INTENCJE MSZALNE 31.10 – 07.11.2021r.

Niedziela
31.10.

Wszystkich
Świętych
Poniedziałek
1.11.

Dzień
Zaduszny
Wtorek
2.11.
Środa
3.11.
I Czwartek
4.11.
I Piątek
5.11.
I Sobota
6.11.

I Niedziela
7.11.

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

7.30

+ Eugeniusz KLECZYŃSKI

9.00

Dziękczynna z prośba o bł. Boże i opiekę MBNP dla Wandy
z okazji urodzin

10.30

+ Janina i Zdzisław URBANIK

12.00

Za Parafian

14.00
cmentarz

Za zmarłych w parafian w 2020/21 i spoczywających na
naszym cmentarzu

Mojżesz tak powiedział do ludu: „Będziesz się bał Pana, Boga swego, zachowując
wszystkie Jego nakazy i prawa, które ja tobie rozkazuję wypełniać, tobie, twym synom i
wnukom, po wszystkie dni życia twego, byś długo mógł żyć. Słuchaj, Izraelu, i pilnie tego
przestrzegaj, aby ci się dobrze powodziło i abyś się bardzo rozmnożył, jak ci przyrzekł
Pan, Bóg ojców twoich, że ci da ziemię opływającą w mleko i miód. Słuchaj, Izraelu, Pan,
Bóg nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego serca swego, z
całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił. Niech pozostaną w twym sercu te słowa,
które ja ci nakazuję”.

18.00

+ Grzegorz STEFANOWSKI (od synów z żonami)

2 czytanie (Hbr 7, 23-28)

7.00

+ Zofia i Jan RUSNARCZYK

9.00

+ Władysława i Karol SOWA

18.00

+ Władysław KOWALSKI

7.00

+ Grzegorz STEFANOWSKI (od Magdaleny i Piotra)

18.00

Intencje zbiorowe przez wstawiennictwo MBNP

7.00

+ Grzegorz STEFANOWSKI (od Marii)

18.00

+ Bożena i Benedykt KRUCZKOWSCY

7.00

+ Anna i Jan RÓG i Maria RÓG

18.00

Wynagradzająca za grzechy NSPJ

7.00

+ Władysław BURTAN w 1 r. ś.

18.00

Wynagradzająca za grzechy NS NMP

7.30

+ Roman MOROŃ

9.00

+ Sylwia SUŁEK, Wojciech, Maria i Tadeusz

10.30

W 5 r. urodzin Karoliny Góreckiej z prośbą o bł. Boże,
opiekę MBNP

12.00

Za Parafian. Błogosławieństwo na Roczek Chrztu

18.00

+ Za zmarłych rodziców: Karolina i Stanisław WALKOWSKI

Różaniec z wypominkami od 1.11 do 8.11. o godz. 17.30
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Słowo Boże
1 czytanie (Pwt 6, 2-6)

Bracia: Wielu było kapłanów poprzedniego Przymierza, gdyż śmierć nie zezwalała im
trwać przy życiu. Jezus, ponieważ trwa na wieki, ma kapłaństwo nieprzemijające. Przeto i
zbawiać na wieki może całkowicie tych, którzy przez Niego zbliżają się do Boga, bo
zawsze żyje, aby się wstawiać za nimi. Takiego bowiem potrzeba nam było arcykapłana:
świętego, niewinnego, nieskalanego, oddzielonego od grzeszników, wywyższonego
ponad niebiosa, takiego, który nie jest obowiązany, jak inni arcykapłani, do składania
codziennej ofiary najpierw za swoje grzechy, a potem za grzechy ludu. To bowiem uczynił
raz na zawsze, ofiarując samego siebie. Prawo bowiem ustanawiało arcykapłanami ludzi
obciążonych słabością, słowo zaś przysięgi, złożonej po nadaniu Prawa, ustanawia Syna
doskonałego na wieki.
Ewangelia (Mk 12, 28b-34)

Jeden z uczonych w Piśmie zbliżył się do Jezusa i zapytał Go: „Które jest pierwsze ze
wszystkich przykazań?” Jezus odpowiedział: „Pierwsze jest: "Słuchaj, Izraelu, Pan, Bóg
nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą
swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą". Drugie jest to: "Będziesz miłował
swego bliźniego jak siebie samego". Nie ma innego przykazania większego od tych”. Rzekł
Mu uczony w Piśmie: „Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznieś powiedział, bo Jeden jest i
nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i
miłować bliźniego jak siebie samego daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i
ofiary”. Jezus widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: „Niedaleko jesteś od
królestwa Bożego”. I już nikt więcej nie odważył się Go pytać.
Komentarz do Ewangelii
Bóg jest miłością. Stworzył nas na obraz i podobieństwo swoje, abyśmy mogli Go kochać
całym sercem, całym umysłem i całą swoją mocą. Przeminie wiara, przeminie nadzieja,
tylko miłość pozostanie. Jesteśmy usprawiedliwieni z wiary, ale sądzeni będziemy z
miłości, bo wiara objawia się w miłości. (Mateusz.pl)

ODPUST ZA ZMARŁYCH
Penitencjaria Apostolska – najwyższy trybunał w sprawach sumienia - opublikowała
dekret, w którym ze względu na stan trwającej pandemii, potwierdza i przedłuża na cały
listopad 2021 r. wszystkie dobrodziejstwa duchowe już udzielone 22 października 2020 r.
dekretem, którym ze względu na pandemię Covid-19, zostały przedłużone na cały miesiąc
listopad 2020 r. odpusty zupełne dla zmarłych wiernych.
Oznacza to, że osoby nawiedzające cmentarz i modlące się za dusze wiernych
zmarłych oraz spełniające zwykłe warunki odpustu zupełnego, w tym roku mogą uzyskać
go w dowolnie wybrane osiem dni w ciągu całego listopada. Nie muszą to być dni
następujące po sobie od 1 do 8 listopada.
Zwykłe warunki uzyskania odpustu zupełnego zobowiązują do wzbudzenia intencji
jego otrzymania, pozostawania w stanie łaski uświęcającej lub przystąpienia do spowiedzi
sakramentalnej, wyzbycia się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcia w tym
dniu Komunii św., odnowienia jedności ze wspólnotą Kościoła poprzez odmówienie
„Ojcze nasz”, „Wierzę w Boga” oraz modlitwy w intencjach bliskich Ojcu Świętemu.
Odpust jest to darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co
do winy. Poprzez odpust zupełny możemy więc zyskać dla dusz czyśćcowych darowanie
kar doczesnych i tym samym skrócić ich cierpienia.
Sakrament spowiedzi odpuszcza nam grzechy, ale kara za popełnione przez nas zło
na ziemi pozostaje i ciąży po śmierci. Dlatego dar odpustu, który uwalnia właśnie od tej
kary, jest nieocenionym skarbem, jaki otrzymujemy od Boga bogatego w miłosierdzie.
Rozróżnia się odpusty cząstkowe i zupełne (zależnie od tego, w jakim stopniu
uwalniają nas od kary doczesnej). Odpusty te może zyskiwać każdy ochrzczony po
spełnieniu odpowiednich warunków dla siebie lub ofiarowywać je za zmarłych.
Odpust zupełny można uzyskać tylko jeden raz w ciągu dnia, poza pozostającymi
w obliczu śmierci, natomiast odpusty cząstkowe można uzyskiwać w ciągu jednego dnia
wielokrotnie.
Kościół zachęca do ofiarowania odpustów za zmarłych. Niekoniecznie muszą być to
osoby nam znane, nie musimy wymieniać konkretnego imienia - wystarczy ofiarować
odpust w intencji osoby zmarłej, która tego odpustu potrzebuje.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
31 października 2021




Jutro uroczystość Wszystkich Świętych. W tym dniu mamy obowiązek
uczestniczenia we Mszy Św., których porządek jest niedzielny z dodatkową
Mszą na cmentarzu o godz.14.00 z procesją wypominkową.
We wtorek 2 listopada – Dzień Zaduszny. W liturgii Kościół wspomina
wszystkich wiernych zmarłych. Msze Św. o godz. 7.00, 9.00 i 18.00.





















Od 1 do 8 listopada w kościele o godz. 17.30 będzie odmawiany różaniec
z wypominkami. Zapraszamy.
Próba parafialnej scholi w niedzielę o godz. 9.45 w salce za chórem.
W najbliższy I czwartek miesiąca całodzienna adoracja Najśw. Sakramentu.
Pamiętajmy o modlitwie za kapłanów i o łaskę nowych powołań kapłańskich,
zakonnych i misyjnych. W tym dniu wspominamy św. Karola Boromeusza.
Zbiórka ministrantów i lektorów w czwartek po Mszy wieczornej ok. 18.30
w kościele a o godz. 19.00 w salce za chórem spotkanie Kręgu Biblijnego.
W I piątek miesiąca o godz. 18.00 Msza św. wynagradzająca za grzechy NSPJ.
Spotkanie kandydatów do bierzmowania z kl. 7 i 8 w piątek 5 listopada w
kościele. W ramach spotkania istnieje możliwość skorzystania z sakramentu
pokuty i pojednania od godz. 17.00, następnie Msza Św. o godz. 18.00, a po
Mszy krótkie spotkanie dla uczniów z klas 8.
Możliwość spowiedzi w tygodniu przed Mszą, a w I czwartek i I piątek od 17.00.
W najbliższy piątek nasza parafia jest zaproszona na Mszę Św. o godz. 17.10 do
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach.
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.
Do chorych kapłani udadzą się w piątek i w sobotę od godz. 8.30.
Bóg zapłać za złożone ofiary: z okazji Dnia Papieskiego – 3.806 zł. oraz Dnia
Misyjnego – 4.246 zł + 15€.
Dziękujemy mieszkańcom rej. ul. Brzezińskiego za ofiarę na sprzątanie kościoła
i kwiaty.
W przyszłą niedziele po Mszy o 9.00 zmianka różańcowa i możliwość
skorzystania z biblioteki parafialnej.
Dziękujemy za pomoc przy porządkowaniu liści w parku: p. Danuta Szczepanik
z mężem Janem, p. Zbyszek Klimek, p. Stanisław Łuszczek, p. Stanisław Suder,
p. Piotr Małyjurek z dziećmi, p. Tomasz Fabiańczyk, p. Piotr Wyżga, p. Marcin z
Michałem, p. Urszula Ostrowska oraz Jan Prącik i Błażej Wyżga.
Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy wielu łask Bożych.
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