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  Komentarz do Ewangelii…  

Faryzeusz i celnik przychodzą do świątyni z tym samym zamiarem modlitwy, lecz 

zachowanie się każdego z nich jest zgoła odmienne. Dla pierwszego modlitwa jest 

zwykłym pozorem, by chwalić się własną sprawiedliwością, kosztem bliźniego: 

„Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, 

cudzołożnicy... zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze 

wszystkiego, co nabywam” (tamże 11-12). Kto więc może być bardziej 

sprawiedliwy niż on, który nie ma grzechu i wypełnia wszystkie czynności 

nakazane przez prawo? On czuje, że jest godny łaski Bożej, i domaga się jej jako 

nagrody za swoje dobre usługi. Jako doskonały faryzeusz zadowala się 

sprawiedliwością zewnętrzną, prawną, i w niej podoba sobie, a jego serce 

przepełnia pycha i wzgarda bliźniego. Celnik, przeciwnie, uznaje się za 

grzesznika, i słusznie, bo jego postępowanie nie było zgodne z prawem Boga. 

Jednak żałuje i uznaje swoją nędzę moralną, zdaje sobie sprawę, że nie zasługuje 

na łaskę Bożą: „nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi 

i mówił: <Boże, miej litość dla mnie>„ (tamże 13). A oto zaskakujący wniosek: 

„Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten” (tamże 

14). Jezus nie chciał przez to powiedzieć, że Bóg woli rozpustnika i oszusta od 

człowieka uczciwego i zachowującego prawo; lecz że woli pokorę grzesznika 

pokutującego niż pychę zarozumiałego sprawiedliwego. „Każdy bowiem, kto się 

wywyższa — w dufności i pewności siebie — będzie poniżony, a kto się uniża — 

pamiętając o swojej nędzy — będzie wywyższony” (tamże). Istotnie, wskutek 

swojej pychy i braku miłości faryzeusz miał nie mniej od celnika powodów do 

ukorzenia się. 

Myśl św. Jana Pawła II: 

,, Każde życie, nawet najmniej znaczące dla ludzi, ma wieczną wartość przed oczami Boga.” 
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Ewangelia na dziś… 

 

Jezus opowiedział niektórym, co dufni byli w siebie, że są sprawiedliwi, a innymi 
gardzili, tę przypowieść: "Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden 

faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: „Boże, 
dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie: zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, 

albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze 
wszystkiego, co nabywam”. A celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść 

ku niebu, lecz bił się w piersi, mówiąc: „Boże, miej litość dla mnie, grzesznika!” 
Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy 

bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony". 
(Łk 18, 9-14) 

 
 



INTENCJE MSZALNE OD 28 PAŹDZIERNIKA DO 3 LISTOPADA W SANKTUARIUM 

MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ W GÓRKACH 

PONIEDZIAŁEK. 28.10.2019 

8.00  Z prośbą o uzdrowienie Łucji Baran przez wst. MBF i św. Jana Pawła II oraz o pomyślny przebieg badań i 
leczenia.  
17.00  O Boże błogosławieństwo dla Ady na czas obrony pracy magisterskiej przez wst. MBF.   
17.00  Śp. Tadeusza Przybysza w 5 r. śmierci i zmarłych z rodziny Przybyszów.  
17.00  Śp. Tadeusza Parzyszka z racji imienin.  
17.45  Śp. Grażynę Ragus (greg. 28). 
17.45  Za zmarłych z rodziny Poświatów, Fuśniaków i Wiśniewskich.  

WTOREK. 29.10.2019 

17.00  O zdrowie dla Bogdana Strzałkowskiego przez wst. MBF.  
17.00  Śp. Krystynę Wójcik w 1 r. śmierci int. od sąsiadów.    
17.00  Śp. Grażynę Ragus (greg. 29).   
17.45  O szczęśliwe rozwiązanie, zdrowe potomstwo i opiekę MBF dla Iwony i Radosława.    
17.45  Śp. Emilię, Helenę, Mieczysława Płukarskich.    

ŚRODA. 30.10.2019 

17.00  Śp. Jana i Annę Leszko, zmarłych z rodziny Leszko.      
17.00   Śp. Grażynę Ragus (greg. 30).  
17.45  Śp. Antoniego Kałaska i zmarłych z rodziny Kałaska.   
17.45  Sp. Janinę i Stanisława Proczek, Janinę i Antoniego Zawadka.  
17.45  Za zmarłych rodziców i Tadeusza.   

CZWARTEK. 31.10.2019 

17.00  Śp. Leszka Martynów.   
17.00  Za zmarłych z rodziny Lisowskich, Karaczyn, Gryta i Wielgoszów.  
17.45  O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, zdrowie dla Jadwigi i dla dzieci Agnieszki, Mariusza i 
Tomasza z rodzinami.   
17.45  Śp. Mariannę Błażejczyk.     
17.45  Śp. Sławomira Borkowskiego.   

PIĄTEK. 1.11.2019 WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 

8.00  Dziękczynno - błagalna w 18 r. urodzin Norberta Niezgody z prośbą o Boże błogosławieństwo i dary Ducha 
Świętego.  
10.00  Śp. Zofię, Zygmunta, Piotra Sieradzkich, Jana, Franciszkę Płaskocińskich.   
14.00  Śp. Wacława, Mariannę, Andrzeja Kowalczyka, Halinę, Wojciecha Zięcina oraz Mariana Owczarczyka.   
14.00  Za zmarłych proboszczów ks. Stanisława Pasionka, ks. Ryszarda Żurada oraz zmarłych mieszkańców 
Górek.   
14.00  Śp. Heronima Kościesza.    
18.00  Śp. Zofię, Zygmunta Sieradzkich, Piotra, Franciszkę Jana Płaskocińskich.  

SOBOTA. 2.11.2019 DZIEŃ ZADUSZNY 

8.00  Śp. Romana, Zofię, Mieczysława, Janinę, Mariana, Halinę Wichowicz.  
14.00  Śp. Marię, Wacława Mikulskich oraz Mariannę, Henryka Bieńko.  
14.00  Śp. Janinę, Adolfa i Zbigniewa Zowczak.   
14.00  Śp. Mariannę - Bożenę Pietrzak int. od dzieci i wnuków.  
17.00  Śp. Pawła Kalisza.  
18.00  Śp. Wiesława Ostolskiego w 4 r. śmierci.    

NIEDZIELA. 3.11.2019 

8.00  Śp. Ewę, Stanisławę, Władysława Kendrów oraz Mariana Wielgosza.  
8.00  Śp. Kazimierza Kęsika w 3 r. śmierci, Jacka, Helenę i Stanisława.      
8.00  Śp. Grzegorza Pyzę.   
10.00  Śp. Helenę, Antoniego Izdebskich, brata Antoniego, Jadwigę, Kazimierza Lenickich.  
10.00  Śp. Eugeniusza Wolskiego i Janinę.      
10.00  Śp. Mieczysława Domareckiego w 23 r. śmierci.  
12.00  Dziękczynno - błagalna w 18 r. urodzin Barbary Soszka z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę MBF.    
12.00  Śp. Stefana i Helenę Ornat.   
12.00  Śp. Krzysztofa i Henryka Witczak.  
18.00  Śp. Izabelę Kałaska w 1 r. śmierci, Antoniego Gniadka w 24 r. śmierci, zmarłych z rodziny Gniadków i 
Filiksów.   
18.00  Śp. Romana, Zofię, Mieczysława, Janinę, Mariana, Halinę Wichowicz.  
18.00  Śp. Jadwigę i Romana Sztylko (greg. 1).  

 

 

Ogłoszenia duszpasterskie  

30 Niedziela Zwykła - 27.10.2019r. 
 

1. Zakończenie nabożeństwa październikowego w czwartek.  

2. W Uroczystość Wszystkich Świętych w piątek 1 listopada, Msze św. będą 

odprawiane podobnie jak w każdą niedzielę, tylko zamiast Mszy św. o godz. 

12.00 w kościele, będzie Msza św. o godz. 14.00 na cmentarzu. Modlitwy za 

zmarłych od godz. 13.30. Z racji uroczystości można w tym dniu spożywać 

pokarmy mięsne.  

3. We wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych 2 listopada w sobotę 

Msza św. na cmentarzu o godz. 14.00, a w kościele o 8.00, 17.00 i 18.00.  

Przy porządkowaniu grobów bliskich zmarłych troszczmy się o sortowanie 

śmieci i o czystość całego cmentarza a także i pobliskiego lasu.  

4. Odpusty za zmarłych: Wierni, którzy pobożnie nawiedzą cmentarz i pomodlą się 

za zmarłych, zyskują odpust dla dusz w czyśćcu cierpiących: od 1 do 8 listopada 

odpust jest zupełny, a w inne dni roku odpust cząstkowy. 

5. Wypominki za zmarłych z podaną miejscowością przyjmowane są w 

zakrystii i w kancelarii parafialnej. Formularze wystawione są na półkach przy 

wyjściu z kościoła. Za podanych w wypominkach modlić się będziemy przez 

cały listopad w dni powszednie o godz. 16.30, a w niedziele o 11.30. 

Modlimy się za zmarłych z Górek w poniedziałek i czwartek. Za zmarłych z 

Izdebnika, Żebraka, Rębkowa Parcel, Księży i Braci zakonnych we wtorek. 

Za zmarłych z Rudy Talubskiej w środę i sobotę. Za zmarłych z Feliksina, 

Taluby, Czyszkówka, Sulbin i innych miejscowości w piątek. Za wszystkich 

zmarłych w niedzielę.  

6. W pierwszy piątek spowiedź podczas każdej Mszy św. Wyjazd do chorych 

w sobotę od godz. 9.00. 
7. Prosimy mężczyzn o pomoc w pracach porządkowych i przy zwożeniu 

ławek w poniedziałek od godz. 9.00.  

8. W tym tygodniu Kościół czci: w poniedziałek uroczystość św. Apostołów 

Szymona i Judy Tadeusza głównych patronów diecezji siedleckiej.  

9. Bóg zapłać za składanie ofiar na rozbudowę kościoła. Wszystkich 

darczyńców, projektantów i budowniczych polecamy w naszych modlitwach.  

10. Dziękujemy za przygotowanie świątyni i złożenie ofiar rodzinom z Rudy 

Talubskiej. Na następny tydzień kościół przygotowują: Dorota Ziółek, Ewa 

Korgol, Milena Korgol, Elżbieta Kisiel, Daniel Kisiel.  

11. Na nowy tydzień wszystkim parafianom i pielgrzymom nawiedzającym  

nasze Sanktuarium składamy serdeczne życzenia, Bożego błogosławieństwa 

oraz opieki MBF wypraszanej modlitwą różańcową.  

  
 


