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 KOMENTARZ DO EWANGELII : Oto historia przypowieści: „Dwaj 
mężczyźni poszli do świątyni, aby się modlić: jeden był faryzeuszem, a 
drugi celnikiem”. Obaj wzywają Boga, który mieszka w świątyni w 
Jerozolimie. Faryzeusz przyszedł do świątyni, aby się modlić, ale trudno 
nawet nazwać „modlitwą” słowa faryzeusza. Ale dlaczego? Przecież był 
w świątyni, zwracał się do Pana Boga, dziękował Mu. Tak, to prawda. 
Ale ten faryzeusz uważał się za lepszego od innych ludzi. Uważał, że 
wszystko dobrze zrobił i robi. Uważał, że już jest taki doskonały, że nie 
ma po co prosić Pana Boga o pomoc i nie ma też za co przepraszać 
Pana Boga. Był zadowolony z siebie i gardził innymi. Z tego powodu 
faryzeusz w swym dziękczynieniu wymienił grzechy innych, od których 
czuł się zwolniony: „To złodzieje, niesprawiedliwi, cudzołożnicy”, nie 
mówiąc już o celniku, który jest z nim w świątyni …Celnik był 
człowiekiem, którego praca czyniła, że pogardzali nim wszyscy. On nie 
przyszedł do świątyni się chwalić, tylko przeprosić za zło, które robił. 
„Zatrzymuje się na odległość”, „Nie ośmiela się nawet wznieść oczu ku 
niebu”, ale utrzymuje je nisko. Jego słowa były bardzo krótkie: „Boże, 
zmiłuj się nade mną grzesznikiem”. Prosił Boga, aby nadal okazywał 
mu miłosierdzie, które bardzo potrzebuje. Pan Jezu; powiedział, że 
celnik, nie faryzeusz odszedł usprawiedliwiony, odszedł wysłuchany. 
My też tak czasem myślimy jak ten faryzeusz: Przecież ja chodzę na 
religię, chodzę co niedzielę do kościoła, a nawet zajdę czasem na 
nabożeństwo majowe czy różańcowe, zachowuję przykazania Boże. Ja 
jestem w porządku, nie tak jak ci inni ludzie, których znam. Pan Jezus 
powiedział, że tak nie można. Bo chociaż staram się być dobry, to 
jednak czasem mi się nie udaje, czasem nie słucham Pana Boga. Ja 
też jestem grzesznikiem i mam za co przepraszać. 
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       XXX  Niedziela Zwykła 

 
SŁOWO ŻYCIA NA NIEDZIELĘ 

Ewangelia według Świętego Łukasza 
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». 

    

 

 

 

 



 

Poniedziałek 24.10.2022r. 

8.00   Dziękczynno-błag. w 45 rocz. ślubu Wiesławy i Kazimierza, w intencji Anny oraz w 17 rocz. ślubu 

Marzeny i Roberta z prośbą o Boże błog., zdrowie i potrzebne łaski w dalszym życiu małż. 
18.00    O Boże błog.,  dary Ducha św., zdrowie i potrzebne łaski dla młodzieży przyjmującej sakrament 

bierzmowania przez wst. MBF.                                                          

18.00   Dziękczynna za otrzymane łaski w rodzinie z prośbą o Boże błog. w rodzinie Dziubak przez wst. MBF.                                                                                                                                        
18.00   Dziękczynno-błag. w 50 rocz. urodzin Marcina Piętka z prośbą o Boże błog. 

18.00   Śp. Jana Szczypka – int. od uczestników pogrzebu.                                                                                                                                             

18.00   Śp. Władysławę Banaszak – int. od koleżanek i kolegów z Wydziału Ksiąg Wieczystych  
Wtorek 25.10.2022r. 

8.00   Za zmarłych z rodziny Cicheckich, Walerczuków, Barcikowskich i Kisielewskich.  

17.00   W intencji pewnej rodziny z prośbą o Boże błog. i potrzebne łaski w życiu przez wst. MBF.                                                                                                                                                                                                                                                   
17.00   Śp. Helenę Michalczyk – int. od uczestników pogrzebu. 

18.00   Śp. Helenę i Zdzisława Sobotów.                                                                                                                                        

18.00   Śp. Adama Mroza – int. od rodziny Mrozów z Górek. 

Środa 26.10.2022r. 

8.00   Za dusze w czyśćcu cierpiące. 

17.00   Śp. Adama Mroza – int. od Jadwigi Pyza z rodziną.                                                                                                                                        
17.00   Śp. Łukasza Kędziorka i Radosława Bedełka w 14 rocz. śm. 

18.00   Śp. Stanisława Gorę w 19 rocz. śm.                                                                                                                                 

18.00   Śp. Jana Paśnika w 14 rocz. śm., Helenę i Janinę. 

Czwartek 27.10.2022r. 
8.00   W intencji Panu Bogu wiadomej. 

17.00   Śp. Tadeusza i Eugeniusza Górków.                                                                                                 
17.00   Śp. Adama Mroza – int. od Barbary Maśniak z rodziną. 

18.00   Śp. Teresę Kultys – int. od uczestników pogrzebu.                                                                                          
18.00   Za dusze w czyśćcu cierpiące. 

Piątek 28.10.2022r. 

8.00   Śp. Ryszarda Bartnika – int. od uczestników pogrzebu. 
17.00   O Boże błog., zdrowie, potrzebne łaski dla Szymona – Józefa, Szymona i wnuka Szymona  

17.00   Śp. Tadeusza Niuka z racji imienin – int. od wnuczki Patrycji z rodziną. 

18.00   O Boże błog., zdrowie i potrzebne łaski dla Szymona z okazji imienin przez wst. MBF.                                                                                                                      
18.00   Śp. Tadeusza Parzyszka oraz zmarłych z rodziny Parzyszków.       

Sobota 29.10.2022r. 

8.00   Za dusze w czyśćcu cierpiące. 
17.00   Dziękczynna w 30 rocz. urodzin Roberta Głowali z prośbą o Boże błog. 

17.00   Śp. Bożenę Grudzień w 13 rocz. śm., Ryszarda Grudnia w 4 rocz. śm.  

18.00   Śp. Antoniego Kałaski w    rocz. śm.                                                                                       
18.00   Śp. Genowefę, Józefa, Felicję Piekut. 

Niedziela 30.10.2022r. 

8.00   O Boże błog., zdrowie dla mieszkańców Izdebnika za wst. MBF. 
8.00   W 34 rocz. śm. Mariana, Janinę, Krzysztofa i Małgorzatę.                                                                     

8.00   Śp. Stanisławę, Stanisława, Jana, Ryszarda z rodziny Dudków, Teresę i Jana Siarkiewiczów, Bronisława 

8.00   Śp. Henryka i Genowefę Buławów. 
10.00   Śp. Leszka Martynów.                                                                                                                                   

10.00   Śp. Edwarda Ragusa w 6 rocz. śm., Stanisława i Edwarda.                                                                 

10.00   Śp. Bogusława Głowalę w 4 rocz. śm. 
12.00   Dziękczynna za dar trzeźwości w rodzinie Kurków z prośbą o dalsze Boże błog.  

12.00   Śp. Tadeusza i Ludwika Woźniaków.                                                                                                         

12.00   Śp. Remigiusza w 15 rocz. śm., Jana, Leokadię, Wacława, Aleksandrę, Krystynę i zmarłych z rodziny 
Paziewskich i Wiśnickich.                                                                                         

12.00   Śp. Zofię Balas – int. od Marii Domareckiej. 

18.00   Śp. Krzysztofa, Danutę i Floriana Kasprzaków i zmarłych z rodziny Kasprzaków.                                                                                                                                                      
18.00   Śp. Antoniego Rewedę. 

 

Ogłoszenia - 23.10.2022 

1. Dzisiejsza niedziela – to niedziela misyjna, która rozpoczyna tydzień misyjny. Taca  z  dnia 

dzisiejszego przeznaczona jest na  potrzeby misji.  

2. Jutro w poniedziałek 24 października  będziemy przeżywać uroczystość udzielenia sakramentu 

bierzmowania naszej młodzieży z rąk ks. bpa Grzegorza Suchodolskiego. Intencje mszalne  przyjęte 

na godz. 17.00, będą odprawione o godz. 18.00. Różaniec będzie odmówiony w kościele o godz. 

17.00. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.                                                                                                                                                                                                                       

Dziękujemy rodzicom młodzieży z naszej parafii przystępującej do sakramentu bierzmowania za 

posprzątanie kościoła, terenu wokół kościoła,  za złożenie ofiary na dar ołtarza oraz przystrojenie 

kościoła na uroczystość bierzmowania.                                                                                                                                                                                 

W uroczystość   Wszystkich Świętych 1 listopada we wtorek,  Msze święte będą odprawione w 

kościele o godz. 8.00, 10.00 i 18.00. Mszy św. o godz. 12.00 nie będzie odprawianej w kościele. 

Będzie natomiast odprawiana o godz. 14.00 na cmentarzu. Modlitwy i różaniec za zmarłych będą 

odmawiane o godz. 13.30 na cmentarzu w procesji między grobami, czyli przed Mszą świętą. 

3. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Przypominamy o spowiedzi przed uroczystością Wszystkich 

Świętych.  

4. We wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych 2 listopada w środę, będzie odprawiona Msza św.  

o godz. 14.00 na cmentarzu. Gdyby padał deszcz, to Msza św. będzie odprawiona w kościele. Ponadto 

Msze św. w tym dniu będą odprawione w kościele o godz. 8.00, 17.00 i 18.00. Przy porządkowaniu 

grobów swoich bliskich zmarłych zatroszczmy się o sortowanie śmieci i czystość całego cmentarza 

oraz pobliskiego lasu.  

5. Wierni, którzy pobożnie odwiedzą cmentarz i pomodlą się za zmarłych, zyskują odpust dla dusz w 

czyśćcu cierpiących pod zwykłymi warunkami: być w stanie łaski uświęcającej; przyjąć Pana Jezusa 

w Komunii św.; wzbudzić sobie żal za wszystkie grzechy, nawet lekkie; odmówić Ojcze nasz; wierzę 

w Boga Ojca oraz pomodlić się w intencjach Ojca św. Od 1 do 8 listopada można zyskać odpust 

zupełny, a w inne dni odpust cząstkowy. Wypominki za zmarłych z podaną miejscowością 

przyjmowane są w zakrystii lub w kancelarii. Formularze wystawione są na półkach przy wejściu do 

kościoła. Różaniec za zmarłych polecanych w wypominkach w naszym Sanktuarium będzie 

odmawiany w dni powszednie o godz. 17.30, a w niedziele o godz. 11.30.  Za zmarłych z Górek 

modlić się będziemy: 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. Ze względu, że dzisiejsza taca przeznaczona jest na potrzeby misji – to przyszła niedziela w naszej 

wspólnocie parafialnej będzie  przeżywana, jako niedziela inwestycyjna. Ofiary składane na tacę, 

przeznaczone będą na pokrycie kosztów zakupu drzwi wejściowych do kościoła oraz na ogrzewanie 

kościoła w okresie zimowym. „Bóg zapłać” za dar serca. Wszystkich darczyńców, fundatorów, 

budowniczych i projektantów naszego kościoła polecamy dobremu Bogu w naszych modlitwach 

przez wstawiennictwo Matki Bożej Fatimskiej.  

7. W piątek 28 października przypada uroczystość świętych apostołów Szymona i Judy Tadeusza, 

głównych patronów diecezji siedleckiej. Z tej racji w tym dniu  nie obowiązuje wstrzemięźliwość od 

pokarmów mięsnych.  

8. Dziękujemy za pomoc w zwożeniu ławek z placu fatimskiego panom: Stanisławowi Szarkowi, 

Stanisławowi Paziewskiemu, Wojciechowi i Józefowi Lenickiemu, Mariuszowi Wardakowi, Jerzemu 

Kalbarczykowi, Tadeuszowi Mrozowi, Feliksowi Szczęśniakowi, Mieczysławowi Rębkowi, 

Jarosławowi Czyżkowskiemu z Miętnego. Za prace przy kościele  panu Jerzemu Szulakowi i Pawłowi 

Ciastko. 

9. Dziękujemy pani Teresie Szczęśniak za prace przy krzewach wokół kościoła.  

10. Do sprzątania kościoła w sobotę 29 października na godz. 9.00 proszeni są: Jolanta Rychlik, Ewa 

Martynów, Ewa Dziubdzińska, Agnieszka Walenda i Bożena Walenda.  

 


