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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA
Zapraszamy dziś na nabożeństwo różańcowe o godz. 16.15, w tygodniu: od poniedziałku
do czwartku i w sobotę o 17.15, w piątki po Mszy św. o 17.00.
Dziś Dzień Papieski pod hasłem „Idźmy naprzód z nadzieją!” Przed kościołem zbiórka na
Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Parafialny Dzień Papieski będziemy przeżywać
we wspomn. liturg. św. Jana Pawła II (22.10.) Będziemy mogli wziąć udział
w przedstawieniu o papieżu, a przed kościołem będzie można zakupić kremówki papieskie,
z których dochód będzie przeznaczony na budowę nowego kościoła i klasztoru.
Za tydzień przypada III niedziela miesiąca. W tym dniu kolekta będzie przeznaczona na
budowę nowego kościoła i klasztoru. Bóg zapłać za wszystkie ofiary, także te
przekazywane na konto bankowe.
W czwartek o godz. 7.00 Msza św. w intencji o. Serafina - proboszcza naszej parafii
z okazji imienin zakonnych. Solenizanta polecamy modlitwie parafian.
W piątek przypada Dzień Fatimski. Na zakończenie peregrynacji figury Matki Bożej
Fatimskiej w rodzinach naszej parafii zapraszamy do wspólnego dziękczynienia wszystkie
te rodziny, które przyjęły figurę Matki Bożej do swoich domów. Będziemy dziękować za
dar nawiedzenia Maryi w znaku fatimskim, a także za łaski, jakie otrzymaliśmy w Roku
Jubileuszu 100. rocz. Jej objawień w Fatimie. Pokutne nabożeństwo różańcowe odbędzie
się o godz. 17.15, Msza św. w intencji zbiorowej (intencje można składać przy furcie)
o 18.00, następnie nabożeństwo fatimskie połączone z procesją światła na placu kościelnym.
Prosimy o przyniesienie świec. Podczas Mszy św. młodzież kl. III gimn. otrzyma specjalne
błogosławieństwo na rozpoczęcie przygotowań do przyjęcia sakramentu bierzmowania.
Spotkania:
 Franciszkański Zakon Świeckich dzisiaj o godz. 14.30 w klasztorze.
 Parafialny Zespół Caritas we wtorek po Mszy św. o 18.00.
 Krąg biblijny we wtorek o 19.00 w domu parafialnym
Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, którą można nabyć wychodząc z kościoła. Są też
kalendarze misyjne w cenie 4 zł. W przygotowaniu są także nasze parafialne kalendarze na
przyszły rok, które będą cegiełką na budowę nowego kościoła i klasztoru.
Za wszelkie ofiary, modlitwy i wyrazy życzliwości składamy serdeczne podziękowania
„Bóg zapłać”. Niech Maryja Królowa Różańca Świętego i św. Antoni wypraszają nam
potrzebne łaski w kolejnym tygodniu naszego życia.

INTENCJE MSZY ŚW. 8–15.10.2017
XXVII Niedziela Zwykła – 8.10
7.00 Za ++ z rodziny DUDEK.
8.30 Za ++ Małgorzatę i Jana KLONEK, syna Józefa i Franciszka, zięcia Eugeniusza, Jana,
Mariannę ŻURAWA i syna Andrzeja

8.30 Za + żonę Helenę.
10.00 W int. Patrycji PYRAS z ok. 11. rocz. ur. oraz o. Maksymina z ok. ur. z prośbą
o Boże błog., opiekę Maryi i Aniołów Stróżów.
11.30 W intencji Parafian.
17.00 Za ++ rodziców Teodora i Elżbietę KOSIECKICH, córkę, trzech synów i zięciów.
Poniedziałek – wspomnienie bł. Wincentego Kadłubka, bpa – 9.10
7.00 Za + Ryszarda PRZYBYŁO – int. od Danuty i Piotra PRZYBYŁO.
18.00 W int. Chóru Parafialnego „Pokój i dobro”.
Wtorek – 10.10
7.00 W pewnej intencji.
18.00 Za ++ Grzegorza DOMAGAŁĘ w rocz. śm., Jacka MAJEWSKIEGO w 30. dn. po
śm.
Środa – 11.10
7.00 Do Bożej Opatrzności przez wstaw. Matki Bożej Częstochowskiej w int. Anieli
KRZYKOWSKIEJ z ok. 60. rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze
Boże błog. opiekę Maryi i zdrowie.
18.00 Za + Dariusza TROJANA we wspomn. ur.
Czwartek – wspom. św. Serafina z Montegranaro, zakonnika – 12.10
7.00 W int. Proboszcza o. Serafina z ok. imienin zakonnych.
18.00 Za ++ Piotra GODZIEK, żonę Marię, rodziców i rodzeństwo.
Piątek – wspom. bł. Honorata Koźmińskiego, prezb. – Dzień Fatimski – 13.10
7.00 W pewnej intencji.
17.00 Przez wstaw. Matki Bożej Fatimskiej w int. zbiorowej.
17.00 W int. rodzin, które gościły w swoich domach Matkę Bożą w znaku figury fatimskiej,
z podz. za otrzymane łaski podczas nawiedzenia i jubileuszu fatimskiego.
Sobota – 14.10
7.00 Za + Antoniego MAGIERA.
18.00 Za + Ryszarda DYRNA w 2. rocz. śm.
18.00 Za ++ mamę Sabinę SIKORA w 5. rocz. śm., siostrę Wincentynę GALBIERZ oraz
jej męża Józefa GALBIERZ.
XXVIII Niedziela Zwykła – 15.10
7.00 Za + Andrzeja NOWAKA w 7. rocz. śm.
8.30 Za ++ rodziców Karolinę i Jana SOJKA.
10.00 W int. Justyny i Emilki z ok. ur. z prośbą o Boże błog., opiekę Maryi i Aniołów
Stróżów.
11.30 Za + Adelajdę BUJARSKĄ w 3. rocz. śm.
17.00 Za ++ rodziców Genowefę i Ryszarda PYKA oraz brata Andrzeja.
W naszym klasztorze odprawiane są Msza św. gregoriańska
za + Marię OLEŚ (od 2.10. do 1.11.2017)
oraz Msza św. do Dworu Niebieskiego
w int. Łukasza SORNEK z podz. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie duszy
i ciała. (od 2.10. do 1.11.2017)
Myśl bł. Honorata Koźmińskiego
„Aby wytrwać, trzeba (tedy) najpierw słuchać słów Bożych i przyjąć je umysłem
i sercem, tj. mieć wiarę żywą i wielką.”

KOMENTARZ DO DZISIEJSZEJ EWANGELII
(Mt 21,33-43)
(Nie) moje życie
Dzisiejsza przypowieść Pana Jezusa przypomina nam o tym, że winnica nie należy do nas, że
tylko w niej pracujemy, że zostaliśmy do niej zaproszeni. Co to oznacza? Że nasze życie nie
należy do nas, że to nie my jesteśmy jego twórcami, jego właścicielami, tymi, którzy wzięli
sobie życie, na życie sobie zapracowali. Jesteśmy tymi, którzy zostali do życia zaproszeni.
Tymi, których Bóg wpuścił do swojej winnicy po to, żebyśmy uczciwie w niej pracowali
i oddali mu wyprodukowany owoc. Bóg dał nam życie i On sam je zabierze. Bóg przygotował
nam piękne życie, przygotował winnicę, w której można być szczęśliwym,
jeśli się kocha gospodarza. Warto o tym pamiętać. Moje życie nie należy
do mnie. Nie dałem ani grosza za ostatnie dziesięć lat czy za ostatni dzień.
Nie dałem ani grosza Panu Bogu za ostatnie uderzenie serca, a także za
tysiąc następnych oddechów. Moje życie nie należy do mnie. To dar, który
Pan Bóg ofiarował mi, żebym z niego pięknie korzystał.
Jezu, Ty nie zawahałeś się oddać swojego życia, aby moje życie mogło przynosić prawdziwe
owoce dobra i świętości. Przepraszam Cię dziś za wszelkie opory wobec Ciebie i brak
współpracy z Twoją łaską.
o. Daniel Stabryła OSB, o. Michał Legan OSPPE
8 PAŹDZIERNIKA XVII DZIEŃ PAPIESKI
Sformułowanie hasła jest znamienne. Ma stanowić zaproszenie
i znak tego, że poprzez Dzień Papieski docieramy do głębi
nauczania Papieża Polaka, który, wypowiadając te słowa, chce
nas czynić świadkami nadziei. Podczas XVII
Dnia Papieskiego w wielu miastach Polski
odbędą się czuwania modlitewne, koncerty
ewangelizacyjne, konferencje, gry miejskie, spektakle, musicale oraz aktywności
sportowe. Wydarzenia nawiązują do życia św. Jana Pawła II oraz propagują Jego
nauczanie.
12 PAŹDZIERNIKA
WSPOMNIENIE
ŚW. SERAFINA
Z MONTEGRANARO,
ZAKONNIKA
1540 - 1604
Kościół św. Serafina w Montegranaro. W gablocie figura Świętego Patrona

Św. Serafin (OFMCap) wzorował się na założycielu zakonu, a niektóre wydarzenia z jego życia
przypominały te opisane w „Kwiatkach św. Franciszka". Był wzorem posłuszeństwa zakonnego
i cierpliwości wobec braci. Odznaczał się miłością do Eucharystii i Matki Najświętszej. Długie
godziny spędzał na modlitwie. Kochał przyrodę i wszystkie stworzenia. Był radosny i miał duże
poczucie humoru. Całe życie przenoszono go z jednego do drugiego klasztoru prowincji
Marche. Zmarł 12 października 1604 r. w Ascoli Piceno, gdzie przebywał od 1590 r. Bardzo go
lubiano w tej miejscowości, dlatego gdy w 1602 r. miało dojść do przeniesienia go do innego
klasztoru, protestowały władze miejskie. Na wieść o jego śmierci w 1604 r. papież Paweł V
poprosił o zapalenie specjalnej lampy na jego grobie. Znajduje się on do dziś w kapucyńskim
opactwie w Ascoli Piceno.
www.brewiarz.pl
Czcigodny Ojcze Proboszczu! Z okazji IMIENIN Parafianie życzą Ojcu światła Ducha Św.,
opieki Matki Bożej Różańcowej i św. Patrona, a także sił i zdrowia do realizacji wszystkich
zamierzeń oraz radości ze służenia naszej parafii, Zakonowi i Kościołowi.

Patron RÓŻY II z wspólnoty Żywego Różańca przy naszej parafii
ŚWIĘTY OJCIEC PIO
Francesco Forgione urodził się w Pietrelcinie (na południu Włoch) 25 maja 1887 r. Już
w dzieciństwie szukał samotności i często oddawał się modlitwie i rozmyślaniu. Gdy miał 5 lat,
objawił mu się po raz pierwszy Jezus. W wieku 16 lat Franciszek przyjął habit kapucyński
i otrzymał zakonne imię Pio. Rok później złożył śluby zakonne i rozpoczął studia filozoficznoteologiczne. W 1910 r. przyjął święcenia kapłańskie. Już wtedy od dawna miał poważne
problemy ze zdrowiem. Po kilku latach kapłaństwa został powołany do wojska. Ze służby
został zwolniony ze względu na zły stan zdrowia. Pod koniec lipca 1916 r. przybył do San
Giovanni Rotondo i tam przebywał aż do śmierci. Był
kierownikiem duchowym młodych zakonników.
20 września 1918 r. podczas modlitwy przed wizerunkiem
Chrystusa ukrzyżowanego o. Pio otrzymał stygmaty. Na jego
dłoniach, stopach i boku pojawiły się otwarte rany - znaki męki
Jezusa. Wkrótce do San Giovanni Rotondo zaczęły przybywać
rzesze pielgrzymów i dziennikarzy, którzy chcieli zobaczyć
niezwykłego kapucyna. Stygmaty i mistyczne doświadczenia
o. Pio były także przedmiotem wnikliwych badań ze strony
Kościoła. W związku z nimi o. Pio na 2 lata otrzymał zakaz
publicznego sprawowania Eucharystii i spowiadania wiernych.
Sam zakonnik przyjął tę decyzję z wielkim spokojem. Po wydaniu
opinii przez dr. Festa, który uznał, że stygmatyczne rany nie są
wytłumaczalne z punktu widzenia nauki, o. Pio mógł ponownie
publicznie sprawować sakramenty.
Ojciec Pio był mistykiem. Często surowo pokutował, bardzo dużo
czasu poświęcał na modlitwę. Wielokrotnie przeżywał ekstazy,
miał wizje Maryi, Jezusa i swojego Anioła Stróża. Bóg obdarzył
go również darem bilokacji - znajdowania się jednocześnie w dwóch miejscach.
Włoski zakonnik niezwykłą czcią darzył Eucharystię. Przez długie godziny przygotowywał się
do niej, trwając na modlitwie, i długo dziękował Bogu po jej odprawieniu. Odprawiane przez
o. Pio Msze święte trwały nieraz nawet dwie godziny. Ich uczestnicy opowiadali, że ojciec Pio
w ich trakcie - zwłaszcza w momencie Przeistoczenia - w widoczny sposób bardzo cierpiał
fizycznie. Kapucyn z Pietrelciny nie rozstawał się również z różańcem.
W 1922 r. powstała inicjatywa wybudowania szpitala w San Giovanni Rotondo. Ojciec Pio
gorąco ten pomysł poparł. Szpital szybko się rozrastał, a problemy finansowe przy jego
budowie udawało się szczęśliwie rozwiązać. "Dom Ulgi w Cierpieniu" otwarto w maju 1956 r.
Kroniki zaczęły się zapełniać kolejnymi świadectwami cudownego uzdrowienia dzięki
wstawienniczej modlitwie o. Pio. Tymczasem zakonnika zaczęły powoli opuszczać siły, coraz
częściej zapadał na zdrowiu. Zmarł w swoim klasztorze 23 września 1968 r. Na kilka dni przed
jego śmiercią, po 50 latach, zagoiły się stygmaty.
W 1997 r. ogłoszono dekret o heroiczności cnót o. Pio; rok później - dekret stwierdzający cud
uzdrowienia za wstawiennictwem o. Pio. Św. Jan Paweł II dokonał beatyfikacji o. Pio w dniu
2 maja 1999 r., a kanonizował go 16 czerwca 2002 r.
www.brewiarz.pl
Z CZEGO SIĘ ŚMIEJOM U ANTKA NA WINKLU
Po niedzielnej Mszy rodzina wraca do domu:
- Ależ ten organista fałszował - mówi matka.
- A ksiądz strasznie przynudzał - dodaje ojciec.
Na to syn:
- A co byście chcieli za złotówkę?!

