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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Dziś dzień patronalny wspólnoty Żywego Różańca z racji wspomnienia w liturgii
Matki Bożej Różańcowej. Z tej okazji przypominamy o możliwości włączenia się w
modlitwę różańcową we wspólnocie Żywego Różańca (dzieci, młodzież, dorosłych), 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. Chętnych zapraszamy do zakrystii.
2. Dziś także w całej Polsce odbywa się liczenie wiernych na Mszach św.
3. Zapraszamy dziś na nabożeństwo różańcowe o godz. 16.15, natomiast w tygodniu od
poniedziałku do czwartku i w sobotę o 17.15, w piątki po Mszy św. o 17.00.
4. W przyszłą niedzielę XVIII Dzień Papieski pod hasłem „Promieniowanie ojcostwa”.
Przed kościołem zbiórka na Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Natomiast nasz
Parafialny Dzień Papieski będziemy obchodzić 21 października.
5. W piątek swoje imieniny zakonne obchodzi nasz Proboszcz o. Serafin. Zapraszamy na
Mszę św. w int. Solenizanta o godz. 7.00. Solenizanta polecamy modlitwie parafian.
6. W sobotę będziemy przeżywać Dzień Fatimski. Zapraszamy w tym dniu na pokutne
nabożeństwo różańcowe o godz. 17.15, Mszę św. w intencji zbiorowej (intencje można
składać przy furcie lub bezpośrednio przed Mszą na stoliku pod chórem), a także na
nabożeństwo fatimskie połączone z procesją światła na placu kościelnym. Prosimy
o przyniesienie świec.
7. W przyszłą niedzielę odbędzie się spotkanie popielgrzymkowe uczestników pielgrzymki
do Włoch „Szlakiem franciszkańskim”. W programie modlitwa różańcowa o 16.15, Msza
św. dziękczynna, podczas której zostanie poświęcona figura św. Ojca Pio (dar pielgrzymów)
i spotkanie przy stole w klasztorze.
8. Spotkanie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich odbędzie się dzisiaj o godz. 14.30
w klasztorze. Spotkanie Parafialnego Zespołu Caritas - we wtorek po Mszy św. o 18.00.
9. Dziś jeszcze można się zapisywać na pielgrzymkę młodzieży do Przasnysza i Rostkowa
w Roku św. Stanisława Kostki. Wyjazd w sobotę, 13 października o godz. 6.00. Koszt 30 zł.
10. Trwają zapisy na pielgrzymkę do Ziemi Świętej (17 - 24 lutego 2019).
11. 3 października zmarł o. Albert Antkowiak OFM, który w latach 1974 – 1980 w naszym
klasztorze pełnił funkcję gwardiana. Pogrzeb odbędzie się we wtorek o 11.00 w Osiecznej.
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…
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.
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INTENCJE MSZY ŚW. 7.10 – 14.10.2018
XXVII Niedziela Zwykła – 7.10
Za ++ Stefanię i Pawła GASZTYCH, krewnych i dusze w czyśćcu cierpiące.
Za + Dariusza PASIEKA w 17. rocz. śm.
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.
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.
Poniedziałek – 8.10
7.00 Za ++ rodziców Małgorzatę i Jana KLONEK, synów Józefa i Franciszka, zięcia
Eugeniusza, Mariannę i Jana ŻURAWA i syna Andrzeja.
18.00 Za ++ mamę Marię DRABIK, siostrę Marię i dusze w czyśćcu cierpiące.
Wtorek – wspomnienie bł. Wincentego Kadłubka, bpa – 9.10
7.00
18.00 Za + Annę STAWINOGA w 2. rocz. śm.
Środa – 10.10
7.00 W int. Lidii BAKALORZ z ok. 75. rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze Boże błog. i zdrowie – int. od Ewy i Bronisława z rodziną.
18.00 Za ++ dziadków DYRDA, HAŚNIK, SITKO i KUDEŁKO.
18.00 W int. Domowego Kościoła – Rodzin należących do Kręgu przy naszej parafii.
Czwartek – wspom. św. Jana XXIII, pap. – 11.10
7.00 Za ++ Stefana ŚRUBOCZ w 1. rocz. śm. i jego żonę Krystynę ŚRUBOCZ.
18.00 Za + Dariusza TROJAN we wspomn. ur.
Piątek – wspomnienie św. Serafina z Montegranaro, zakonnika – 12.10
7.00 W int. Proboszcza o. Serafina z ok. imienin zakonnych.
7.00 W int. Jadwigi i Rudolfa PLEWIK z ok. 50. r. śl., z podz. za otrzymane łaski i Boże
błog. w życiu małżeńskim i rodzinnym z pr. o błog. Boże na dalsze lata życia. TD
17.00 Za ++ Piotra i Marię GODZIEK.
Sobota – wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego, prezb. – Dzień Fatimski – 13.10
7.00
18.00 Za wstaw. Matki Bożej Fatimskiej, św. Jana Pawła II i św. Dzieci z Fatimy
w intencji zbiorowej.
XXVIII Niedziela Zwykła – 14.10
7.00 W int. Marii i Jana z ok. 50. rocz. śl. TD
8.30 Za + Andrzeja NOWAKA w 8. rocz. śm.
10.00 W int. Patrycji PYRAS z ok. kolejnej rocz. ur. oraz o. Maksymina z prośbą o Boże
błog., opiekę Maryi i Aniołów Stróżów.
11.30 W int. Parafian.
11.30 Za + Adelajdę BUJARSKĄ w 4. rocz. śm.
17.00 Za ++ rodziców Karolinę i Jana SOJKA.
17.00 W int. dziękczynnej za dar pielgrzymowania do Włoch „szlakiem franciszkańskim”,
uczestników pielgrzymki i ich rodzin.
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.
Myśl św. Jana Pawła II z Adhortacji Apostolskiej „Redemptoris Custos”:
Wspólnota życia Józefa i Jezusa skłania nas jeszcze do rozważenia tajemnicy
Wcielenia właśnie w aspekcie człowieczeństwa Chrystusa, tego Boskiego narzędzia
skutecznie służącego uświęceniu człowieka: „Mocą Bóstwa Chrystusa, Jego ludzkie
czyny były dla nas zbawienne, będąc przyczyną łaski tak ze względu na ich moc
zasługującą, jak też dzięki swej niezawodnej skuteczności”.

KOMENTARZ DO DZISIEJSZEJ EWANGELII
(Mk 10,2-16)
Przymierze miłości
Szukając w języku wiary odpowiedniego pojęcia mogącego wyrazić
tajemnicę wierności i nierozerwalności małżeństwa, można sięgnąć do słowa
„przymierze”. Kojarzy się ono bowiem z nierozerwalną więzią Boga z ludem.
Boga, który pomimo słabości swego narodu nigdy nie zrywa przymierza, nie
cofa raz danego słowa. Nauka Chrystusa o małżeństwie opiera się na wierze
w człowieka i wierze w ludzką miłość. Skoro Bóg czyni człowieka partnerem
przymierza, to czyż ludzie, których łączy miłość i pragną dobra dla siebie, nie są w stanie
zbudować głębokiej i trwałej relacji? Przymierze jest więzią niezniszczalnej miłości, a jej
gwarantem jest Bóg. W niej ma udział również przymierze zawierane między małżonkami,
które Kościół, mocą Chrystusa, podnosi do godności sakramentu.
Proszę Cię, Jezu Chryste, abyś we wszystkich rodzinach i małżeństwach objawił moc swojej
zbawczej i miłosiernej miłości. Umocnij, Panie, zwłaszcza tych, którzy doświadczają trudności
i kłopotów. Pomóż mi, bym umiał kochać Boga i ludzi.
o. Jarosław Krawiec OP
Z KRONIKI PARAFIALNEJ 21 – 29.09.2018 Pielgrzymka do Włoch

La Verna, gdzie św. Franciszek otrzymał Montepaolo, jedna z pustelni
stygmaty
św. Antoniego
Gargano - sanktuarium św. Michała Archanioła

W TROSCE O WSPÓLNY DOM
Fragmenty Listu Pasterskiego Episkopatu Polski w liturgiczne wspomnienie św. Franciszka z Asyżu
4 października 2018 r.
[…] Godność człowieka powołanego do życia w jedności z Bogiem i innymi stworzeniami stoi
u podstaw jego odpowiedzialności za całe dzieło stworzenia. Psalmista rozważając wielkość człowieka
mówi: „Uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebieskich, chwałą i czcią go uwieńczyłeś.
Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich; złożyłeś wszystko pod jego stopy” (Ps 8, 5-7).
[…] „Cała ludzkość wezwana jest do uświadomienia sobie konieczności zmiany stylu życia,
produkcji i konsumpcji, by powstrzymać globalne ocieplenie albo przynajmniej wyeliminować
przyczyny wynikające z działalności człowieka” (Laudato sì, 23). Do refleksji, której celem jest
uwrażliwienie sumienia na kwestie ekologiczne, trzeba jeszcze dodać sprawy o wiele bliższe
przeciętnemu odbiorcy tego listu. Warto spojrzeć na samego siebie i zapytać choćby o egoistyczny,
konsumpcyjny styl życia, który grozi nam wszystkim, a ma swoje źródło w zapomnieniu o Bogu.
Stworzenie bez Stworzyciela zanika – przypomina Sobór Watykański II (por. Gaudium et Spes, 36).
Pierwszą ofiarą tego zapomnienia jest zawsze sam człowiek, a po nim świat stworzony.
Niepohamowane gromadzenie dóbr, wyzysk i niszczenie przyrody, znęcanie się nad zwierzętami,
zaśmiecanie lasów, obrzeży dróg, oceanów, powietrza, przestrzeni kosmicznej, nadużywanie
wszystkiego tego, co z Bożej ręki otrzymaliśmy – to niepełny katalog grzechów ekologicznych.
[…] W encyklice Laudato sì papież Franciszek stwierdził, że jako wierzący potrzebujemy
„nawrócenia ekologicznego”, które stając się owocem spotkania z Jezusem, będzie zmieniało nasz

stosunek do świata (por. Laudato sì, 217).
[…] Najlepszym przykładem takiego nawrócenia jest Biedaczyna z Asyżu – św. Franciszek,
którego dziś wspominamy w liturgii. Jego życie wiodło przez beztroską młodość i poszukiwanie
własnej chwały aż do radykalnego nawrócenia. Doznawszy wewnętrznego upokorzenia przeżył
duchową przemianę. Spotkał Chrystusa w trędowatym, a następnie w kościółku św. Damiana przyjął
przesłanie Ukrzyżowanego, by „odbudować Kościół, który leży w ruinie”.
Miłość do Boga zaowocowała w jego życiu umiłowaniem ubóstwa, prostotą życia, bezinteresowną
służbą innym i szczególnym stosunkiem do stworzonego świata. Nie utożsamiając przyrody z Bogiem,
zauważał w stworzeniach owoc miłości, dobroci i piękna Stwórcy, i darzył je braterską miłością. Po
otrzymaniu stygmatów Męki Pańskiej, napisał piękny hymn, w którym chwali Pana przez słońce,
księżyc, wiatr, siostrę wodę, ziemię, która rodzi różne owoce, kwiaty oraz trawy. Dostrzegał
Stworzyciela i stworzenie. W Boga wierzył, a stworzenie szanował, gdyż czuł się jego istotną częścią.
Drodzy Bracia i Siostry!
Oby przykład i wstawiennictwo św. Franciszka stały się dla nas zachętą do pracy nad sobą, do
walki z naszym egoizmem i obojętnością na losy drugiego człowieka i świata.
Słowa wdzięczności należą się tym, którzy od lat zabiegają o ochronę środowiska. Niech
Biedaczyna z Asyżu pomoże nam być dobrymi stróżami Bożego stworzenia, aby wspólny dom jakim
jest ziemia, służył nam i przyszłym pokoleniom.

12 PAŹDZIERNIKA
Pomódl się za Ojca Proboszcza (nie tylko) w dniu jego imienin zakonnych,
życząc mu błogosławieństwa Bożego i wszelkiego DOBRA:
Panie, daj nam świętych kapłanów, Ty sam ich utrzymuj w świętości. O Boski i Najwyższy
Kapłanie, niech moc miłosierdzia Twego towarzyszy im wszędzie i chroni ich od zasadzek
i sideł diabelskich, które ustawicznie zastawia na duszę kapłana. Niechaj moc miłosierdzia
Twego, o Panie, kruszy i wniwecz obraca wszystko to, co by mogło przyćmić świętość kapłana
– bo Ty wszystko możesz. Amen
Serafin - to imię pochodzenia hebrajskiego, od słowa ser-phim 'płonący, palący' (liczba
mnoga), co pochodzi od czasownika s-r-f 'palić'. W angelologii biblijnej tak nazywają się
aniołowie jednego z chórów anielskich.
www.deon.pl
Serafini. Najwyższe chóry anielskie stojące najbliżej Boga to Serafini, Cherubini oraz Trony.
Są to aniołowie kontemplacji. Ludzki umysł nie jest w stanie pojąć ich czystości i świętości, jak
również ich udziału w adoracji Boga.
O serafinach dowiadujemy się dzięki św. Izajaszowi.
Prorok opisuje te anioły z dosyć dużą dokładnością.
W jego wizji pojawiają się one wokół tronu Bożego jako
podwójny chór na wieki sławiący chwałę i majestat Pana
Zastępów. Izajasz wspomina także, że futryny drzwi
świątyni zatrzęsły się od pełnego mocy śpiewu Serafinów:
„Święty, święty, święty, Pan Bóg Zastępów/ Cała ziemia pełna jest Jego chwały” (Iz 6,3).
Jak wyglądają Serafini? Izajasz daje jasną odpowiedź: „Ujrzałem Pana siedzącego na wysokim
i wyniosłym tronie, a tren Jego szaty wypełniał świątynię. Serafiny stały ponad Nim; każdy
z nich miał po sześć skrzydeł; dwoma zakrywał swą twarz, dwoma okrywał swoje nogi,
a dwoma latał” (Iz 6,2).
Ponawiajmy więc często akty strzeliste i przez wstawiennictwo Serafinów, a wśród nich
św. Michała Archanioła, prośmy Jezusa, Króla Miłości oraz Jego Matkę, aby święty ogień
miłości nigdy nie zgasł w naszych duszach.
https://kjb24.pl/serafini/
Z CZEGO SIĘ ŚMIEJOM U ANTKA NA WINKLU
- Widzicie, moja staro pije na śniodanie herbata, jo zaś wola kawa.
- No to mocie komedyjo warzyć zawsze dwa napoje.
- Po jakiemu? Przeca łoba pijemy herbata.
/S. Ligoń, Bery i bojki śląskie, Katowice 1980/

