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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Dziś gościmy przedstawicieli wspólnoty Cenacolo z Jastrzębia, którzy podczas Mszy św.
dają świadectwo wyjścia z uzależnienia.
2. Zapraszamy na niedzielne nieszpory o godz. 16.30.
3. Jutro rozpoczynamy miesiąc październik. Zapraszamy wiernych na nabożeństwa
różańcowe w tygodniu od poniedziałku do czwartku i w sobotę o 17.15, w piątki po Mszy
św. o 17.00, w niedzielę o 16.15. Przez wypełnienie tej pobożnej praktyki mamy możliwość
zyskania odpustu zupełnego. Plan prowadzenia różańca przez poszczególne grupy oraz plan
modlitwy za mieszkańców poszczególnych ulic parafii jest w dodatku do naszej gazetki,
wywieszony w gablotce, a także na stronie internetowej parafii.
4. Msza św. i nabożeństwo za przyczyną św. Michała Archanioła z modlitwą wstawienniczą
przed Najświętszym Sakramentem o uzdrowienie i uwolnienie z nałogów, różnych
uzależnień, stanów depresyjnych, wszystkich niepełnosprawnych, chorych i w podeszłym
wieku - odbędzie się w środę o godz. 18.00.
Również w środę z racji wigilii Uroczystości św. Franciszka z Asyżu przy obrazie św.
Franciszka odbędzie się TRANSITUS (nabożeństwo upamiętniające śmierć Świętego)
z uczczeniem relikwii. Serdecznie zapraszamy.
5. W tym tygodniu przypadają: I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. Zachęcamy do
skorzystania ze spowiedzi i komunii św. wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana
Jezusa. Okazja do spowiedzi pół godziny przed każdą Mszą.
6. W czwartek obchodzimy Uroczystość św. Franciszka. Msze św. o 7.00 i 18.00. O godz.
17.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo do św. Franciszka w int. FZŚ,
kapłanów i osób konsekrowanych oraz o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
7. W piątek o godz. 8.30 odwiedziny chorych. Chorych niezapisanych na stałej liście prosimy
zgłaszać przy furcie lub w zakrystii. Przypominamy o możliwości przyjmowania komunii
św. zanoszonej przez szafarzy w każdą niedzielę po Mszy św. o godz. 8.30.
8. Spowiedź dla wszystkich dzieci w I piątek już od 16.30. O 17.00. Msza św. I-piątkowa
z udziałem dzieci. W czasie tej Mszy św. zostanie przedstawiona Parafii młodzież, która
pragnie w tym roku przygotowywać się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Pozostałą
młodzież zapraszamy do spowiedzi św. od godz. 18.00 i na Mszę św. I-piątkową o 18.30.
Po tej Mszy św. odbędzie się modlitewny wieczór uwielbienia.
9. Przypominamy, iż do 7 października trwają zapisy na pielgrzymkę młodzieży (wyjazd
13 października) do Przasnysza i Rostkowa w Roku św. Stanisława Kostki. Koszt 30 zł.
10. W sobotę modlitwa różańcowa o 7.30, o 8.00 Msza św. w int. wynagr. Niepokalanemu
Sercu Maryi za grzechy oraz w int. Wspólnoty Żywego Różańca, a także nabożeństwo
w ramach praktyk pięciu I sobót miesiąca. Następnie spotkanie Żywego Różańca. O 17.30
nabożeństwo różańcowe i Msza św. w porządku niedzielnym. Serdecznie zapraszamy już
ostatni raz w tym roku na Apel Jasnogórski ze św. Janem Pawłem II o 21.00.
11. W sobotę też odbędzie się pielgrzymka Żywego Różańca i wszystkich wspólnot
różańcowych do katowickiej katedry.

Zapraszamy chętnych (dzieci, młodzież, dorosłych) do włączenia się w modlitwę różańcową
we wspólnocie Żywego Różańca, która polega na codziennym odmówieniu jednej dziesiątki
różańca św. w dowolnym czasie i w dowolnym miejscu. Także zapraszamy do włączenia się
w Żywy Różaniec Rodziców modlących się za swoje dzieci.
12. Spotkanie rodziców wraz z dziećmi przygotowującymi się do Pierwszej Komunii św.
odbędzie się we wtorek o 19.00 w kościele.
13. Trwają zapisy na pielgrzymkę do Ziemi Świętej (17 - 24 lutego 2019).
14. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, którą można nabyć wychodząc z kościoła.
Za wszelkie ofiary, modlitwy i wyrazy życzliwości składamy serdeczne podziękowania
„Bóg zapłać”. Niech Maryja i św. Antoni wypraszają nam potrzebne łaski w kolejnym
tygodniu naszego życia.
Intencje modlitwy na październik 2018
Ewangelizacyjna: Aby osoby konsekrowane rozbudziły swój zapał misyjny i były obecne
wśród ubogich, zepchniętych na margines i tych, którzy nie mają głosu.
Intencja własna: Aby ruchy formacyjne, wspólnoty działające w naszej parafii we wzajemnej
jedności w Duchu Świętym na wzór Maryi Królowej Różańca Świętego przyczyniały się do
wzrostu Królestwa Jej Syna w naszych środowiskach.
INTENCJE MSZY ŚW. 30.09 – 7.10.2018
XXVI Niedziela Zwykła – 30.09
7.00
8.30 Za ++ syna Grzegorza i męża Kazimierza SZURA.
10.00 Za ++ Genowefę i Stanisława JASIŃSKICH.
11.30 CHRZTY I ROCZKI.
17.00 W int. Martyny PETER z ok. 15. rocz. ur. z prośbą o Boże błog., opiekę Maryi
i Anioła Stróża.
Poniedziałek – wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dz. i dK. –1.10
7.00 Za ++ z rodziny DUDEK.
18.00 Za ++ rodziców KOSIECKICH, trzech synów, dwie córki i zięciów.
Wtorek – wspomnienie Świętych Aniołów Stróżów – 2.10
7.00
18.00 Za + Sylwię PIETRYKOWSKĄ w 2. rocz. śm. – int. od męża i córek.
Środa – TRANSITUS – 3.10
7.00 Za ++ rodziców Helenę Józefa BEDNARA, Gertrudę i Ryszarda MŁOCEK oraz
krewnych z obu stron.
18.00 Przez wstaw. św. Michała Archanioła z prośbą o uzdrowienie i uwolnienie
z nałogów, różnych uzależnień, stanów depresyjnych, w int. niepełnosprawnych,
chorych i w podeszłym wieku.
18.00 Za + Ewelinę MELICH w 1. rocz. śm.
Czwartek – Uroczystość św. Franciszka z Asyżu – 4.10
7.00 W pewnej intencji.
18.00 W int. Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.
18.00 Przez wstaw. św. Franciszka z Asyżu w int. naszej wspólnoty zakonnej, dobrodziejów
oraz o nowe powołania kapłańskie zakonne i misyjne.
Piątek – wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, dz. – 5.10
7.00 W pewnej intencji.
17.00 Za + Jadwigę WRÓBEL.
18.30 Za wstaw. Matki Bożej Różańcowej w int. Małgorzaty SALAMON z prośbą o obfite

łaski Ducha Świętego dla niej i całej rodziny.
Sobota – 6.10
8.00 W int. wynagr. Niepokalanemu Sercu Maryi oraz w int. wspólnoty Żywego Różańca.
8.00 Za + brata Huberta.
14.00 W int. Klary MORYS z ok. 1. rocz. ur. z prośbą o Boże błog., opiekę Maryi i Anioła
Stróża.
15.00 Chrzest św.
18.00 Za ++ rodziców, Mariannę i z pokrewieństwa.
18.00 Do Bożego Miłosierdzia za ++ rodziców Jerzego GRZYK w 1. rocz. śm. i Anielę
GRZYK w 2. rocz. śm.
XXVII Niedziela Zwykła – 7.10
7.00 Za ++ Stefanię i Pawła GASZTYCH, krewnych i dusze w czyśćcu cierpiące.
8.30 Za + Dariusza PASIEKA w 17. rocz. śm.
10.00 W int. Honoraty TROCHA z ok. 10. rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze Boże błog., zdrowie, opiekę Maryi i Anioła Stróża.
11.30 W int. Iwony i Andrzeja SOWA z ok. 35. rocz. śl. z podz. za otrzymane łaski
z prośbą o dalsze Boże błog., zdrowie, opiekę Maryi i Świętych dla całej rodziny.
11.30 W int. Jadwigi WIDUCH z ok. 80. rocz. ur. i całej rodziny z podz. za otrzymane łaski
z prośbą o dalsze Boże błog., opiekę Maryi i zdrowie.
TD
17.00 Za + Emila SŁOTĘ we wspomn. ur.
W naszym klasztorze odprawiane są Msze św. gregoriańskie:
za + Mikołaja ŻYŁA (od 1. do 30.10.2018)
Można zamawiać Msze św. gregoriańskie i do Dworu Niebieskiego (30 Mszy św. bez przerwy),
a także tzw. intencje bezterminowe, czyli bez określenia daty i godz. odprawienia takiej Mszy.
Przy furcie można także zamawiać intencje do Mszy św. zbiorowych.
Msza św. zbiorowa to jedna Msza św., podczas której odprawia się intencje złożone przez
kilka osób, za ich wiedzą i zgodą. Msze św. zbiorowe w naszym kościele odprawiane są
w Dni Fatimskie (każdy 13. dzień miesiąca od maja do października o godz. 18.00)
Myśl św. Jana Pawła II z Adhortacji Apostolskiej „Redemptoris Custos”:
Całkowita ofiara, jaką Józef złożył ze swego istnienia, aby godnie przyjąć
Mesjasza we własnym domu, znajduje wytłumaczenie „w niezgłębionym życiu
wewnętrznym, które kierowało jego postępowaniem i było dlań źródłem
szczególnych pociech; to z niego czerpał Józef rozwagę i siłę — właściwą duszom
prostym i jasnym — dla swych wielkich decyzji, jak wówczas gdy bez wahania
podporządkował Bożym zamysłom swoją wolność, swoje prawo do ludzkiego powołania,
swoje szczęście małżeńskie, godząc się przyjąć w rodzinie wyznaczone sobie miejsce i ciężar
odpowiedzialności, ale rezygnując, mocą nieporównanej dziewiczej miłości, z naturalnej
miłości małżeńskiej, która tworzy rodzinę i ją podtrzymuje”.
To poddanie się Bogu, będące gotowością woli do poświęcenia się Jego służbie, nie jest
niczym innym jak praktyką pobożności, która stanowi jeden z przejawów cnoty religijności.
KOMENTARZ DO DZISIEJSZEJ EWANGELII
(Mk 9,38-43.45.47-48)
Zgorszenie
Chcąc nie chcąc, zawsze stajemy po czyjejś stronie – działaniem lub bezczynnością,
mówieniem lub milczeniem, uśmiechem lub przez kamienną twarz. W konkretnych życiowych
sytuacjach bezstronność nie istnieje. Wybierając, opowiadamy się za dobrem lub złem,

postępujemy szlachetnie lub niegodziwie. Kiedyś nam wszystkim przyjdzie
zdać sprawę ze swego życia. Jezus przestrzega przed dramatem zgorszenia:
gdy drugi człowiek staje się przeze mnie gorszy, upada, zaczyna służyć złej
sprawie. Mieć kogoś na sumieniu to niezwykle gorzkie doświadczenie.
Dlatego Ewangelia mówi o zdecydowanym przeciwstawieniu się złu: odetnij
się od tego, co cię prowadzi do zła i grzechu.
Chcąc nie chcąc, zawsze stajemy po czyjejś stronie – działaniem lub
bezczynnością, mówieniem lub milczeniem, uśmiechem lub przez kamienną
twarz. W konkretnych życiowych sytuacjach bezstronność nie istnieje. Wybierając, opowiadamy
się za dobrem lub złem, postępujemy szlachetnie lub niegodziwie. Kiedyś nam wszystkim
przyjdzie zdać sprawę ze swego życia. Jezus przestrzega przed dramatem zgorszenia: gdy drugi
człowiek staje się przeze mnie gorszy, upada, zaczyna służyć złej sprawie. Mieć kogoś na
sumieniu to niezwykle gorzkie doświadczenie. Dlatego Ewangelia mówi o zdecydowanym
przeciwstawieniu się złu: odetnij się od tego, co cię prowadzi do zła i grzechu.
o. Jarosław Krawiec OP
Z KRONIKI PARAFIALNEJ
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Rok szkolny 2018/2019 rozpoczęty z Bogiem

KĄCIK LITURGICZNY
2 października – wspomnienie Świętych Aniołów Stróżów
Chociaż może modlitwa „Aniele Boży, Stróżu mój …” kojarzy się
z dzieciństwem i dziećmi, przekonanie o istnieniu i obecności Aniołów,
w tym również Aniołów Stróżów, jest jednym z ważnych elementów
naszej wiary. Aniołowie są duchami stworzonymi przez Boga dla Jego
chwały i pomocy ludziom. Ci, którym Bóg zleca opiekę nad ludźmi, są
nazywani Aniołami Stróżami. Opieka ta trwa przez całe nasze ziemskie
życie. Każdy z nas ma swojego, „osobnego" Anioła Stróża.
Pismo Święte nie pozostawia wątpliwości co do istnienia aniołów,
posłańców Bożych, którzy uczestniczą w dziejach zbawienia człowieka.
Te czysto duchowe istoty pośredniczą między Bogiem a ludźmi.
Niech dzisiejsze wspomnienie uświadomi nam, że Aniołowie Stróżowie realnie istnieją,
opiekują się nami, chroniąc przed złem i prowadząc ku dobru, a wiara w nich nie jest
zarezerwowana tylko dla dzieci. Nie zapominajmy o częstej modlitwie do naszych duchowych
opiekunów.
https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/
Z CZEGO SIĘ ŚMIEJOM U ANTKA NA WINKLU
- Wiesz – mówi kolega do drugiego – śniła mi się dziś twoja nieboszczka żona .
- Co ty powiadosz? I co do ciebie godała?
- Nic nie godała.
- Nic?! W takim razie to nie była moja żona.
/S. Ligoń, Bery i bojki śląskie, Katowice 1980/

