INTENCJE MSZALNE 19 – 26.09.2021r.

Niedziela – 19.09.

Poniedziałek –
20.09.
Św. Andrzeja Kim
i Towarzyszy
Wtorek – 21.09.
Św. Mateusza
Środa – 22.09.
Bł. Bernardyny
Jabłońskiej
Czwartek – 23.09.
Św. o. Pio
Piątek – 24.09.

Sobota – 25.09.

Niedziela – 26.09.
Misje Parafialne

7.30

+ Franciszka, Wojciech i Urszula CZEPIEC

9.00

+ Teresa KOŹBIAŁ w 36 r. ś. mąż Stanisław KOŹBIAŁ
w 6 r. ś. i zmarłych rodziców

10.30

+ August BACZYŃSKI

12.00

Za Parafian. Dobroczyńców.
Błogosławieństwo Małżeństw

18.00

+ Józef i Eugeniusz KUBIAK

7.00

O łaskę wiary, świętość i odwagi dla ks. Wojciecha

18.00

+ Maria GOLONKA

7.00

O łaskę wiary, świętości i odwagi dla ks. Andrzeja
GRODECKIEGO

18.00

+ Beata GOLONKA

7.00

+ Franciszek FIJAŁ (od mieszkańców rej. ul.
Brzezińskiego)

18.00

Intencje zbiorowe przez wstawiennictwo MBNP.

7.00

+ Franciszek FIJAŁ (od Róży męskiej)

18.00

+ Karolina i Piotr ŁUSZCZEK (od synowej Anny)

7.00

+ Franciszek FIJAŁ (od córki z rodziną)

18.00

+ Lech GLANOWSKI (od córki Elżbiety Guzikowskiej)

7.00

+ Franciszek FIJAŁ (od chrześnicy Barbary)

18.00

+ Lech GLANOWSKI (od rodziny Krzywdzińskich)

7.30

+ Irena DYKIEL w 29 r. ś., syn Eugeniusz i zięć Marian

9.00

+ Stanisław MAZUR (od córek: Agnieszki i Edyty
z rodziną)

10.30

+ Anna, Stefan WALAS, Paweł MAŁECKI

12.00

Za Parafian. Sakrament chrztu

18.00

Rez.

dodatkowa

20.00

+ Grzegorz KOŻUCHOWICZ (od mamy i brata Darka)
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Słowo Boże
1 czytanie (Mdr 2, 12. 17-20)
Bezbożni mówili: "Zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam niewygodny: sprzeciwia się naszemu
działaniu, zarzuca nam przekraczanie Prawa, wypomina nam przekraczanie naszych zasad karności.
Zobaczmy, czy prawdziwe są jego słowa, wybadajmy, co będzie przy jego zgonie. Bo jeśli
sprawiedliwy jest synem Bożym, Bóg ujmie się za nim i wyrwie go z rąk przeciwników. Dotknijmy go
obelgą i katuszą, by poznać jego łagodność i doświadczyć jego cierpliwości. Zasądźmy go na śmierć
haniebną, bo – jak mówił – będzie ocalony".
2 czytanie (Jk 3, 16 – 4, 3)
Najmilsi: Gdzie zazdrość i żądza sporu, tam też bezład i wszelki występek. Mądrość zaś zstępująca
z góry jest przede wszystkim czysta, dalej – skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna
miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i obłudy. Owoc zaś sprawiedliwości
sieją w pokoju ci, którzy zaprowadzają pokój. Skąd się biorą wojny i skąd kłótnie między wami? Nie
skądinąd, tylko z waszych żądz, które walczą w członkach waszych. Pożądacie, a nie macie, żywicie
morderczą zazdrość, a nie możecie osiągnąć. Prowadzicie walki i kłótnie, a nic nie posiadacie, gdyż
się nie modlicie. Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się jedynie
o zaspokojenie swych żądz.
Ewangelia (Mk 9, 30-37)
Jezus i Jego uczniowie przemierzali Galileę, On jednak nie chciał, żeby ktoś o tym wiedział. Pouczał
bowiem swoich uczniów i mówił im: "Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz
zabity, po trzech dniach zmartwychwstanie". Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać.
Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był już w domu, zapytał ich: "O czym to rozprawialiście w drodze?"
Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. On
usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: "Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze
wszystkich i sługą wszystkich". Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami,
rzekł do nich: "Kto jedno z tych dzieci przyjmuje w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje,
nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał".
Komentarz do Ewangelii
Nauka o cierpieniu, o krzyżu, o ofierze z życia nie należy do najłatwiejszych. Uczniowie żyjący
z Jezusem, który na ich oczach dokonywał rzeczy wielkich, nie byli w stanie po ludzku ogarnąć
kolejnego etapu misji ich Mistrza. Cuda dokonywane przez Jezusa miały skupić uwagę na Nim
(cudotwórcy). Po zwróceniu uwagi możliwe było lepsze poznanie, po poznaniu konkretne
opowiedzenie się za lub przeciw Jezusowi. Przecież byli tacy, którzy zgorszeni odeszli. Tacy, którzy
nie byli zainteresowani krzyżem, a wyłącznie cudami…
Każdy z nas lubi doświadczać cudów codziennego życia. Zróbmy jednak wszystko, aby na pierwszym
miejscu naszego systemu wartości był cud pokory! To pokora Jezusa dała Mu siłę do wypełnienia
woli Ojca – aż po krzyż. Nasza pokora ułatwi nam odnalezienie się w każdej sytuacji bez szwanku na
duchu,
dobrych
obyczajach
i
bez
utraty
wzajemnej
bratniej
miłości.
Jeżeli nie rozumiesz lub boisz się logiki krzyża, nie pozostawaj z tym sam, nie izoluj się! Pytaj Boga,
rozmawiaj z Nim. On z miłością poprowadzi Cię w nieznane. (Mateusz.pl)

SŁOWO O MISJACH PARAFIALNYCH



Misje Parafialne to szczególny czas obecności wśród nas Chrystusa, który do nas
mówi: «Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie



w Ewangelię!». Nakaz misyjny Jezusa dany Apostołom, by: «głosili Ewangelię wszelkiemu
stworzeniu», trwa po dzień dzisiejszy w Kościele. Papież Franciszek, w Bulli ogłaszającej



Rok Miłosierdzia zachęca, aby czas „misji ludowych” był okazją zwiastowania radości
i przebaczenia, jakie niesie Boże Miłosierdzie.
Niech ten czas misji służy dobremu przeżyciu 70-tej rocznicy erygowania naszej
parafii

oraz

20-tej

rocznicy

konsekracji

kościoła.

Serdecznie

i

gorąco

•

zapraszamy wszystkich na Misje Parafialne, które odbędą się, jak Bóg da od 26. Września
do 1. Października 2021 roku.

•

MODLITWA O ŁASKI MISYJNE

•

Dobry i Miłosierny Boże! Prosimy Cię o błogosławieństwo dla Misji, która ma być
czasem przemiany naszej Wspólnoty Parafialnej. Niech ten czas będzie błogosławiony

•

dla wszystkich mieszkańców Parafii. Pragniemy, abyśmy wszyscy doszli do poznania
prawdy i zostali zbawieni. Potrzeba nam do tego łaski Bożej i dlatego z wielką ufnością
wołamy: Przyjdź Królestwo Twoje. Dobry i Miłosierny Boże! Dopomóż nam dobrze

•

przygotować się do Misji Świętej i tak ją przeżyć, aby wszyscy wierzący w Chrystusa żyli,
jak prawdziwi wyznawcy miłości i przebaczenia. Napełnij nas pragnieniem ratowania nie
tylko siebie, ale i wszystkich ludzi na ziemi. Użycz misjonarzom światła i łaski, żeby nam
przypomnieli, jaka jest wola Boża i co nam służy do zbawienia. Niech Boskie Twoje słowo
przez nich głoszone oświeci nas i pouczy, uzdrowi i wzmocni, uświęci i zbawi. Amen.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
19 września 2021
DWUDZIESTA PIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU






Dziś Dzień Środków Społecznego Przekazu. Módlmy się za tych, którzy są
odpowiedzialni za przekaz prawdy i faktów.
O godz.12.00 Msza św. w intencji rodzin, ze szczególnym błogosławieństwem
małżeństw. Zapraszamy wrześniowych jubilatów.
Wspólnota Bliżej Boga zaprasza chętnych na spotkanie dzisiaj o godz. 19.00 w salce
ze chórem.
Bóg zapłać za dzisiejszą składkę inwestycyjną.

•




Spotkanie Rodziców dzieci z klas III SP w związku z I Komunią Świętą, we czwartek
23 września o godz. 18.00 w kościele. Po wspólnej modlitwie na Mszy Św. prosimy
o pozostanie w kościele w celu omówienia spraw organizacyjnych.
W piątek spotkanie Oazy naszej parafii. Rozpoczęcie Mszą Św. o godz. 18.00
w kościele, a następnie spotkanie w salce za chórem do godziny ok. 20.30.
Osoby chętne, które chciałyby dołączyć, serdecznie zapraszamy.
Misje parafialne, które poprowadzi ojciec Benedykt, karmelita, rozpoczną się
w przyszłą niedzielę. Na każdej Mszy nastąpi odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych
i zawierzenie parafii Matce Bożej. Po Mszy św. o godz. 10.30 i 12.00 będzie również
błogosławieństwo dzieci. Od przyszłej niedzieli do czwartku (30.09) będzie dodatkowa
Msza św. o godz. 20.00. W czasie misji nie będzie Mszy o godz. 7.00
27 września 2021 r. – Poniedziałek – Dzień poświęcony chorym. Godz. 9.00 – Msza
dla chorych i osób starszych z sakramentem chorych – po Mszy wyjazd do chorych.
Godz. 18.00 i 20.00 – Msza św. z nauką misyjną. 19.00 – nabożeństwo za zmarłych
na cmentarzu.
28 września – Wtorek – Dzień spowiedzi misyjnej od 10.00-12.00, 16.00-18.00
19.00-20.00. Godz. 9.00, 18.00 i 20.00 – Msza św. z nabożeństwem przebłagalnym.
29 września – Środa – Dzień poświęcony MB i Małżonkom. Godz. 9.00, 18.00
i 20.00 – Msza św. z odnowieniem ślubów małżeńskich, po każdej Mszy przyjęcie do
szkaplerza.
30 września – Czwartek – Dzień poświęcony Najświętszej Eucharystii. Godz. 9.00
18.00 i 20.00 – Msza święta z nauką misyjną. Po Mszy o godz. 9.00 wystawienie
Najświętszego Sakramentu i adoracja do godziny 18.00, w czasie adoracji możliwość
spowiedzi.
1 października – Piątek – Zakończenie Misji świętych. Godz. 9.00 – Msza święta
z nauką misyjną. Po Mszy Nabożeństwo pierwszopiątkowe, poświęcenie róż świętej
Teresy od Dzieciątka Jezus i poświęcenie dewocjonaliów. 17.30 – Nabożeństwo
Różańcowe. 18.00 – Msza święta z nauką misyjną, po Mszy poświęcenie krzyży oraz
róż św. Teresy od Dzieciątka Jezus i dewocjonaliów oraz Nabożeństwo Krzyża
Misyjnego. Znajdźmy czas i mobilizujmy swoje siły by uczestniczyć w tym świętym
czasie łaski. Podczas Misji będzie można nabyć okolicznościowe krzyże jako
pamiątkę misji.
Bóg zapłać pewnemu małżeństwu za ufundowanie kielicha mszalnego z okazji misji
parafialnych.
W tym tygodniu patronują nam:
- w poniedziałek 20 września – święci męczennicy Andrzej Kim Taegon (18211846), prezbiter, Paweł Chong Hasang (1795-1839) i Towarzysze, pierwsi
męczennicy koreańscy;
- we wtorek 21 września – św. Mateusz (†ok. 60), apostoł i ewangelista;
- w środę 22 września – bł. Bernardyna Maria Jabłońska, zakonnica
- w czwartek 23 września – św. Pio z Pietrelciny (1887-1968), prezbiter, stygmatyk,
mistyk, czciciel Eucharystii i Matki Bożej.
Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych,
opieki MBNP i św. Józefa na każdy dzień. Błogosławionego tygodnia.

