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MODLITWA DO PATRONKI NASZEJ PARAFII
Maryjo, Matko Łaski Bożej! Ty znasz najskrytsze nasze myśli i wszystkie nasze sprawy.
Ty wiesz, jak bardzo potrzebujemy Twojej rady, natchnienia i pomocy. Wyjednaj nam
miłosierdziu Syna Twego. Niechaj Jego łaska nas umocni, abyśmy mogli wytrwale pełnić
Bożą wolę, z wielką pokorą i miłością. Amen.

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA

ROK B 16 IX 2018 R. NR 391
PIERWSZE CZYTANIE
(Iz 50, 5-9a) Bóg wspiera swego sługę w prześladowaniach
Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem ani się nie cofnąłem. Podałem grzbiet mój
bijącym i policzki moje rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i
opluciem. Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem
twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam. Blisko jest Ten, który mnie uniewinni.
Kto się odważy toczyć spór ze mną? Wystąpmy razem! Kto jest moim oskarżycielem? Niech
się zbliży do mnie! Oto Pan Bóg mnie wspomaga. Któż mnie potępi? Oto słowo Boże.

PSALM 116A
W krainie życia będę widział Boga.

DRUGIE CZYTANIE
(Jk 2, 14 - 18) Wiara nie połączona z uczynkami jest martwa
Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie
spełniał uczynków? Czy sama wiara zdoła go zbawić? Jeśli na przykład brat lub siostra nie
mają odzienia lub brak im codziennego chleba, a ktoś z was powie im: «Idźcie w pokoju,
ogrzejcie się i najedzcie do syta!» – a nie dacie im tego, czego koniecznie potrzebują dla
ciała – to na co się to przyda? Tak też i wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami,
martwa jest sama w sobie. Ale może ktoś powiedzieć: Ty masz wiarę, a ja spełniam uczynki.
Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, to ja ci pokażę wiarę na podstawie moich uczynków.
Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego, Jezusa
Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata.

EWANGELIA
(Mk 8, 27-35) Zapowiedź męki Chrystusa
Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał
uczniów: «Za kogo uważają Mnie ludzie?» Oni Mu odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela,
inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków». On ich zapytał: «A wy za kogo Mnie
uważacie?» Odpowiedział Mu Piotr: «Ty jesteś Mesjasz». Wtedy surowo im przykazał, żeby
nikomu o Nim nie mówili. I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy wiele musi wycierpieć,
że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że zostanie zabity,
ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr
wziął Go na bok i zaczął Go upominać. Lecz On obrócił się i patrząc na swych uczniów,
zgromił Piotra słowami: «Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po
ludzku». Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: «Jeśli ktoś
chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie
naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu
Mnie i Ewangelii, zachowa je». Oto słowo Pańskie.

PODZIAŁ SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH
Pan Jezus ustanowił dla Kościoła 7 sakramentów świętych. Każdy będący członkiem Kościoła,
może korzystać z tego daru przekazanego nam przez Syna Bożego. Postawmy dziś pytanie: czym
one są? Sakramenty to widzialne, wprost namacalne znaki obecności i działania niewidzialnego
Boga. Jest to spotkanie Boga z człowiekiem. Udzielają one ludziom łaski Bożej i pomocy w życiu
duchowym i cielesnym. Podstawowym celem sakramentów jest uświęcenie człowieka i pomoc w
zbawieniu. Towarzyszą one kluczowym etapom ludzkiego życia: narodziny, początek drogi
życiowej to przyjęcie chrztu; sakrament pokuty przyjmujemy, gdy rodzi się w nas świadomość
moralna i potrzebujemy oczyszczenia z grzechów; bierzmowanie czyli namaszczenie Duchem
Świętym to uznanie dojrzałej obecności w Kościele i wzięcie odpowiedzialności z siebie i innych na
drodze do zbawienia; wyborowi drogi życiowej towarzyszy małżeństwo lub kapłaństwo; sakrament
namaszczenia chorych przyjmujemy w zagrożeniu życia i w poważnej chorobie. Całemu naszemu
życiu towarzyszy Eucharystia, czyli pokarm na drodze do zbawienia – udziału w wiecznym
szczęściu z Bogiem. Możemy spotkać różne usystematyzowania i podziały dotyczące 7
sakramentów. Trzy z nich możemy przyjąć tylko raz w życiu, dlatego nazywamy je
niepowtarzalnymi. Wyciskają one na duszy niewidoczny dla człowieka, a widoczny tylko dla Boga
znak przymierza z Nim – niezmywalną pieczęć. Są to: chrzest, bierzmowanie i kapłaństwo. Cztery
pozostałe sakramenty: Eucharystię, pokutę, namaszczenie chorych i w razie śmierci współmałżonka
małżeństwo można przyjąć wiele razy, dlatego nazywamy je powtarzalnymi. Inny podział mówi
nam o tym, że są sakramenty dla żywych na duszy i umarłych dla duszy. Żywy na duszy to
człowiek będący w stanie łaski uświęcającej, a jego dusza jest czysta i żyje dla Boga. Można wtedy
przyjąć Eucharystię, bierzmowanie, namaszczenie chorych, małżeństwo lub kapłaństwo. Gdy dusza
człowieka jest martwa z powodu grzechów to pierwsze oczyszczenie - życie duszy daje sakrament
chrztu, a w ciągu dalszego życia pokuta czyli spowiedź. Katechizm Kościoła Katolickiego dzieli
sakramenty na trzy grupy. Najpierw sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego, są to: Chrzest,
bierzmowanie, Komunia Święta. Jak sama nazwa wskazuje wtajemniczają nas one, zbliżają do
Boga. Są pewnymi etapami, stopniami na drodze chrześcijańskiego rozwoju. Drugą grupę stanowią
sakramenty uzdrowienia: pokuta i namaszczenie chorych. Uzdrawiają one ludzką duszę z grzechów,
a często chory otrzymuje także ulgę w cierpieniu lub uzdrowienie ciała. Trzecią grupą są
sakramenty w służbie komunii i posłaniu. Są to: kapłaństwo i małżeństwo. Dotyczą one oddania się
innym, czyli małżonkowi i rodzinie, jak to jest w sakramencie małżeństwa lub Bogu i wspólnocie
w sakramencie kapłaństwa. Musimy pamiętać, że możliwość przyjmowania sakramentów jest dla
człowieka wyróżnieniem, darem od Boga i nikomu nie należy się „z góry, z kolejki”. Wszystkie

sakramenty należy przyjmować z odpowiednią dyspozycją czyli nastawieniem wewnętrznym,
któremu zawsze musi towarzyszyć wiara.

OGŁOSZENIA
1 Kościół przeżywa teraz rok poświęcony młodym ludziom. Dlatego zapraszamy młodzież
na wydarzenie – Stadion młodych, które odbędzie się 6 października br. na Stadionie
Narodowym. O szczegółach tego wydarzenia można przeczytać na stronie:
stadionmlodych.eu. Dziś nasz parafianin, p. Przemysław, po ogłoszeniach w czasie każdej
Mszy Świętej przybliży nam bliżej ideę tego wydarzenia.

2 We wtorek będziemy obchodzić święto św. Stanisława Kostki, patrona Polski, dzieci i
młodzieży. Zapraszamy też od tego dnia do oglądania wystawy prac plastycznych dzieci,
które w tym roku były na koloniach w Cyhrli k. Zakopanego. Wystawę będzie można
oglądać w Kaplicy Matki Bożej.

3 Parafialny Zespół Caritas

serdecznie zaprasza do pracy w PZC młodzież, i inne chętne
osoby. Ideą pracy w Caritas jest bezinteresownie nieść pomoc i poświęcenie słabszym,
potrzebującym i dotkniętym przez los w naszej społeczności jako wolontariusz. PZC
podejmuje różne formy pomocy, lecz nie zawsze realizacja dochodzi do skutku ze względu
na brak rąk do pracy. Zapraszamy osoby które chcą pracować w PZC na najbliższe
spotkanie we wtorek 18 września po Mszy Świętej wieczornej.

4

Zapraszamy na kolejną Katechezę dla Dorosłych, w piątek 21 września, po wieczornej
Mszy Świętej na Sali Teatralnej.

5 W przyszłą niedzielę po każdej Mszy Świętej zapraszamy do wsłuchania świadectwa –
zaproszenia p. Ewy, dla rodziców, którzy chcieliby dołączyć do wielkiego dzieła modlitwy
za swoje dzieci – Różańca Rodziców za dzieci.

6 W przyszłą niedzielę 23 września podczas każdej Mszy Świętej, a szczególnie na Mszy
Świętej o godzinie 1200 złożymy Bogu dziękczynienie za dar Chleba. Będziemy dziękować
Bogu za chleb i modlić się aby nikomu go nie brakowało, aby był pełniony na co dzień
szacunek dla chleba. Parafialny Zespół Caritas wraz ze Szkolny Kołem Caritas przygotuje
dar ołtarza którym będzie chleb. Wspólnie tym chlebem się podzielimy. Będą przygotowane
stoły z chlebem z możliwością degustacji i jego zakupu. Wszystko dzięki naszym lokalnym
piekarniom. Dochód uzyskany ze sprzedaży chleba przeznaczymy na potrzeby ludzi
chorych, samotnych i potrzebujących.

7

Sakrament Bierzmowania, który miał być udzielony naszej młodzieży na początku
września, z przyczyn organizacyjnych odbędzie się w czwartek, 4 października o g. 18 00.
Obowiązkowe próby do Sakramentu Bierzmowania odbędą się: w sobotę 29 września o g.
1500 oraz w niedzielę 30 września o g. 1500. Spowiedź święta przed Sakramentem
Bierzmowania odbędzie się w środę 3 października od g. 1600. Nowe grupy kandydatów do
Sakramentu Bierzmowania z klasy III Gimnazjum i VIII klasy Szkoły Podstawowej
spotkania formacyjne rozpoczną w październiku.

8 Zapraszamy osoby chętne do zapisania się do Chóru Parafialnego. Wszystkie szczegółowe
informacje dostępne są u p. Organisty.

9

W nowym roku formacyjnym Wspolnota Adoramus zachęca i zaprasza do wspólnej
modlitwy i spotkań pogłębiających wiarę. Najbliższe spotkanie w środę po wieczornej Mszy
Świętej w kościele. Zapraszamy.

10 Zapowiedzi: --Niedziela, 16.09. XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
700
+Władysławę Ciok (16 Msza Święta Gregoriańska)
00
10
W intencji dusz polecanych w Wypominkach Parafialnych
00
12
Dziękczynno – błagalna w 1 rocznicę ślubu Julii i Pawła, oraz o potrzebne łaski dla
syna Szymona
00
18
++Władysława, Jadwigę, Piotra Ziębów, Reginę, Janinę, Andrzeja, Jana Charyta
Poniedziałek, 17.09.
700
+Władysławę Ciok (17 Msza Święta Gregoriańska)
00
18
Rez. p. Szmurło
Wtorek, 18.09.
700
+Władysławę Ciok (18 Msza Święta Gregoriańska)
00
7
W intencji Leny, o Boże błogosławieństwo, łaskę zdrowia i opiekę Matki Bożej
00
18
++Konstancję i Józefa Mazurek, zm. z r. Mazurków
Środa, 19.09.
700
+Władysławę Ciok (19 Msza Święta Gregoriańska)
00
18
NOWENNA: O opiekę Matki Bożej i łaskę zdrowia dla Lenusi; O łaskę zdrowia dla
Haliny Kałuskiej; Dziękczynno – błagalna w 20 rocznicę ślubu Joanny i Jacka, o Boże
błogosławieństwo, potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej dla nich i ich dzieci;
Dziękczynno – błagalna w intencji Edyty (intencja imieninowa) oraz w 3 rocznicę
ślubu Edyty i Rafał, o Boże błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski; W intencji
dziękczynnej za łaskę zdrowia z prośbą o opiekę Matki Bożej i zdrowie dla dzieci;
+Jadwigę Dąbrowską; ++Kazimierę, Jana, Ireneusza Sawczuk, Stanisława Miłosza;
++Mariannę, Aleksandra, Stanisława, Antoniego, Edwarda Miłosz, Kazimierę
Krzeszowską;
Czwartek, 20.09. WSPOMNIENIE, ŚW. MĘCZENNIKÓW ANDRZEJA KIM
TEAGON, KAPŁANA, PAWŁA HASANG I TOWARZYSZY
700
+Władysławę Ciok (20 Msza Święta Gregoriańska)
00
18
W 20 rocznicę urodzin Marii, O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
Piątek, 21.09. ŚWIĘTO, ŚW. MATEUSZA, EWANGELISTY
700
+Władysławę Ciok (21 Msza Święta Gregoriańska)
00
18
NOWENNA: O opiekę Matki Bożej i łaskę zdrowia dla Lenusi; W intencji
dziękczynno – błagalnej za dzieci, wnuków, ich rodziców i dziadków Grodzkich, z
prośbą o Boże błogosławieństwo; +Józefa Szmit; ++Kazimierza Rogalę (10 rocznica) i
Barbarę Rogalę (16 rocznica);
Sobota, 22.09.
700
+Władysławę Ciok (22 Msza Święta Gregoriańska)
00
18
Rez. p. Kublik
Niedziela, 23.09. XXV NIEDZIELA ZWYKŁA
700
++Stanisławę i Mariana Dmowskich
00
10
+Władysławę Ciok (23 Msza Święta Gregoriańska)
00
12
Dziękczynno – błagalna w 25 rocznicę ślubu Moniki i Jana, o zdrowie, Boże
błogosławieństwo dla nich i ich dzieci
00
18
Rez. p. Wojtaszek

