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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Dziś Dzień Papieski w naszej parafii z racji liturgicznego wspomnienia św. Jana Pawła II.
O godz. 16.00 odbędzie się przedstawienie o świętym Papieżu w wykonaniu dzieci,
następnie różaniec z Ojcem Świętym. Przed kościołem można nabyć papieskie kremówki,
z których dochód zasili konto budowy nowego kościoła i klasztoru.
2. 8 października, w ramach Dnia Papieskiego na Fundację „Dzieła Nowego Tysiąclecia”
zebrano 1340 zł. Za każdy dar składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
3. Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe w tygodniu: od poniedziałku do czwartku
i w sobotę o 17.15, w piątki po Mszy św. o 17.00.
4. Dziś też rozpoczynamy Tydzień Misyjny, który zakończymy niedzielą misyjną. Z tej racji
będziemy gościć diakona oraz kleryków. Przed kościołem będzie można złożyć ofiarę na
franciszkańskie misje.
5. Zapraszamy na kolejną katechezę dla dorosłych, która odbędzie się w środę po Mszy św.
o godz. 18.00 w kościele. Tematem katechezy będzie kolejny uczynek miłosierdzia co do
duszy: Urazy chętnie darować.
6. Spotkanie kandydatów do bierzmowania w piątek po Mszy św. o godz. 18.00.
7. W zakrystii i przy furcie można składać wypominki za zmarłych, za których będziemy
modlić się na początku listopada.
8. Nauki przed chrztem dla rodziców i chrzestnych odbędą się w sobotę o godz. 16.30.
9. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, którą można nabyć wychodząc z kościoła. Od
1 listopada będzie można nabywać nasze parafialne kalendarze - cegiełki na budowę
nowego kościoła i klasztoru.
10. Uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zachęcamy do wzięcia udziału w III edycji
projektu: „Śląskie. Inwestujemy w talenty", mającego na celu wsparcie stypendialne
szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów matematycznych,
przyrodniczych, językowych oraz ICT, stale zamieszkujących na terenie województwa
śląskiego. Termin składania wniosków: 27 października br. Więcej informacji na stronie
internetowej naszej parafii oraz na stronie: http://www.efs-stypendia.slaskie.pl
Za wszelkie ofiary, modlitwy i wyrazy życzliwości składamy serdeczne podziękowania
„Bóg zapłać”. Niech Maryja Królowa Różańca św. i św. Antoni wypraszają nam
potrzebne łaski w kolejnym tygodniu naszego życia.

INTENCJE MSZY ŚW. 22–29.10.2017
7.00
8.30
10.00
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XXIX Niedziela Zwykła – 22.10
Za + Flawiana WOJCIECHOWSKIEGO w 13. rocz. śm. i dusze w czyśćcu cierpiące.
W int. Józefy i Aleksandra KNAP z ok. 55. r. śl. oraz 80. ur. Aleksandra z podz. za
otrzym. łaski z pr. o dalsze Boże błog., zdr., opiekę Maryi, Aniołów i Świętych. TD
W int. Mateusza PETER z ok. 16. rocz. ur. z prośbą o Boże błog., Dary Ducha
Świętego, opiekę Maryi i Anioła Stróża.
W int. Stanisławy i Andrzeja z ok. 40. rocz. śl. z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze Boże błog., opiekę Maryi i Świętych.

17.00 W int. Ewy i Szymona z ok. 1. rocz. śl. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze
Boże błog. i zdrowie.
Poniedziałek – wspom. św. Jana Kapistrana, prezb. – 23.10
7.00 W int. mieszkańców ul. Koszykowej 17-19a.
18.00 W int. Joanny i Adama SINKA z ok. 1. rocz. śl. z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze Boże błog., opiekę Maryi i Świętych.
Wtorek – 24.10
7.00 Za ++ Marię WRONA w 20. rocz. śm., ojca Franciszka, męża Józefa, syna
Władysława i braci.
18.00 Za + Alfreda PASZEK.
Środa – 25.10
7.00 W int. Barbary i Grzegorza GRUCHEL z prośbą o zdrowie i Boże błog.
18.00 W int. Alberta i Łukasza z ok. ur., całej ich rodziny, siostry Małgorzaty z ok. im.
z podz. za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog., opiekę Maryi i zdrowie.
18.00 Za + Franciszka WIERZBICKIEGO w 30. dn. po śm.
Czwartek – 26.10
7.00 W int. Eugeniusza, Jolanty i Anny, w intencjach Panu Bogu wiadomych.
18.00 W int. Anieli i Justyna z ok. kolejnej rocz. śl. z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze Boże błog. światło Ducha Świętego i zdrowie.
Piątek – 27.10
7.00 Za ++ Albinę, Jadwiga i Feliksa PSZCZÓŁKA.
17.00 W int. Faustyna z ok. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog. i zdrowie
dla całej rodziny.
17.00 W int. Doroty SAMULSKIEJ z prośbą o zdrowie, Boże błog. i radość ducha.
Sobota – święto świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza – 28.10
7.00 Za ++ Marię i Leona WAŁKIEWICZ oraz rodziców i rodzeństwo.
15.00 W int. Danuty z ok. ur.
18.00 Za ++ Marię DRABIK, córkę Marię i Edwarda.
18.00 Za ++ Krzysztofa BUGAJ, rodziców z obu stron, braci i szwagra.
XXX Niedziela Zwykła – 29.10
7.00 Za ++ Alojza i Irenę TROCHA – int. od córki Anny i wnuczki Barbary z rodziną.
8.30 Za + Ryszarda PILEWSKIEGO w 2. rocz. śm.
10.00 Za ++ rodziców Kamilę i Eusygniusza oraz z rodzin z obu stron.
11.30 CHRZTY I ROCZKI
17.00 Za + Ewę SROKA w 6. rocz. śm.
17.00 Za + Ryszarda NOWAKA w 3. rocz. śm.
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)
Można zamawiać Msze św. gregoriańskie (30 Mszy św. bez przerwy), a także
tzw. intencje bezterminowe, czyli bez określenia daty i godziny odprawienia takiej Mszy św.
Myśl św. Jana Pawła II
„Modlitwa różańcowa jest wielką pomocą dla człowieka naszego czasu. Sprowadza ona pokój
i skupienie; wprowadza nasze życie w tajemnice Boże i sprowadza Boga do naszego życia.”
(3 września 1983)

KOMENTARZ DO DZISIEJSZEJ EWANGELII
(Mt 22,15-214)
Boska moneta
W starożytności było tak, że imperium sięgało tam, gdzie sięgał obraz
cesarza. Jeżeli cesarz wybił monetę ze swoim wizerunkiem, to tak daleko,
jak zawędrowała ta moneta, tak daleko cesarz czuł się panem. Jego
wizerunek wyznaczał granicę jego wpływu, granicę jego panowania. Pomyślmy sobie teraz
o Jezusie Chrystusie, który w sercu każdego człowieka zostawił swój obraz, swoją podobiznę.
Jak daleko sięga granica jego królestwa w nas, jak bardzo rozciąga się na pokolenia, na cały
świat. Jezus Chrystus zostawia nam swoje oblicze, wyryte głęboko w naszym
człowieczeństwie, i dlatego cała ludzkość jest pod Jego panowaniem. I to jest dobre panowanie,
panowanie najpiękniejszego ze wszystkich synów ludzkich, najukochańszego, tego, który
swoimi dłońmi wyrył nasze twarze i te twarze kocha.
Panie, spraw, abym stale poprawiał moje myślenie, abym coraz bardziej upodabniał się do
Ciebie.
o. Daniel Stabryła OSB, o. Michał Legan OSPPE
ŚWIĘTA FILOMENA - Patronka RÓŻY IV
z wspólnoty Żywego Różańca przy naszej parafii
O św. Filomenie wiemy niewiele, a to, co możemy powiedzieć,
pochodzi z objawień, które otrzymała dominikanka s. Maria Luisa.
Filomena była grecką księżniczką, która w wieku trzynastu lat
towarzyszyła swoim rodzicom podczas audiencji u cesarza
rzymskiego Dioklecjana (panował w latach 284-305). Ten,
zachwycony jej urodą, zaproponował jej małżeństwo, ona jednak
odmówiła, tłumacząc, że już wcześniej swoje dziewictwo ofiarowała
Jezusowi. Rodzice i cesarz próbowali nakłonić dziewczynę do
zmiany postanowienia, ale Filomena była wierna danemu słowu.
Rozgniewany cesarz uwięził ją w nadziei, że zmieni zdanie. Przez
czterdzieści dni Dioklecjan przychodził do więzienia i raz prosił,
innym razem groził. W końcu rozgniewany poddał Filomenę torturom. Była biczowana,
topiona w Tybrze, strzelano do niej z łuku. Gdy te męczarnie nie złamały ducha młodej
Greczynki, a za każdym razem była cudownie ocalona od śmierci, cesarz kazał ją w końcu
ściąć mieczem. Zginęła jako dziewica męczennica.
Początki kultu św. Filomeny
O życiu Filomeny pewnie nikt by dzisiaj nie wiedział, bo jej grób w rzymskich katakumbach
był zapomniany przez 1500 lat. Natrafiono na niego dopiero przy renowacji katakumb w 1802
r. Po przewiezieniu relikwii Filomeny do kościoła w Mugnano del Cardinale niedaleko Neapolu
zaczęły się dziać cuda. Mugnano ściągało ludzi szukających wstawiennictwa „nowej” Świętej,
a publikacje objawień z opisem cudów były często wznawiane. Św. Filomena stała się
popularna. Wielkim jej czcicielem był np. dobrze nam znany proboszcz z Ars – św. Jan Maria
Vianney; chciał on nawet rozbudować swój kościół i poświęcić go czci św. Filomeny. Zabrakło
mu jednak na to sił i czasu. Po jego śmierci na miejscu starego kościoła wybudowano nowy,
który otrzymał tytuł bazyliki i jest poświęcony właśnie tej Świętej.
Filomena i Paulina
Paulina Jaricot, która w wieku 35 lat była bardzo chora, prawie umierająca, zapragnęła przed
śmiercią powierzyć swoje życie właśnie św. Filomenie. Wyprosiła u lekarza pozwolenie na
wyjazd i wybrała się do jej sanktuarium w Mugnano. Podróż z Lyonu do Neapolu trwała cztery
miesiące, bo ze względu na stan zdrowia Pauliny trzeba było robić częste postoje. Do
sanktuarium pielgrzymi dotarli na główne święto. Tam 9 sierpnia 1835 r. w czasie adoracji

Najświętszego Sakramentu Paulina doznała uzdrowienia. Żywy Różaniec działał już od
dziewięciu lat i rozwijał się nie tylko we Francji, ale również poza jej granicami. Papież
Grzegorz XVI przyjął więc Paulinę na audiencji i ucieszył się, widząc ją w pełni zdrowia.
Uznał uzdrowienie Pauliny za cud. Na podstawie tego zatwierdził kult św. Filomeny,
ustanawiając jej wspomnienie na 11 sierpnia, i uczynił grecką męczennicę patronką Żywego
Różańca. Stąd w wielu krajach Żywy Różaniec jest łączony z dwiema osobami: Pauliną Jaricot
jako założycielką i św. Filomeną jako patronką.
Patronka Żywego Różańca przypomina nam: masz dochować wiary, choćby cię wyśmiewali
i obrażali. „Ja zostałam wierna, gdy mnie kusili panowaniem nad światem i biczowali, choć
miałam tylko trzynaście lat” – mówi nam Święta. Młodym ludziom św. Filomena przypomina
o wartości czystości, a nam wszystkim pokazuje, na czym polega droga wolności. Człowiek
jest wolny, gdy kocha. Współczesne reklamy wolnością nazywają możliwość wybierania ciągle
czegoś i kogoś innego, ale to jest tylko otwarcie furtki dla kaprysów, które miotają ludzkim
sercem. Wolny człowiek, który kocha, nie ulega modzie, trendom, opiniom, zachciankom.
Człowiek prawdziwie wolny jest – tak jak św. Filomena – przede wszystkim wierny temu, kogo
kocha.
ks. Bogdan Michalski
JAN PAWEŁ II O MODLITWIE RÓŻAŃCOWEJ
„Powtarzając dobrze znane i drogie sercu modlitwy: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała
Ojcu człowiek skupia się na rozważaniu tajemnic zbawienia i przedstawia Bogu za
wstawiennictwem Maryi, potrzeby własne i całej ludzkości, prosząc Chrystusa o siły, by mógł
bardziej konsekwentnie i wielkodusznie żyć Ewangelią. Kiedyś powszechny był zwyczaj
codziennego odmawiania Różańca w rodzinie. Jak dobroczynne owoce przyniosłaby ta
praktyka także dzisiaj! Maryjny Różaniec oddala niebezpieczeństwa rozpadu rodziny, jest
niezawodną więzią jedności i pokoju".
(Castel Gandolfo 1 X 1995)
„Weźmy znowu do rąk, najdrożsi bracia
i siostry, różaniec, aby wyrazić naszą cześć dla
Maryi, aby nauczyć się od Niej, jak być
pilnym uczniem Boskiego Mistrza, aby
wyprosić Jej niebieską opiekę tak w naszych
codziennych potrzebach, jak i przy wielkich
problemach, które nękają Kościół i całą
ludzkość.”
(25 października 1987)

Pielgrzymka parafialna, 6.10.2017.
Święta Lipka. Różaniec w krużgankach
13.10.2017
Rozpoczęcie przygotowań do przyjęcia
sakramentu bierzmowania młodzieży. Wręczenie
różańców.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z CZEGO SIĘ ŚMIEJOM U ANTKA NA WINKLU

Na lekcji języka polskiego nauczyciel pyta:
- Czym będzie wyraz „chętnie” w zdaniu: „Uczniowie chętnie wracają do szkoły
po wakacjach”?
Zgłasza się Marek:
- Kłamstwem.

