INTENCJE MSZALNE 24.10 – 31.10.2021r.

III Niedziela
24.10

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
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Słowo Boże
1 czytanie (Jr 31, 7-9)

18.00
Poniedziałek
25.10
Wtorek
26.10
Środa
27.10
Czwartek
28.10
Piątek
29.10
Sobota
30.10

Niedziela
31.10

7.00
18.00

+ Helena, Mirosława(f) i Stefan ŁUCCY
+ Piotr i żona Franciszka ŁUSZCZEK oraz syn
Krzysztof
O Boże bł. i opiekę MBNP dla: Marysi, Karolinki,
Dominika, Błażeja i Grzegorza

Tak mówi Pan: „Wykrzykujcie radośnie na cześć Jakuba, weselcie się pierwszym wśród
narodów! Głoście, wychwalajcie i mówcie: Pan wybawił swój lud, Resztę Izraela! Oto
sprowadzę ich z ziemi północnej i zgromadzę ich z krańców ziemi. Są wśród nich niewidomi
i dotknięci kalectwem, kobieta brzemienna wraz z położnicą: powracają wielką gromadą.
Oto wyszli z płaczem, lecz wśród pociech ich przyprowadzę. Przywiodę ich do strumienia
wody równą drogą – nie potkną się na niej. Jestem bowiem ojcem dla Izraela, a Efraim jest
moim synem pierworodnym".

7.00

Rez.

18.00

+ Tadeusz ŁUSZCZEK (imieninowa – od żony Anny)

7.00

+ Józef SIWEK (od Beaty i Dawida Łukasik)

18.00

Intencje zbiorowe przez wstawiennictwo MBNP.

7.00

+ Józef SIWEK (od Małgorzaty i Łukasza Łukasik)

18.00

+ Tadeusz SZEWCZYK

Każdy arcykapłan, spomiędzy ludzi brany, dla ludzi jest ustanawiany w sprawach
odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy. Może on współczuć tym,
którzy nie wiedzą i błądzą, ponieważ sam podlega słabości. I ze względu na nią powinien
tak za lud, jak i za samego siebie składać ofiary za grzechy. A nikt sam sobie nie bierze tej
godności, lecz tylko ten, kto jest powołany przez Boga jak Aaron. Podobnie i Chrystus nie
sam siebie okrył sławą przez to, iż stał się arcykapłanem, ale uczynił to Ten, który
powiedział do Niego: ”Ty jesteś moim Synem, Ja Cię dziś zrodziłem”, jak i w innym miejscu:
"Ty jesteś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka".

7.00

+ Krystyna STRECKER w 12 r. śmierci

Ewangelia (Mk 10, 46b-52)

18.00

Rez.

7.00

+ Regina WILKUS (od siostry Magdaleny z mężem i rodz.

18.00

+ Władysław KOWALSKI

7.30

+ Tadeusz POWROŹNIK

9.00

+ Anna i Wacław KOWALIK

10.30

+ Tadeusz (imieninowa)

12.00

Za Parafian

18.00

+ Jerzy BRZOSKWINIA w 3 r. śmierci

Podgórskich)

2 czytanie (Hbr 5, 1-6)

Gdy Jezus wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak,
Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. A słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu,
zaczął wołać: "Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną! "Wielu nastawało na niego, żeby
umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: "Synu Dawida, ulituj się nade mną!" Jezus przystanął
i rzekł: "Zawołajcie go". I przywołali niewidomego, mówiąc mu: "Bądź dobrej myśli, wstań,
woła cię". On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się na nogi i przyszedł do Jezusa. A Jezus
przemówił do niego: "Co chcesz, abym ci uczynił?" Powiedział Mu niewidomy: "Rabbuni,
żebym przejrzał". Jezus mu rzekł: "Idź, twoja wiara cię uzdrowiła". Natychmiast przejrzał
i szedł za Nim drogą.
Komentarz do Ewangelii
Symboliczna i inspirująca jest dla nas przemiana niewidomego pod Jerychem. Jego
uzdrowienie jest procesem, który następuje dzięki Jezusowi. To obecność Pana inicjuje ten
proces i jest jego motorem.

Spotykamy Bartymeusza siedzącego przy drodze. Ewangelista zestawia tu dwie
rzeczywistości: dynamikę drogi i statyczność pozbawionego wzroku człowieka. Życie
przechodzi obok żebraka, a on nie jest w stanie w nim uczestniczyć. Musi zadowolić się
jałmużną, która nigdy nie będzie pełnią życia.
Pojawienie się Jezusa pobudza w Bartymeuszu pragnienie zmiany, pragnienie życia, które
niewidomy komunikuje bardzo ekspresyjnie, krzycząc do Przechodzącego. Próby uciszenia
go prowokują krzyk jeszcze głośniejszy. Bartymeusz nie może stracić tej okazji, bo
przechodzi obok niego Życie wcielone! Także on chce żyć! To pragnienie zatrzymuje
przechodzącego Jezusa i dynamizuje ślepca. Żebrak zrywa się na nogi i idzie do Mistrza,
idzie do życia. Jezus nie zastępuje go w tym, co powinien uczynić dla siebie o własnych
siłach. Współpraca to część procesu przemiany.
Następuje spotkanie pragnienia ze Źródłem. Bartymeusz staje w obecności Jezusa i zyskuje
nową perspektywę rzeczywistości, nowy ogląd spraw, Prawdę. A potem były ślepiec idzie
dalej za Jezusem. Już może uczestniczyć w życiu, bo odnalazł swoje miejsce na drodze.
(Mateusz.pl)

ŚWIATOWY DZIEŃ MISYJNY
Pod hasłem „Spotkaliśmy Jezusa, więc głosimy” obchodzimy w tym roku
Światowy Dzień Misyjny. Jest on organizowany w całym Kościele w przedostatnią
niedzielę października. Tego dnia inaugurowany jest jednocześnie tydzień aktywności
misyjnej.
Światowy Dzień Misyjny, zwany w Polsce Niedzielą Misyjną, to dzień
solidarności misyjnej w całym Kościele powszechnym. Angażuje wszystkich katolików
do współpracy w dziele przekazywania Ewangelii wszystkim narodom. Jak tłumaczą
organizatorzy, jest to wyraz troski katolików o wszystkich ludzi na świecie, którzy nie
mieli szansy doświadczyć miłości Boga.
„Im głębszy kontakt mamy z Chrystusem, tym bardziej ewangelizacja staje się
naszą osobistą sprawą. Tydzień misyjnego świętowania to możliwość głębokiej
modlitwy, odnowy ducha, misyjnego nawrócenia parafii i wspólnot” – napisał we
wstępie ks. dr Maciej Będziński, dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych.
Papieskie Dzieła Misyjne są narzędziem ewangelizacji pozostającym do
dyspozycji papieża. Podlegają Kongregacji Ewangelizacji Narodów, której prefektem
jest kard. Luis Antonio Tagle.
Celem Papieskich Dzieł Misyjnych jest kształtowanie współodpowiedzialności za
wspólnotę Kościoła i zachęcanie wszystkich wierzących w Chrystusa do zaangażowania
w ewangelizację świata. Jednym z zadań jest wspieranie formacji lokalnego
duchowieństwa w krajach misyjnych.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
24 października 2021
TRZYDZIESTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

 Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Tydzień Misyjny. Witamy w naszej
wspólnocie, wolontariuszy Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego – Młodzi
Światu z Krakowa, którzy 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).
 Wszystkie dzieci chętne do śpiewania w naszej parafialnej scholi zapraszamy
na próby w niedziele o godz. 9.45 do salki za chórem.
 W czwartek o godz. 19.00 w salce za chórem spotkanie Kręgu Biblijnego.
 Kończy się październik – miesiąc różańca. Warto zadać sobie pytania: Czy
choć raz w tym miesiącu modliłem się różańcem w intencjach swoich bliskich?
Czy udało mi się zebrać rodzinę i zaprosić ją do wspólnej modlitwy?
Zapraszamy na ostatni tydzień nabożeństw różańcowych w kościele
o godz. 17.30
 Nadchodzący listopad to miesiąc szczególnej pamięci o naszych zmarłych.
W zakrystii i kancelarii przyjmujemy wypominki roczne i jednorazowe.
Msza św. we Wszystkich Świętych z procesją na cmentarzu o godz. 14.00
 Od 1 do 8 listopada włącznie można codziennie zyskać odpust zupełny za
pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie modlitwy za zmarłych. Trzeba
także spełnić zwykłe warunkami otrzymania odpustu, czyli być w stanie łaski
uświęcającej, przyjąć Komunię Świętą, pomodlić się w intencjach
wyznaczonych przez papieża, wykluczyć przywiązanie do jakiegokolwiek
grzechu. Odpust można ofiarować wyłącznie za zmarłych.
 W związku z rozpoczęciem diecezjalnego etapu Synodu Biskupów
„Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja” na
parafialnej stronie internetowej oraz w gazetce „Magnificat” możemy znaleźć
„zestaw problemów i pytań synodalnych” Zachęcamy do modlitwy
i przedyskutowania w gronie rodzinnym zaproponowanych zagadnień oraz
przesłanie na maila parafialnego odpowiedzi. Etap parafialny trwa do
20 listopada. parafia@mydlniki.diecezja.pl
 W tym tygodniu patronują nam:
– w czwartek 28 października – święci apostołowie Szymon i Juda Tadeusz
 Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask
Bożych, opieki MBNP i św. Józefa na każdy dzień. Błogosławionego
tygodnia.
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