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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.

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA

ROK B 23 IX 2018 R. NR 392
PIERWSZE CZYTANIE
(Mdr 2, 12. 17-20) Jeśli sprawiedliwy jest synem Bożym, Bóg ujmie się za nim
Bezbożni mówili: «Zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam niewygodny: sprzeciwia
się naszemu działaniu, zarzuca nam przekraczanie Prawa, wypomina nam przekraczanie
naszych zasad karności. \Zobaczmy, czy prawdziwe są jego słowa, wybadajmy, co będzie
przy jego zgonie. Bo jeśli sprawiedliwy jest synem Bożym, Bóg ujmie się za nim i wyrwie
go z rąk przeciwników. Dotknijmy go obelgą i katuszą, by poznać jego łagodność i
doświadczyć jego cierpliwości. Zasądźmy go na śmierć haniebną, bo – jak mówił – będzie
ocalony». Oto słowo Boże.

PSALM 54
Bóg podtrzymuje całe moje życie.

DRUGIE CZYTANIE
(Jk 3, 16 – 4, 3) Źródłem niepokojów jest nieład wewnętrzny
Najmilsi: Gdzie zazdrość i żądza sporu, tam też bezład i wszelki występek. Mądrość zaś
zstępująca z góry jest przede wszystkim czysta, dalej – skłonna do zgody, ustępliwa,
posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i obłudy.
Owoc zaś sprawiedliwości sieją w pokoju ci, którzy zaprowadzają pokój. Skąd się biorą
wojny i skąd kłótnie między wami? Nie skądinąd, tylko z waszych żądz, które walczą w
członkach waszych. Pożądacie, a nie macie, żywicie morderczą zazdrość, a nie możecie
osiągnąć. Prowadzicie walki i kłótnie, a nic nie posiadacie, gdyż się nie modlicie. Modlicie
się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swych żądz.
Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Bóg wezwał nas przez Ewangelię, abyśmy dostąpili chwały Pana naszego, Jezusa Chrystusa.

EWANGELIA
(Mk 9, 30-37) Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich
Jezus i Jego uczniowie przemierzali Galileę, On jednak nie chciał, żeby ktoś o tym wiedział.
Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: «Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi.
Ci Go zabiją, lecz zabity, po trzech dniach zmartwychwstanie». Oni jednak nie rozumieli
tych słów, a bali się Go pytać. Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był już w domu, zapytał ich:
«O czym to rozprawialiście w drodze?» Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się
między sobą o to, kto z nich jest największy. On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich:
«Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich».
Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: «Kto
jedno z tych dzieci przyjmuje w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie
przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał». Oto słowo Pańskie.

CZYM JEST SAKRAMENT CHRZTU ŚWIETEGO?
Chrzest jest narodzeniem do nowego życia w Chrystusie. Zgodnie z wolą Pana jest on
konieczny do zbawienia, tak jak Kościół, do którego chrzest wprowadza (KKK 1277).
Chrzest jest jednym z siedmiu sakramentów, które Jezus Chrystus zostawił Kościołowi w
celu przymnożenia łask wierzącym w Niego. Ochrzczony zyskuje odpuszczenie grzechu
pierworodnego i wszystkich grzechów osobistych, narodzenie do nowego życia, przez które
człowiek staje się przybranym synem Ojca, świątynią Ducha Świętego. Sakrament Chrztu
Świętego jest początkiem chrześcijańskiej drogi życia i włączenia we wspólnotę Kościoła.
Jego celem jest uświęcenie człowieka, budowanie Mistycznego Ciała Chrystusa, a wreszcie
oddawanie czci Bogu. Jako pierwszy Sakrament i fundament całego życia chrześcijańskiego
jest wielkim darem Boga dla człowieka. Dzięki chrzcielnemu obmyciu wodą człowiek
zostaje uwolniony od skutków grzechu oraz otrzymuje dar nowego życia. Dlatego chrzest
nazywa się także powtórnym narodzeniem. Przez chrzest Pan Bóg raz na zawsze czyni
człowieka swoim przybranym dzieckiem. Z tego powodu chrzest jest sakramentem
niepowtarzalnym i wyciska niezatarte duchowe znamię zwane charakterem sakramentalnym.
Ochrzczony należy odtąd do Chrystusa, nazywa się chrześcijaninem i będzie nim już zawsze,
nawet wtedy, gdy przez grzech ciężki odłączy się od Niego. Chrześcijanin bowiem pozostaje
wolnym człowiekiem i musi nieustannie wybierać między dobrem a złem. Łaskę chrztu
można porównać do wielkiego skarbu w glinianym naczyniu, którego należy starannie
strzec, aby go nie utracić. Chrzest nie tylko włącza wszystkich ochrzczonych w życie Trójcy
Świętej, ale także jednoczy ich między sobą. Włączenie poszczególnych ochrzczonych w
Chrystusa sprawia, że wszyscy spotykają się z Nim jako bracia i siostry, tworząc jedną
wielką Rodzinę Bożą – Kościół. Chrystus wprowadza ochrzczonych w swój Kościół,
którego jest Głową, a wszyscy ochrzczeni wchodzą w skład Mistycznego Ciała i mają udział
w Jego misji kapłańskiej, prorockiej i królewskiej. Jest więc węzłem jedności, łączącym
wszystkich, którzy są nim naznaczeni. Chrzest jest także podstawą jedności wszystkich
chrześcijan należących do różnych Kościołów i wspólnot chrześcijańskich. Dobitnie o
Sakramencie Chrztu pisał św. Grzegorz z Nazjanzu: Chrzest jest najpiękniejszym darem
Boga…Nazywamy go darem, łaską, namaszczeniem, oświeceniem, szatą niezniszczalności,
obmyciem odradzającym, pieczęcią i wszystkim, co może być najcenniejsze. Darem –
ponieważ jest udzielany tym, którzy nic nie przynoszą; łaską – ponieważ jest dawany nawet
tym, którzy zawinili; chrztem – ponieważ grzech zostaje pogrzebany w wodzie;
namaszczeniem – ponieważ jest święty i królewski; oświeceniem – ponieważ jest jaśniejącym
światłem, szatą - ponieważ zakrywa nasz wstyd; obmyciem – ponieważ oczyszcza; pieczęcią

– ponieważ strzeże nas i jest znakiem panowania Boga. Chrzest jest przede wszystkim
sakramentem wiary, przez którą ludzie, oświeceni łaską Ducha Świętego, dają odpowiedź na
Chrystusową Ewangelię.

OGŁOSZENIA
1

W dzisiejszą niedzielę, 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. PZC wraz ze Szkolnym Kołem Caritas przygotowało dar ołtarza którym będzie
chleb. Wspólnie tym chlebem się podzielimy. Są 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.

2

W przyszłą niedzielę 30 września po każdej Mszy Świętej zapraszamy rodziców ze
Wspólnoty Różańca Rodziców za Dzieci do salki przy zakrystii po odbiór nowych grafików
modlitwy na kolejny rok. Dziś wsłuchajmy się w zaproszenie dla rodziców, którzy chcieliby
dołączyć do tego wielkiego dzieła modlitwy za swoje dzieci.

3 Zapraszamy na kolejną Katechezę dla Dorosłych, w piątek 28 września, po wieczornej
Mszy Świętej na Sali Teatralnej.

4

Kandydatów i wszystkich pragnących zostać ministrantami zapraszamy na zbiórkę w
sobotę 29 września o g. 930.

5 W niedzielę, 30 września, o g. 1115 zapraszamy dzieci z klas czwartych i ich rodziców,
które będą przeżywały rocznicę swojej I Komunii Świętej w niedzielę 19 maja o g. 12 00
2019 r. na spotkanie na Sali Teatralnej.

6

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.

7 Wspólnota Adoramus zaprasza w niedzielę 7 października po Mszy Świętej o g. 1800 na
Wieczór Uwielbienia - Spotkałem Jezusa. Gośćmi specjalnymi tego wieczoru będzie p. Lech
Dokowicz – reżyser, operator i producent filmowy, współtwórca inicjatyw Wielka Pokuta i
Różaniec do granic oraz zespół GGDUO – p. Gabriela i Wojciech Gąsior. Wszystkie
szczegóły można odnaleźć na plakacie w gablocie przed kościołem. Zapraszamy wszystkich
naszych parafian, ale szczególnie młodzież dorosłą i tą, która już wkrótce rozpocznie swoje
przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania, z klas VIII SP i III Gimnazjum.

8

Doroczne przygotowanie do sakramentu małżeństwa rozpocznie się w naszej parafii
w sobotę 6 października br. o godz. 1900. Będzie obejmowało 10 spotkań (w kolejne soboty).
Zapraszamy narzeczonych.

9 Zapowiedzi: ---

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
++Andrzeja Wojtaszka (13 rocznica), Henryka Wojtaszka
Poniedziałek, 24.09.
700
+Władysławę Ciok (24 Msza Święta Gregoriańska)
00
18
++Jerzego (32 rocznica), Bronisława, Mariannę Kuszniewskich
Wtorek, 25.09. WSPOMNIENIE, BŁ. WŁADYSŁAWA Z GIELNIOWA, KAPŁANA
700
+Władysławę Ciok (25 Msza Święta Gregoriańska)
00
7
O opiekę Matki Bożej i łaskę zdrowia dla Lenusi;
00
18
Rez. p. Lipiec
Środa, 26.09.
700
+Władysławę Ciok (26 Msza Święta Gregoriańska)
00
18
NOWENNA: O opiekę Matki Bożej i łaskę zdrowia dla Lenusi; Dziękczynno –
błagalna w 3 rocznicę ślubu Adama i Moniki, o opiekę Matki Bożej dla nich i łaskę
szczęśliwego rozwiązania; O opiekę Matki Bożej i łaskę zdrowia dla Iwony; +Henrykę
Kowalczyk (30 dzień po pogrzebie); ++Mariana Rogala (8 rocznica), zm. z r. Rogala;
+Aleksandra Rosa; ++Krystynę, Jadwigę Wielądek;
Czwartek, 27.09. WSPOMNIENIE, ŚW. WINCENTEGO A PAULO, KAPŁANA
700
+Władysławę Ciok (27 Msza Święta Gregoriańska)
00
18
++Wacława Kublik (intencja imieninowa), Genowefę Jaworską, Franciszka Kublik
Piątek, 28.09. WSPOMNIENIE, ŚW. WACŁAWA, MĘCZENNIKA
700
+Władysławę Ciok (28 Msza Święta Gregoriańska)
00
18
NOWENNA: O opiekę Matki Bożej i łaskę zdrowia dla Lenusi; Dziękczynno –
błagalna w 2 rocznicę urodzin Bruna, o Boże błogosławieństwo, zdrowie, wszelkie
potrzebne łaski dla Jubilata i rodziców; O opiekę Matki Bożej i łaskę zdrowia dla
Iwony; Dziękczynna w 7 rocznicę urodzin Huberta, o wszelkie potrzebne łaski, Boże
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej; +Henrykę Kowalczyk; +Zbigniewa Sukiennik
(30 dzień po pogrzebie); ++Stefana, Stanisławę, Jana, Teresę, Władysława Zagańczyk;
++Wiktora i Dominika Bok; ++Zofię, Feliksa Słodownik; Wacława, Józefa, Henryka
Piekut;
Sobota, 29.09. ŚWIĘTO ROCZNICA POŚWIĘCENIA BAZYLIKI KATEDRALNEJ W
WARSZAWIE - PRADZE
700
+Władysławę Ciok (29 Msza Święta Gregoriańska)
00
18
+Alinę Romualdę Baranowską
Niedziela, 30.09. XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA
700
Dziękczynno – błagalna w 29 rocznicę ślubu Elżbiety i Alberta, o Boże
błogosławieństwo, wszelkie potrzebne łaski dla nich i ich dzieci
00
10
+Władysławę Ciok (30 Msza Święta Gregoriańska)
00
12
++Andrzeja Chojnackiego (2 rocznica), Kazimierza Świetlikowskiego (4 rocznica)
00
18
Rez. p. Kaim

