INTENCJE MSZALNE 26.09 – 03.10.2021r.
7.30

Misje święte
Św. Wincentego
a Paulo

18.00

Wtorek – 28.09.

9.00
18.00
20.00
9.00
18.00

+ Irena DYKIEL w 29 r. ś., syn Eugeniusz i zięć Marian
+ Stanisław MAZUR (od córek: Agnieszki i Edyty
z rodziną)
+ Anna, Stefan WALAS, Paweł MAŁECKI
Za Parafian. Sakrament chrztu
+ Leokadia w 6 r. ś.
+ Grzegorz KOŻUCHOWICZ (od mamy i brata Darka)
+ Stanisław MAZUR (od koleżanek i kolegów
współpracujących z Teresą z firmy Tesco)
+ Lech GLANOWSKI (od wnuków: Ani, Łukasza,
Mariusza i Bartosza)
O Boże bł. i potrzebne łaski dla Joanny i Krzysztofa WILK
i ich dzieci Stasia i Jasia
+ Wacław SITEK
+ Lech GLANOWSKI (od Jacka i Barbary Łosiowskich)
+ Edward i Ryszard BUGAJEWSCY
+ Lech GLANOWSKI (od Leszka Cieślickiego)
Intencje zbiorowe przez wstawiennictwo MBNP.

20.00

+ Grzegorz KOŻUCHOWICZ (od Sebastiana i Anny)

Niedziela –
26.09.
Misje święte

Poniedziałek –
27.09.

Misje święte
Św. Wacława

Środa – 29.09.
Misje święte
Św. Archaniołów:
Michała, Gabriela
i Rafała

Czwartek –
30.09.
Misje święte
Św. Hieronima

I Piątek – 1.10.
Misje święte zakończenie
Św. Teresy
od Dzieciątka Jezus

I Sobota – 2.10.
Św. Aniołów Stróżów

9.00
10.30
12.00
18.00
20.00
9.00

20.00

8.15
9.00
18.00
20.00
9.00
18.00
7.00
18.00
7.30

I Niedziela –
3.10.

9.00
10.30
12.00
18.00

O Boże bł. i Dary Ducha Świętego dla studentów,
wykładowców i pracowników Wydziału Inżynierii
Produkcji i Energetyki w Nowym Roku Akademickim
i wszelkich łask dla całego Uniwersytetu Rolniczego
+ Lech GLANOWSKI (od rodz. Glanowskich)
+ Ewa KRZANOWICZ w 1 r. ś.
+ Grzegorz KOŻUCHOWICZ (od Marcina i Joanny)
+ Józef SIWEK (od Barbary i Edwarda Wyżga z rodz.)
Wynagradzająca za grzechy Najświętszemu Sercu Pana
Jezusa
O Boże bł. i opiekę MBNP dla członkiń II Róży św. Cecylii
i życie wieczne dla zmarłych z tej Róży.
Wynagradzająca za grzechy Niepokalanemu Sercu
Najśw. Maryi Panny
+ Stefan BLAŃDA
+ Helena KRZANOWICZ w 16 r. ś. i mąż Leopold w 7 r. ś
oraz zmarli rodzice
+ Edward POMSTA w 10 r. ś. POŚWIĘCENIE RÓŻANCÓW
Za Parafian. Błogosławieństwo na roczek chrztu
Rez.
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Słowo Boże
1 czytanie (Lb 11, 25-29)
Pan zstąpił w obłoku i mówił z Mojżeszem. Wziął z ducha, który był w nim, i przekazał go owym
siedemdziesięciu starszym. A gdy spoczął na nich duch, wpadli w uniesienie prorockie. Nie
powtórzyło się to jednak. Dwóch mężów pozostało w obozie. Jeden nazywał się Eldad, a drugi
Medad. Na nich też zstąpił duch, bo należeli do wezwanych, tylko nie przyszli do namiotu. Wpadli
więc w obozie w uniesienie prorockie. Przybiegł młodzieniec i doniósł Mojżeszowi: "Eldad i Medad
wpadli w obozie w uniesienie prorockie". Jozue, syn Nuna, który od młodości swojej był w służbie
Mojżesza, zabrał głos i rzekł: "Mojżeszu, panie mój, zabroń im!" Ale Mojżesz odparł: "Czyż zazdrosny
jesteś o mnie? Oby tak cały lud Pana prorokował, oby mu dał Pan swego ducha!"
2 czytanie (Jk 5, 1-6)
A teraz wy, bogacze, zapłaczcie wśród narzekań na utrapienia, jakie was czekają. Bogactwo wasze
zbutwiało, szaty wasze stały się żerem dla moli, złoto wasze i srebro zardzewiało, a rdza ich będzie
świadectwem przeciw wam i toczyć będzie ciała wasze niby ogień. Zebraliście w dniach ostatecznych
skarby. Oto woła zapłata robotników, żniwiarzy z pól waszych, którą zatrzymaliście, a krzyk żniwiarzy
doszedł do uszu Pana Zastępów. Żyliście beztrosko na ziemi i wśród dostatków tuczyliście serca
wasze w dniu rzezi. Potępiliście i zabiliście sprawiedliwego. Nie stawiał wam oporu.
Ewangelia (Mk 9, 38-43. 45. 47-48)
Apostoł Jan rzekł do Jezusa: "Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię
wyrzucał złe duchy i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami". Lecz Jezus odrzekł: "Przestańcie
zabraniać mu, bo nikt, kto uczyni cud w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto
bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że
należycie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. A kto by się stał
powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu lepiej byłoby kamień młyński
uwiązać u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli zatem twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij
ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła
w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla
ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest
dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego,
niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie ginie i ogień nie gaśnie".
Komentarz do Ewangelii

Słowa tego fragmentu Ewangelii nasuwają na myśl zasadnicze pytanie: Kto jest przeciwko
nam? Jezus wyraźnie ostrzega przed pochopną odpowiedzią: Ten, kto nie jest z nami. Kto
z nami nie chodzi, a więc nie zna naszego sposobu działania, rozumienia otaczającej nas
rzeczywistości, nie podejmuje naszego stylu życia. A zatem, kto? Odpowiedź jest
jednoznaczna: ten, kto staje się powodem występku, przewiny. I tu pouczenia Jezusa
sięgają bardzo głęboko. Ostrzega, że naszym przeciwnikiem na drodze za Bogiem jesteśmy
najczęściej my sami. Stąd tak mocne przestrogi dotyczące zerwania ze wszystkim,
co skłania nas do grzechu.

To oderwanie musi być stanowcze i definitywne jak odcięcie ręki, nogi; wyłupanie oka.
Tylko taka jednoznaczna postawa zapewnić nam może prawdziwe, pełne zaangażowania
w miłości przylgnięcie do naszego Pana i Mistrza, który pragnie nas wyrwać z ognia
piekielnego. (Mateusz.pl)
MISJE PARAFIALNE
Misje to znana od dawna praktyka religijna Kościoła. Są to rekolekcje, które
przeprowadza się co kilka lat dla całej parafii. Ich celem jest umocnienie i odnowienie
wiary.
Św. Alfons Liguori (+ 1787) uczony teolog i niestrudzony misjonarz daje takie
określenie misji: „Jest to praca apostolska upoważnionych przez władzę kościelną
kapłanów do tymczasowego duszpasterzowania na terenie parafii, celem gruntownego
odnowienia życia nadprzyrodzonego wśród wiernych, przez odpowiednie środki
apostolskie, zwłaszcza przez kazania, gruntowną spowiedź i wspólną Komunię
Świętą”. Papież Jan Paweł II w adhortacji o wiernych świeckich nazywa misje: „środkiem
okresowej gruntownej odnowy życia chrześcijańskiego”.
Do organizowania misji zobowiązuje Kodeks Prawa Kanonicznego w następujących
słowach: „Proboszczowie zgodnie z zarządzeniem biskupa diecezjalnego powinni
w pewnych okresach organizować to przepowiadanie, które nazywa się rekolekcjami
i świętymi misjami, lub inne formy przepowiadania dostosowane do miejscowych potrzeb”.
Zwykle misje parafialne trwają cały tydzień. Na zaproszenie księdza proboszcza do
naszej wspólnoty parafialnej przyjechał o. Benedykt Belgrau - karmelita , który od niedzieli
26 września do piątku 1 października, będzie głosił nauki o wierze i moralności w naszej
parafii. Na zakończenie tego wyjątkowego czasu modlitwy i zbliżania się do Boga odbędzie
się Nabożeństwo Krzyża Misyjnego.









Misje parafialne są bardzo ważnym wydarzeniem dla całej wspólnoty parafialnej. To
czas głębokiej refleksji dla każdego z nas nad stanem wiary i miłości do Pana Boga oraz
nad przynależnością do wspólnoty Kościoła. Niech więc nasza modlitwa w czasie misji
parafialnych otworzy serca wszystkich na działanie Bożego słowa i Bożej łaski oraz niech
pomoże w zwróceniu – mocniej niż dotychczas – serc wszystkich osób ku Panu Bogu.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
26 września 2021
DWUDZIESTA SZÓSTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU




Dzisiaj w naszej parafii rozpoczęliśmy Misje święte, które prowadzi karmelita
o. Benedykt Belgrau OCD. Na każdej Mszy św. odnowienie przyrzeczeń
chrzcielnych i zawierzenie parafii Matce Bożej.
W ramach Misji od dzisiaj do czwartku dodatkowa Msza wieczorem o godz. 20.00.
Od poniedziałku do piątku nie ma Mszy o 7.00 tylko o 9.00 i popołudniu o 18.00
z naukami misyjnymi.



- Poniedziałek – Dzień poświęcony chorym. O Godz. 9.00 – Msza z sakramentem
chorych, a po Mszy wyjazd do chorych a o 19.00 – nabożeństwo za zmarłych na
cmentarzu.
- Wtorek – Dzień spowiedzi misyjnej od 10.00-12.00; 16.00-18.00 i 19.00-20.00.
- Środa – Dzień poświęcony Matce Bożej i Małżonkom. Na Mszach św.
odnowienie ślubów małżeńskich i możliwość przyjęcie do szkaplerza.
- Czwartek – Dzień poświęcony Najświętszej Eucharystii. Po Mszy o godz. 9.00
wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja do godziny 18.00.
- Piątek – Zakończenie Misji świętych. Po Mszy o 9.00 Nabożeństwo
pierwszopiątkowe,
poświęcenie róż świętej Teresy od Dzieciątka Jezus
i poświęcenie dewocjonaliów. Godz. 17.30 – Nabożeństwo Różańcowe. Po Mszy
o godz. 18.00 poświęcenie krzyży oraz róż św. Teresy od Dzieciątka Jezus
i dewocjonaliów oraz Nabożeństwo Krzyża Misyjnego.
Podczas Misji będzie można nabyć, przed ołtarzem okolicznościowe krzyże jako
pamiątkę misji.
Ofiary zebrane na tacę w czwartek i piątek będą naszym darem wdzięczności za
prowadzenie Misji.
W tym tygodniu wypadnie I piątek, sobota i niedziela.
W piątek rozpoczniemy październik, miesiąc w szczególny sposób poświęcony
Matce Bożej Różańcowej. Różaniec będziemy odmawiać codziennie o godz.17.30
Zapraszamy.
W I sobotę na porannej Mszy św. modlić się będziemy o dar nowego życia dla
małżeństw, za matki w stanie błogosławionym, odpowiedzialne ojcostwo oraz za
Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, a o godz.18.00 Msza św.
wynagradzająca za grzechy Niepokalanego Serca NMP z nabożeństwem
fatimskim.
W tym tygodniu patronują nam:
- w poniedziałek – św. Wincenty a Paulo (1581-1660), prezbiter, patron dzieł
miłosierdzia;
- we wtorek – św. Wacław (ok. 907-929 lub 935), męczennik, król i patron Czech,
zginął za wiarę z rąk brata;
- w środę – święci archaniołowie Michał, Gabriel i Rafał, szczególni posłańcy
od Boga;
- w czwartek – św. Hieronim (ok. 347-420), prezbiter i doktor Kościoła, tłumacz
Pisma Świętego na język łaciński;
- w piątek – św. Teresa od Dzieciątka Jezus (1873-1897), dziewica i doktor
Kościoła, karmelitanka, patronka misji katolickich;
- w sobotę – Święci Aniołowie Stróżowie, opiekunowie niebiescy dani nam przez
Boga.
Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask
Bożych, opieki MBNP i św. Józefa na każdy dzień. Błogosławionego
tygodnia.

