INTENCJE MSZALNE 10.10 – 17.10.2021r.
7.30

18.00

O bł. Boże i opiekę MBNP dla całej Rodziny
O bł. Boże, opiekę MBNP dla członkiń Róży św.
Magdaleny i życie wieczne dla zmarłych z tej róży.
O bł. Boże, opiekę MBNP i potrzebne łaski dla Barbary
i Wojciecha w 10 r. ślubu oraz dla dzieci Jana i Ani
Za Parafian. Sakrament Chrztu
+ Stanisław MAZUR (od koleżanek i kolegów
współpracujących z Terenią z firmy Tesco)
+ Stanisław MAZUR (od koleżanek i kolegów
współpracujących z Terenią z firmy Tesco)
+ Józef KRUCZEK, żona Wiktoria, syn Józef

7.00

+ Gustaw ZARĘBA (od Teresy)

18.00

+ Józef SIWEK (od Sebastiana i Ilony Stokłosów)

7.00

+ Władysław BIALIK i żona Anna

18.00

Intencje zbiorowe przez wstawiennictwo MBNP.

9.00
Niedziela –
10.10.
XXI Dzień Papieski

10.30
12.00
18.00

Poniedziałek –
11.10.
Wtorek – 12.10.
Środa – 13.10.
Bł. Honorata
Koźmińskiego

7.00

Czwartek –
14.10.

7.00

+ Józef SIWEK (od Katarzyny i Krystiana Mikołajków)

18.00

+ Ryszard

Piątek – 15.10.
Św. Teresy od
Jezusa

7.00

+ Józef SIWEK (od kuzyna Marka z rodziną)

18.00

+ Jadwiga (imieninowa)

Sobota – 16.10.

7.00

+ Józef SIWEK (od Haliny Rusoń z rodz.)

18.00

+ Ryszard GACZOŁ w 1 r. śmierci

7.30

+ Wojciech, Franciszka (f) i Urszula CZEPIEC

9.00

+ Eugeniusz BOŻEK
Dziękczynna w 40 r. ślubu Marty i Leszka z prośbą o bł.
Boże, opiekę MBNP i wszelkie potrzebne łaski na dalsze
wspólne życie
Za Parafian. Dobroczyńców. Błogosławieństwo
Małżeństw
+ Józef SIWEK (od siostry zakonnej Doroty Stokłosy)

Św. Jadwigi
Śląskiej.
Dzień św. Jana
Pawła II

III Niedziela –
17.10.
Św. Ignacego
Antiocheńskiego

10.30
12.00
18.00
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Słowo Boże
1 czytanie (Mdr 7, 7-11)
Modliłem się i dano mi zrozumienie, przyzywałem, i przyszedł mi z pomocą duch Mądrości. Oceniłem
ją wyżej nad berła i trony i w zestawieniu z nią za nic uznałem bogactwa. Nie zrównałem z nią drogich
kamieni, bo wszystko złoto wobec niej jest garścią piasku, a srebro przy niej będzie poczytane za
błoto. Umiłowałem ją nad zdrowie i piękność i wolałem mieć ją aniżeli światło, bo blask jej nie ustaje.
A przybyły mi wraz z nią wszystkie dobra i niezliczone bogactwa w jej ręku.
2 czytanie (Hbr 4, 12-13)
Żywe jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do
rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Nie ma
stworzenia, które by dla Niego było niewidzialne; przeciwnie, wszystko odkryte jest i odsłonięte
przed oczami Tego, któremu musimy zdać rachunek.
Ewangelia (Mk 10, 17-30)
Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, zaczął Go
pytać: "Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?" Jezus mu rzekł: "Czemu
nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie
cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę". On Mu
odpowiedział: "Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości". Wtedy Jezus
spojrzał na niego z miłością i rzekł mu: "Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj
ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną". Lecz on spochmurniał na te
słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. Wówczas Jezus spojrzał dookoła i rzekł
do swoich uczniów: «Jak trudno tym, którzy mają dostatki, wejść do królestwa Bożego». Uczniowie
przerazili się Jego słowami, lecz Jezus powtórnie im rzekł: "Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa
Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho
igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego". A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą:
"Któż więc może być zbawiony?" Jezus popatrzył na nich i rzekł: "U ludzi to niemożliwe, ale nie
u Boga; bo u Boga wszystko jest możliwe". Wtedy Piotr zaczął mówić do Niego: "Oto my opuściliśmy
wszystko i poszliśmy za Tobą". Jezus odpowiedział: "Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza
domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci lub pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał
stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prześladowań,
a życia wiecznego w czasie przyszłym".
Komentarz do Ewangelii
Każdy pobożny Żyd w czasach Jezusa zainteresowany był tym, aby znaleźć sobie odpowiedniego
nauczyciela prawa. Naturalnie, co bogatsi Izraelici mogli pozwolić sobie na zatrudnianie najlepszych
przewodników w sprawach wiary. Fragment dzisiejszej ewangelii relacjonuje właśnie jedną z takich
prób najęcia Mistrza przez młodego i bogatego człowieka, o czym świadczy chociażby to, że klęka on
przed Jezusem (gest uklęknięcia odbierał Bóg, a także osoby bezpośrednio Go reprezentujące).
Kiedy Jezus prosi mężczyznę o sprzedanie majątku, to zachęca go w istocie do przyjęcia dwóch
niebywale ważnych prawd. Pierwsza z nich mówi o tym, że duchowy wzrost nie jest przywilejem
nielicznych bogaczy. Odnosząc to do naszego doświadczenia życiowego, moglibyśmy powiedzieć, że

zacieśnianie relacji z Bogiem i zbliżanie się do prawdy nie jest zarezerwowane wyłącznie dla ludzi
zaangażowanych we wspólnoty, odprawiających rekolekcje czy praktykujących jakieś szczególne
formy pobożności. Jezus mówi nam dzisiaj, że nie trzeba uciekać w wyjątkowość, aby się z Nim
spotkać. Należy natomiast uznać siebie za podobnego innym i we współpracy z najbliższymi, którzy
są nam dani i zadani, budować swoją świętość. Druga dotyczy wiary narodu wybranego w to, że
bogactwo i powodzenie są Bożą nagrodą za prawe postępowanie. Wymaganie Jezusa porzucenia
majątku musi w uszach tego młodego człowieka brzmieć co najmniej absurdalnie: czyżby Bóg chciał
odebrać mi to, na co sobie ciężko zapracowałem, zachowując wszystkie przykazania? Kiedy lepiej
przyjrzymy się omawianej perykopie, to bardzo szybko dostrzeżemy, że duchowa mechanika, jaka
została w niej przedstawiona, podobna jest do tej, którą niegdyś właściwie rozeznał patriarcha
Abraham. Umiejętność niezatrzymywania się na Bożych darach umożliwia stałą gotowość do
podążania za Bogiem i dialogowania z Nim. (Mateusz.pl)

FUNDACJA „DZIEŁO NOWEGO TYSIĄCLECIA” I DZIEŃ PAPIESKI
Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” została powołana przez Konferencję
Episkopatu Polski w 2000 roku jako wyraz wdzięczności dla Ojca Świętego Jana Pawła II
za Jego niestrudzoną posługę duchową na rzecz Kościoła i Ojczyzny. Idea utworzenia
Fundacji jako organizacji, której działalność ma upamiętniać Pontyfikat Jana Pawła II przez
promowanie nauczania Papieża i wspieranie określonych przedsięwzięć społecznych,
głównie w dziedzinie edukacji i kultury, narodziła się po pielgrzymce Ojca Świętego do
Polski w 1999 r.
Upamiętnienie pontyfikatu Papieża Polaka, do którego została powołana Fundacja,
dokonuje się poprzez organizowanie corocznego Dnia Papieskiego. Stanowi on okazję do
ponownego odczytania papieskiego nauczania. Zadanie to jest niezwykle ważne
szczególnie po kanonizacji Ojca Świętego. Obchody Dnia Papieskiego ukazują osobę
i dzieło św. Jana Pawła II młodemu pokoleniu, które nie miało już możliwości osobistego
spotkania Świętego Papieża Polaka. Dzień Papieski obchodzony jest każdego roku,
w niedzielę poprzedzającą wybór Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.
W tym roku Dzień Papieski przypada 10 października. Obchodom tegorocznego
XXI Dnia Papieskiego przyświeca hasło „Nie lękajcie się!”. Słowa te Jan Paweł II
wypowiedział w homilii inaugurującej jego pontyfikat 22 października 1978 roku na placu
św. Piotra w Rzymie.
Obchodom Dnia Papieskiego towarzyszy coroczna kościelna i publiczna zbiórka
środków na stypendia edukacyjne dla młodych, zdolnych i niezamożnych osób z małych
miejscowości. Nowe stypendia można ufundować wysyłając SMS o treści „STYPENDIA”
na nr 74 265, wrzucając datek do puszki kwestarskiej w kościołach lub na ulicach miast.
Przez cały rok program stypendialny można wesprzeć wpłacając środki na konto Fundacji:
75 1240 2034 1111 0000 0306 8582.
W Dzień Papieski stypendyści odwiedzają kościoły, by dać osobiste świadectwo
wiary i wyrazić Darczyńcom wdzięczność za dotychczasowe wsparcie. W całej Polsce
odbędą się liczne wydarzenia przygotowane przez stypendystów i przyjaciół Fundacji:
m.in. kiermasze, biegi, koncerty i miasteczka rodzinne. Zachęcamy do śledzenia
i uczestniczenia w tych pięknych i wartościowych przedsięwzięciach.
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Obchodzimy 21. Dzień Papieski pod hasłem „Nie lękajcie się” Przed kościołem można
złożyć ofiary do puszek na Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Dziękujemy
stypendystom za świadectwo.
Dzieci, młodzież, osoby dorosłe zachęcamy do modlitwy różańcowej w naszym kościele
codziennie przez cały październik o godz. 17.30.
W czwartek będziemy obchodzić Dzień Edukacji Narodowej. Wszystkim, którym leży na
sercu dobre wychowanie młodego pokolenia, szczególnie rodzicom, nauczycielom,
wychowawcom, katechetom, życzymy przede wszystkim wytrwałości i mocy Ducha
Świętego na każdy dzień.
W sobotę 16 października 43. rocznica wyboru papieża Jana Pawła II.
Dzieci, które lubią śpiewać i swoim głosem chciałyby chwalić Pana Boga, zapraszamy do
scholi parafialnej. Zapisy i pierwsza próba w niedzielę 17 października tj. za tydzień
o godz. 9.30 w salce za chórem. Próby odbywałyby się w niedziele około 45 min. przed
Mszą Świętą dla dzieci. Wszystkich chętnych bardzo serdecznie zapraszamy.
Schola Zwiastowanie, którą już od dłuższego czasu można usłyszeć w naszej Parafii,
zaprasza 15 października w piątek o godz. 19:00 do biblioteki parafialnej na otwartą próbę.
Scholę Zwiastowanie tworzą młode osoby pracujące, studenci oraz młode małżeństwa,
których łączy wspólna pasja do śpiewu. Znajomość nut nie jest wymagana – wszystkiego
uczymy się na bieżąco. Dzieci na próbach są również mile widziane. Zapraszamy wszystkie
osoby, które chciałby dołączyć i współtworzyć tę małą wspólnotę.
Zbiórka ministrantów, lektorów i kandydatów na ministrantów w czwartek po Mszy Św.
około godz. 18.30 w kościele.
Spotkanie młodzieży oazowej przy Piśmie Świętym w najbliższy piątek o godz. 18.45
w salce za chórem. Osoby dorosłe, które chciałyby rozważać Słowo Boże zapraszamy
również na spotkanie.
W przyszłą niedzielę będziemy gościć na Mszach św. Siostry Matki Bożej Miłosierdzia
z Łagiewnik, które przekażą naszej parafii relikwie św. Faustyny. Przygotujmy się
modlitewnie na to wydarzenie.
Za tydzień, III niedziela miesiąca, Msza św. o godz.12.00. z błogosławieństwem lourdzkim.
Zapraszamy szczególnie te małżeństwa, które w październiku obchodzą kolejną rocznicę
ślubu. Jest to również niedziela ze składką inwestycyjną.
Bóg zapłać mieszkańcom ul. Na Nowinach i Długoszowskiego za złożoną ofiarę na kwiaty
Zbliża się listopad, miesiąc szczególnej pamięci o naszych zmarłych. Ze stolików, przy
wyjściu z kościoła można zabrać ze sobą formularze wypominków.
W tym tygodniu patronują nam:
– w środę 13 października – bł. Honorat Koźmiński (1829-1916), prezbiter, kapucyn,
założyciel wielu zgromadzeń bezhabitowych;
– w piątek 15 października – św. Teresa od Jezusa (1515-1582), dziewica i doktor
Kościoła, reformatorka zakonu karmelitańskiego;
– w sobotę 16 października – św. Jadwiga Śląska (między 1178 a 1180-1243), żona
Henryka I Brodatego, po śmierci męża wstąpiła do klasztoru cysterek, słynęła z pobożności
i czynów miłosierdzia.
Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych,
opieki MBNP i św. Józefa na każdy dzień. Błogosławionego tygodnia.
W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odeszła śp. Maria
Pałka, Msza pogrzebowa we wtorek o godz. 12.00, poprzedzona modlitwą różańcową.

