INTENCJE MSZALNE 17.10 – 24.10.2021r.

III Niedziela
17.10.

7.30

+ Wojciech, Franciszka (f) i Urszula CZEPIEC

9.00

+ Eugeniusz BOŻEK

10.30
12.00

Poniedziałek
18.10.
Wtorek
19.10.

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

18.00

+ Józef SIWEK (od siostry zakonnej Doroty Stokłosy)

7.00

+ Gustaw i Halina ZARĘBA (od córki Edyty z rodz.)

18.00

+ Józef SIWEK (od Danuty i Gerarda z rodz.)

7.00

+ Stanisław i Stefania RZĄD (od wnuczki z rodz.)

18.00

+ Józef SIWEK (od siostry Marty z mężem)

7.00

+ Józef SIWEK (od Konrada i Moniki)

18.00

Intencje zbiorowe przez wstawiennictwo MBNP.

7.00

+ Grzegorz STEFANOWSKI (od żony)

18.00

+ Józef SIWEK (od rodz. Dyrbów i Błarzewiczów)

7.00

+ Józef SIWEK (od Henryka Łyduch)

18.00

+ Apolonia HABAS w 1 r. śmierci (stulecie urodzin)

7.00

+ Regina WILKUS (od H.M. Synowskich z Jaworzna)

18.00

+ Józef SIWEK (od Marii i Jana Łukasik)

7.30

+ Tadeusz ŁUSZCZEK z okazji imienin (od córki)

9.00

+ Józef SIWEK (od Małgorzaty i Pawła Łukasik)

10.30

+ Zofia i Aleksander WĄS, Maria SIKORA

12.00

Za Parafian. Sakrament Chrztu

18.00

+ Halina, Mirosława(f) i Stefan ŁUCCY
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Słowo Boże
1 czytanie (Iz 53, 10-11)

Spodobało się Panu zmiażdżyć swojego Sługę cierpieniem. Jeśli On wyda swe życie na
ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży, a wola Pańska spełni się przez
Niego. Po udrękach swej duszy ujrzy światło i nim się nasyci. Sprawiedliwy mój Sługa
usprawiedliwi wielu, ich nieprawości On sam dźwigać będzie.
2 czytanie (Hbr 4, 14-16)

Mając arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy
mocno w wyznawaniu wiary. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł
współczuć naszym słabościom, lecz poddanego próbie pod każdym względem podobnie
jak my – z wyjątkiem grzechu. Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy doznali
miłosierdzia i znaleźli łaskę pomocy w stosownej chwili.
Ewangelia (Mk 10, 35-45)

Środa
20.10.
Czwartek
21.10.
Piątek
22.10.
Sobota
23.10.

III Niedziela
24.10.

Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, podeszli do Jezusa i rzekli: "Nauczycielu, pragniemy,
żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy". On ich zapytał: "Co chcecie, żebym wam
uczynił?" Rzekli Mu: "Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, a drugi
po lewej Twej stronie". Jezus im odparł: "Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich,
który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczony?" Odpowiedzieli
Mu: "Możemy". Lecz Jezus rzekł do nich: "Kielich, który Ja mam pić, wprawdzie pić
będziecie; i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do Mnie jednak
należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których
zostało przygotowane". Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych, poczęli oburzać się na
Jakuba i Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: "Wiecie, że ci, którzy uchodzą
za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie
między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym.
A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo
i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup
za wielu".
Komentarz do Ewangelii
Logika Jezusa jest bardzo odmienna od światowej. Widać w niej zupełnie inne priorytety.
Tu nie liczą się stanowiska i tytuły. Często zdarza się nam deklarować, że chcemy
naśladować Jezusa, że chcemy za Nim iść. Czy na pewno? Czy rzeczywiście jesteśmy do
tego przekonani? Mistrz nie podziela reguł rządzących światem. Wzywa do tego, co dziś
jest uznane za niemodne, staroświeckie, a nawet naiwne. Przypomina, że skoro On stał się
sługą, to i my powinniśmy nimi być. Czy stać nas na wyzbycie się żądzy: panowania nad
innymi, kontrolowania ludzi, manipulowania, rozkazywania, poniżania bliźnich
i wywyższania siebie? Czy jesteśmy gotowi zakasać rękawy i ruszyć z pomocą tym, których

mamy wokoło, niczego za to nie oczekując? Łatwo posługiwać się innymi i być
obsługiwanym przez bliskich czy podwładnych. O wiele trudniej zdjąć koronę z głowy
i ruszyć z wygodnego fotela do tych, którzy oczekują pomocy. Skoro Jezus stał się sługą, to
nie wypada nam dalej siedzieć na naszych tronach. (Mateusz.pl)
RELIKWIE
W związku z przyjęciem w naszej parafii relikwii św. Siostry Faustyny Kowalskiej,
w obecnym numerze gazetki przypominamy naukę Kościoła katolickiego dotyczącą
relikwie. Słowo relikwia pochodzi od łacińskiego słowa reliquiae, które dosłownie oznacza
„resztki, szczątki”. Obecnie relikwie dzielą się na trzy kategorie:
- pierwszego stopnia: fragmenty ciała świętego, błogosławionego.
- drugiego stopnia: przedmioty, albo fragmenty przedmiotów, które były używane, czy
noszone przez świętego za jego życia np.: sandały, różaniec czy inna rzecz należąca do
świętego, błogosławionego.
- trzeciego stopnia: przedmioty, którymi dotknięto relikwii pierwszego lub drugiego
stopnia.
Sobór Watykański II wspomina o relikwiach w Konstytucji o Liturgii Świętej
w następujących słowach: „Zgodnie z tradycją Kościół oddaje cześć świętym i ma
w poważaniu ich autentyczne relikwie oraz wizerunki” (111). Katechizm Kościoła
Katolickiego mówi natomiast: „Poza liturgią sakramentów i sakramentaliów katecheza
powinna brać pod uwagę formy pobożności wiernych i religijności ludowej. Zmysł religijny
ludu chrześcijańskiego zawsze znajdował wyraz w różnorodnych formach pobożności,
które otaczały życie sakramentalne Kościoła. Są to: cześć oddawana relikwiom,
nawiedzanie sanktuariów, procesje, droga krzyżowa, różaniec, medaliki, etc” (1674).
Relikwie łączą się ze sprawą beatyfikacji i kanonizacji. Na zakończenie procesu
dokonuje się ekshumacji kandydata na ołtarze, aby dokonać kanonicznego rozpoznania
ciała. Wtedy można także pobrać jego fragmenty. Szczątki w takich przypadkach przenosi
się w inne, godniejsze miejsce. Bywa, że są one wystawione na widok publiczny. Dziś
wierni mogą oglądać m.in. szczątki św. Bernadety Soubirous, św. Andrzeja Boboli, św.
Katarzyny Laboure i św. Jana Marii Vianneya. Relikwie niektórych kanonizowanych
umieszczano w trumienkach ze szklanym okienkiem.
Chrześcijański kult relikwii, jeśli tylko jest w duchu nauczania Kościoła, nie ma nic
wspólnego z magią. Bogate formy kultu relikwii takie jak: ucałowanie, zdobienie ich
światłem i kwiatami, udzielanie nimi błogosławieństwa, noszenie ich w procesji, a nawet
zanoszenie do chorych, aby ich duchowo wspierać i wzmocnić prośbę o uzdrowienie przez
wstawiennictwo danego świętego, jeśli wynikają z żywej wiary, nigdy nie są czynnościami
magicznymi. Byłyby nimi wtedy, gdyby oczekiwano od nich i przypisywano im
skuteczność niezależnie od wiary tego, kto je posiada, lecz jedynie z samego faktu ich
posiadania.



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
17 października 2021
Bogu Miłosiernemu dziękujemy za dar relikwii św. s. Faustyny. Dziękujemy za
dzisiejsze świadectwo i wspólną modlitwę Siostrom Matki Bożej Miłosierdzia
z Łagiewnik.

















Z racji III niedzieli miesiąca na Mszy o godz. 12.00 modlimy się za rodziny, ze
szczególnym błogosławieństwem małżeństw, które w październiku obchodzą
rocznicę ślubu.
Zachęcamy do udziału w nabożeństwach różańcowych w naszym kościele
codziennie przez cały październik o godz. 17.30. Przypominamy, że za
odmówienie Różańca można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami,
a są to: sakramentalna spowiedź (nie musi być przeżywana w dniu zyskiwania
odpustu), przyjęcie Komunii Św., modlitwa w intencjach Ojca Św., wyrzeczenie
się przywiązań do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego.
Zachęcamy, by dzieci które lubią śpiewać dołączyły do scholki parafialnej. Próby
w niedziele 45 min. przed Mszą dla dzieci czyli o godz. 9.45 w salce za chórem.
Zbiórka ministrantów i lektorów w czwartek po Mszy Św. o godz. 18.30
w kościele. Również w czwartek o godz. 19.00 Krąg Biblijny w Oratorium św.
Michała.
W piątek po wieczornej Mszy św. koronka do Bożego Miłosierdzia.
Zapraszamy młodzież oazową na Mszę Św. w piątek o godz. 18.00, a następnie na
spotkanie w salce.
W zakrystii przyjmujemy już wypominki roczne i jednorazowe. Przez cały rok
w każdy drugi piątek miesiąca odprawiana jest Msza Św. o godz. 18.00 w intencji
zmarłych polecanych w wypominkach.
Bóg zapłać za dzisiejszą składkę inwestycyjną. Dziękujemy rejonowi Cmentarza
za ofiarę na kwiaty.
W najbliższą niedzielę w Kościele będzie obchodzony Światowy Dzień Misyjny
pod hasłem "Spotkaliśmy Jezusa, więc głosimy". Z tej okazji będziemy gościć
w naszej parafii wolontariuszy Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego - Młodzi
Światu z Krakowa. Misjonarze podzielą się z nami świadectwem pracy na
misjach. Po Mszy Św. będzie możliwość nabycia materiałów misyjnych oraz
złożenia ofiary, która zostanie przekazana na projekt, którego celem jest pomoc
w dożywieniu dzieci ulicy w slumsach Amazonii (Brazylia). Więcej informacji na
temat akcji, można przeczytać na stronie wolontariatu.
W tym tygodniu patronują nam:
– w poniedziałek 18 października – św. Łukasz
– w środę 20 października – św. Jan Kanty
– w piątek 22 października – św. Jan Paweł II
Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask
Bożych, opieki MBNP i św. Józefa na każdy dzień. Błogosławionego tygodnia.
Msza pogrzebowa za śp. Krystyna Rynia z Rząski w poniedziałek o godz. 12.00,
poprzedzona modlitwą różańcową. Wieczny odpoczynek…
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