie i łaskę nawrócenia dla 

Henryka 

 

17:00 +  Mirosław Serwa 

 

18:00  - Grażyna Szczodrowska w 4 r. śm. 

 

XXXIII  Niedziela Zwykła 

Światowy Dzień Ubogich 

15 Listopada 

 

08:00 +  siostry z III Róży Różańcowej 

 

9:15 +  Stanisław (gr. 14) 

 

9:15 + Józefa /ona/ Ksawery Jeka 

 

10:30 + dziadkowie i rodzice Jeka 

 

10:30 - O Boże błogosławieństwo i potrzebne 

łaski dla Magdaleny w dniu ur. 

 

16:00 + Aniela i Feliks Ciskowscy 

 

16:00 + siostry: Zofia i Teresa 
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9 XI - Wiele osób sądzi, że najważniejszym kościołem papieskim jest bazylika 
św. Piotra na Watykanie. Nie jest to prawdą. To bazylika świętego Jana na 
Lateranie jest kościołem katedralnym papieża. Odegrała ona doniosłą rolę w 
historii chrześcijaństwa i dlatego Kościół obchodzi specjalny dzień, 
przypominający moment jej poświęcenia. Bazylika ta jest jedną z czterech 
bazylik większych Rzymu. Nazwa tego miejsca pochodzi od nazwiska 
starożytnych posiadaczy tych ziem. Cesarz Neron pod pozorem spisku 
zgładził Plantiusa Laterana i zagarnął jego pałac. Konstantyn Wielki pałac ten 
podarował papieżowi św. Sylwestrowi I (314-335). Do roku 1308 był on 
rezydencją papieży. Gdy w 313 r. cesarz Konstantyn Wielki wydał edykt 
pozwalający na oficjalne wyznawanie wiary chrześcijańskiej, kazał 
wybudować obok pałacu okazałą świątynię pod wezwaniem Chrystusa 
Zbawiciela, św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty. Stała się ona pierwszą 
katedrą Rzymu, a przylegający do niej pałac - siedzibą papieży. Jej 
poświęcenia dokonał papież św. Sylwester I w dniu 9 listopada 324 r. 
W ciągu kilku wieków panowało tu 161 papieży i odbyło się pięć soborów 
powszechnych. Bazylika na Lateranie przestała być siedzibą papieży od 
czasów niewoli awiniońskiej na początku XIV w. W 1377 r. papież Grzegorz IX 
przeniósł swą siedzibę do Watykanu. 
Do dziś bazylika laterańska zachowuje swe wyjątkowe znaczenie. W 
odróżnieniu od trzech pozostałych rzymskich kościołów patriarchalnych 
przysługuje jej tytuł arcybazyliki; każdy nowo wybrany biskup Rzymu udaje 
się do niej w uroczystej procesji. Nad wejściem do świątyni znajduje się 
łaciński napis, który najlepiej oddaje wagę i rolę tego miejsca: Mater et 
Caput omnium Ecclesiarum Urbis et Orbis  
to znaczy: Matka i Głowa wszystkich kościołów Miasta i Świata. Tu właśnie 
papieże odprawiali Mszę na rozpoczęcie Wielkiego Postu. Tu w Niedzielę 
Palmową stawia się łuk triumfalny na przyjęcie Króla męczenników. Tu papież 
odprawia Mszę świętą w Wielki Czwartek na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy. 
10 XI - Leon Wielki (ur. ok. 390 lub. ok. 400, zm. 10 listopada 461) – teolog, 
ojciec i doktor Kościoła, święty Kościoła katolickiego i prawosławnego, 45. 
papież w okresie od 29 września 440 do 10 listopada 461 
11 XI - Marcin (ur. w roku 317 lub 335 w Sabarii w Panonii, zm. 8 listopada 
397 w Candes nad rz. Vienne) – biskup Tours, święty Kościoła katolickiego i 
prawosławnego, Wyznawca 
12 XI - Jozafat Kuncewicz (ur. ok. 1580 we Włodzimierzu Wołyńskim, zm. 12 
listopada 1623 w Witebsku) – unicki arcybiskup połocki, bazylianin, święty 
Kościoła katolickiego. 
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
________________________________________ 

XXXII Niedziela Zwykła – 8 listopada 2020 r. 
 
1. Dzisiaj przypada Dzień Solidarności z Kościołem prześladowanym. Dzisiaj 
zbiórka do puszek na fundację Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Bliższe 
informacje w biuletynie parafialnym. 
2. W tym tygodniu w kalendarzu liturgicznym przypada: jutro Rocznica 
Poświęcenia Bazyliki na Lateranie, we wtorek wspomnienie św. Leona 
Wielkiego, w środę św. Marcina z Tours – Dzień Niepodległości, w czwartek 
św. Jozafata biskupa i męczennika, w piątek Pierwszych Męczenników Polski. 
Wszystkim solenizantom tego tygodnia składamy serdeczne życzenia i 
powierzamy opiece świętych Patronów. 
3. Dzisiaj spotkanie Żywego Różańca o godz. 14.15.  
4. Polecamy Waszej uwadze „Gościa Niedzielnego” oraz biuletyn parafialny.  
5. W przyszłą niedzielę poświęcenie książeczek pierwszokomunijnych i 
spotkanie rodziców dzieci klasy III w kościele. 
6. W związku z pandemią tegoroczne uroczystości odpustowe ku czci św. 
Barbary będą miały skromny charakter. Intencje zamówione na sumę 
odpustową zostaną rozpisane na inne terminy wedle uznania ofiarodawców. 
W tej sprawie prosimy o kontakt z biurem parafialnym. 
7. Bóg zapłać  za ofiary złożone na budowę kościoła, które są przeznaczone 
na dokończenie prac przy elewacji i iluminacji frontowej ściany kościoła wraz 
z wieżą. Dziękujemy rodzinom, które ufundowały maszty flagowe i witraże 
do kaplicy za prezbiterium kościoła. 
 
Niech nam Pan Bóg błogosławi.  

Ks. proboszcz Sławomir Skoblik 


