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  Komentarz do Ewangelii…  

Zanim Jezus wszedł do Jerycha, spotkał niewidomego, który wystąpił spośród tłumu i głośno wołając 

ku Niemu, prosił o łaskę odzyskania wzroku. Nieco później przechodził przez miasto i oto 

niewielkiego wzrostu Zacheusz przeciska się przez tłum i wdrapuje na drzewo, pragnąc również 

zobaczyć Jezusa. Pragnie poznać Mistrza, o którym tyle słyszał z opowiadań, a może nawet opisów 

Jego dobroci względem celników. Była to w istocie rzecz niesłychana, aby nauczyciel Izraela 

zajmował się tymi ludźmi, których unikali i nienawidzili wszyscy z powodu ich zawodu urzędników 

cesarstwa rzymskiego, i uważali za nieprzyjaciół ludu. Zacheusz jako ich naczelnik był bardziej 

znany i nienawidzony niż inni; nie mógł zatem przejść nie zauważony. Lecz on nie przejmuje się 

ludem ani nie obawia się narazić na pośmiewisko i drwiny; usiłuje jedynie zobaczyć Pana i czeka na 

Jego przejście, śledząc wszystko z wysokości drzewa figowego: „Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, 

spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać 

w twoim domu” (tamże 5). Jezus wie dobrze, kim jest Zacheusz: to celnik, który wzbogacił się na 

pieniądzach wyłudzonych od ludu. A jednak nie gardzi nim i nie gani go, co więcej, zwraca się do 

niego przyjaźnie i zamierza odwiedzić jego dom. Zacheusz, który nigdy nawet nie śnił o czymś 

podobnym, schodzi pospiesznie z drzewa i przyjmuje słowa Chrystusa z wielką radością. Ludzie 

zgorszeni szemrają; on jednak nie zwraca na to uwagi; z Mistrzem, który poruszył jego serce, ma 

załatwić sprawy o wiele ważniejsze: „Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo 

w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie” (tamże 8). Jest to całkowite nawrócenie. Wystarczyła 

obecność i dobroć Pana, by oświecić sumienie człowieka bez skrupułów, przyzwyczajonego do 

nieuczciwego zysku. Lecz Zacheusz okazał dobre przygotowanie, które otwarło go na łaskę: szczere 

pragnienie zobaczenia, spotkania Jezusa. A teraz słyszy, jak do niego mówi: „Dziś zbawienie stało się 

udziałem tego domu... Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło” (tamże 9-10). 

Celnikowi, którego faryzeusze uważali za grzesznika nieodwołalnie straconego, zostało dane 

zbawienie, a on je przyjął otwierając swój dom i serce Zbawicielowi. Chrystus czyni bezustannie ten 

sam dar każdemu człowiekowi: „Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi 

otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną” (Ap 3, 20). Bóg w swoim 

nieskończonym miłosierdziu nie zadowala się nawracaniem ludzi i przebaczaniem, lecz ofiaruje im 

swoją przyjaźń, zapraszając do zjednoczenia z sobą. 

Myśl św. Jana Pawła II: 

,, Nie bójcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi.” 

 

 

 

 

 

 

 

Przez Parafię do Raju 
(Tygodnik Parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Górkach) 

Nr 358/11/2019                                   XXXI Niedziela Zwykła                              03.11.2019 

 

Ewangelia na dziś… 

 

Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A był tam pewien człowiek, 
imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Chciał on koniecznie 

zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego 
wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, 

tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w 
górę i rzekł do niego: "Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać 
w twoim domu". Zeszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany. A wszyscy 

widząc to szemrali: "Do grzesznika poszedł w gościnę". Lecz Zacheusz stanął i 
rzekł do Pana: "Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym 

skrzywdziłem, zwracam poczwórnie". Na to Jezus rzekł do niego: "Dziś zbawienie 
stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn 

Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło". (Łk 19, 1-10) 
 

 



INTENCJE MSZALNE OD 4 DO 10 LISTOPADA W SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ W GÓRKACH 

PONIEDZIAŁEK. 4.11.2019 

8.00  O nawrócenie Wiesława i powrót do sakramentów oraz o miłość w rodzinie przez wst. MBF.   
17.00  W 17 r. urodzin Filipa na podziękowanie za otrzymane łaski, zdrowie, z prośbą o dalsze Boże 
błogosławieństwo i opiekę MBF.    
17.00  Śp. Leonardę, Stanisława, Mariannę, Jadwigę, Waldemara, Józefa Zduńczyk.   
17.00  Śp. Mieczysława Głowalę w 1 r. śmierci.   
17.45  Śp. Romana, Zofię, Mieczysława, Janinę, Mariana, Halinę Wichowicz. 
17.45  Śp. Jadwigę i Romana Sztylko (greg. 2).  

WTOREK. 5.11.2019 

17.00  Śp. Romana, Zofię, Mieczysława, Janinę, Mariana, Halinę Wichowicz.  
17.00  Śp. Mariannę Błażejczyk.    
17.45  O uwolnienie ze zranień dla córki i od wszelkich złych duchów długów przez wst. św. Michała Archanioła.    
17.45  Sp. Krystynę Wojdyga w 30 dniu po śmierci int. od dzieci.     
17.45  Śp. Jadwigę i Romana Sztylko (greg. 3).  

ŚRODA. 6.11.2019 

17.00  O zdrowie dla Zofii Parzyszek przez wst. MBF.       
17.00   Śp. Romana Nowacińskiego.   
17.00  Śp. Romana, Zofię, Mieczysława, Janinę, Mariana, Halinę Wichowicz.  
17.45  Śp. Jadwigę i Romana Sztylko (greg. 4).  
17.45  Śp. Zbigniewa Kisiel int. od uczestników pogrzebu.  

CZWARTEK. 7.11.2019 

17.00  Śp. Krzysztofa Banaszka int. od rodziny Skorupów.   
17.00  Śp. Romana, Zofię, Mieczysława, Janinę, Mariana, Halinę Wichowicz. 
17.45  Śp. Hannę Stanaszek w 20 r. śmierci.    
17.45  Śp. Stanisława, Hannę Niewczas, zmarłych z rodzin Niewczasów i Filipowiczów.      
17.45  Śp. Jadwigę i Romana Sztylko (greg. 5).  

PIĄTEK. 8.11.2019 

17.00  Śp. Romana, Zofię, Mieczysława, Janinę, Mariana, Halinę Wichowicz.  
17.00  Śp. Mariannę, Stanisława Zięcina, Franciszka, Krystynę Krogulec, zmarłych z rodziny Guzewiczów int. od 
Zenona Zięcina.    
17.45  O zdrowie, potrzebne łaski, opiekę MBF dla Ignacego w 1 r. urodzin.  
17.45  Śp. Jadwigę i Romana Sztylko (greg. 6).  
17.45  Za zmarłych rodziców z obojga stron, z rodziny Karczmarczyków i Boratyńskich oraz Bolesława, Hannę, 
Leokadię, Marzenę.  

SOBOTA. 9.11.2019 

17.00  W intencji Michała Parzyszka w 18 r. urodzin o Boże błogosławieństwo i opiekę MBF.  
17.00  Dziękczynno - błagalna w 70 r. urodzin Wacława Kalińskiego z prośbą o Boże błogosławieństwo przez wst. 
MBF.  
17.00  Śp. Romana, Zofię, Mieczysława, Janinę, Mariana, Halinę Wichowicz.  
17.45  Dziękczynna w 40 r. ślubu Barbary i Zbigniewa Mięsiak z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i 
potrzebne łaski int. od dzieci.   
17.45  Śp. Dariusza Jędrzejczyka w 4 r. śmierci, Michała, Ireneusza i Sylwestra Rutkowskich.  
17.45  Śp. Jadwigę i Romana Sztylko (greg. 7).   

NIEDZIELA. 10.11.2019 

8.00  Śp. Grzegorza Pyzę.   
8.00  Śp. Andrzeja Szaniawskiego i rodziców z obojga stron.       
8.00  Śp. Reginę Matysiak w rocznicę śmierci oraz zmarłych z rodzin Matysiaków i Wroniewiczów.    
10.00  Dziękczynna za szczęśliwe narodziny z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę MBF dla Anety i 
Estery.   
10.00  Śp. Stanisława Kurowskiego, braci, rodziców z obydwu stron, zmarłych z rodzin Kurowskich i Górków.       
10.00  Śp. Grażynę Ragus w 1 r. śmierci.   
10.00  Śp. Józefę, Stanisława, Katarzynę, Andrzeja, Janinę, Józefa, Józefa, Stanisława, Janinę, Andrzeja.  
12.00  Śp. Henryka i Mariannę Bieńko.     
12.00  Śp. Justynę Komar.    
12.00  Śp. Krystynę Walenda w 7 r. śmierci int. od Tadeusza.   
12.00  Śp. Justynę, Mariannę, Edwarda Rynkowskich.  
18.00  Dziękczynno - błagalna w 50 r. urodzin Justyny Paziewskiej z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i 
opiekę przez wst. MBF.  
18.00  Śp. Romana, Zofię, Mieczysława, Janinę, Mariana, Halinę Wichowicz.  
18.00  Śp. Jadwigę i Romana Sztylko (greg. 8).   

 

Ogłoszenia duszpasterskie  

31 Niedziela Zwykła - 3.11.2019r. 
 

1. W naszym kościele różaniec za zmarłych polecanych w wypominkach odmawiany jest 

przez miesiąc listopad w dni powszednie o godz. 16.30, a w niedziele o 11.30 i tak: 

Z Górek, w poniedziałek i czwartek.  

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

Z Rudy Talubskiej w środę i sobotę.  

Z Feliksina, Taluby, Czyszkówka, Sulbin i innych miejscowości w piątek.  

Za wszystkich zmarłych w niedzielę.  

2. Adoracja Najświętszego Sakramentu dziś po Mszy św. o godz. 10.00. 

3. Przyszła niedziela to Dzień solidarności z Kościołem prześladowanym. Do puszek 

będą zbierane ofiary na potrzeby prześladowanych wspólnot Kościoła.   

4. W pierwszy wtorek miesiąca nabożeństwo za wstawiennictwem Św. Michała 

Archanioła o wyzwolenie od wszelkich zniewoleń, o uleczenie z duchowych zranień i 

uchronienie od wpływu szatana odprawiane będzie po Mszy św. o godz. 17.45. 

Zapraszamy członków Szkaplerza i czcicieli Św. Michała Archanioła. 

5. W pierwszy czwartek modlimy się o powołania kapłańskie i zakonne.  

6. Dzieci z klasy III przygotowujące się do I Komunii i spowiedzi świętej proszone są 

wraz z rodzicami w przyszłą niedzielę 10 listopada na Mszę św. o godz. 10.00.  

7. Zbiórka dla ministrantów w sobotę o godz. 11.00.  

8. Próby dla scholii w piątki o godz. 16.00.  

9. Jest nowy numer dwumiesięcznika „Któż jak Bóg”. Zachęcamy do czytania.  

10. Zmiana tajemnic różańcowych dla członkiń róż w przyszłą niedzielę po Mszy św. 

o godz. 12.00.    

11. W tym tygodniu Kościół czci: w poniedziałek wspomnienie św. Karola 

Boromeusza, biskupa; w sobotę święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej.  

12. Dziękujemy za zwiezienie ławek z placu fatimskiego: Stanisławowi Szarkowi, 

Feliksowi Szczęśniakowi, Mieczysławowi Rembkowi, Jerzemu Mądry, Mariuszowi 

Wardakowi, Jerzemu Kalbarczykowi. Za prace elektryczne Kazimierzowi Burdzie. Za 

naprawienie nagłośnienia Leszkowi Koryckiemu. Za przewiezienie paramentów 

liturgicznych na cmentarz Adamowi Głowali.  

13. Bóg zapłać za składanie ofiar na rozbudowę kościoła. Wszystkich darczyńców, 

projektantów i budowniczych polecamy w naszych modlitwach.  

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

Talubskiej. Na następny tydzień kościół przygotowują: Sławomir Ćwiek, Paulina 

Ćwiek, Magdalena Żak, Teresa Styczeń, Agata Pracz.  

15. Na nowy tydzień, miesiąc zadumy nad sensem życia i przemijaniem wszystkim 

parafianom i pielgrzymom nawiedzającym nasze Sanktuarium składamy serdeczne 

życzenia: Bożego błogosławieństwa, opieki MBF i świętych Patronów.  

  

 


