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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.

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA

ROK B 30 IX 2018 R. NR 393
PIERWSZE CZYTANIE
(Lb 11, 25 - 29) Nie zazdrościć darów Bożych
Pan zstąpił w obłoku i mówił z Mojżeszem. Wziął z ducha, który był w nim, i przekazał go
owym siedemdziesięciu starszym. A gdy spoczął na nich duch, wpadli w uniesienie
prorockie. Nie powtórzyło się to jednak. Dwóch mężów pozostało w obozie. Jeden nazywał
się Eldad, a drugi Medad. Na nich też zstąpił duch, bo należeli do wezwanych, tylko nie
przyszli do namiotu. Wpadli więc w obozie w uniesienie prorockie. Przybiegł młodzieniec i
doniósł Mojżeszowi: «Eldad i Medad wpadli w obozie w uniesienie prorockie». Jozue, syn
Nuna, który od młodości swojej był w służbie Mojżesza, zabrał głos i rzekł: «Mojżeszu,
panie mój, zabroń im!» Ale Mojżesz odparł: «Czyż zazdrosny jesteś o mnie? Oby tak cały
lud Pana prorokował, oby mu dał Pan swego ducha!» Oto słowo Boże.

PSALM 19
Nakazy Pana są radością serca

DRUGIE CZYTANIE
(Jk 5, 1 - 6) Marność dostatków doczesnych
A teraz wy, bogacze, zapłaczcie wśród narzekań na utrapienia, jakie was czekają. Bogactwo
wasze zbutwiało, szaty wasze stały się żerem dla moli, złoto wasze i srebro zardzewiało, a
rdza ich będzie świadectwem przeciw wam i toczyć będzie ciała wasze niby ogień.
Zebraliście w dniach ostatecznych skarby. Oto woła zapłata robotników, żniwiarzy z pól
waszych, którą zatrzymaliście, a krzyk żniwiarzy doszedł do uszu Pana Zastępów. Żyliście
beztrosko na ziemi i wśród dostatków tuczyliście serca wasze w dniu rzezi. Potępiliście i
zabiliście sprawiedliwego. Nie stawiał wam oporu. Oto Słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Słowo Twoje, Panie, jest prawdą, uświęć nas w prawdzie.

EWANGELIA
(Mk 9, 38-43. 45. 47-48) Unikać okazji do grzechu
Apostoł Jan rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w
Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami». Lecz
Jezus odrzekł: «Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto uczyni cud w imię moje, nie będzie
mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Kto wam
poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam,
nie utraci swojej nagrody. A kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych,
którzy wierzą, temu lepiej byłoby kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić go w morze.
Jeśli zatem twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie
ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień
nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla
ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje
oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do
królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie ginie
i ogień nie gaśnie». Oto słowo Pańskie.

ŚWIATOWA DZIECIĘCA GODZINA ŚWIĘTA
W pierwszy piątek października w wielu krajach świata dzieci przez jedną godzinę adorują
Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, prosząc Go o pokój w rodzinach i na całym
świecie. Za przykładem trójki pastuszków z Fatimy – Hiacynty, Franciszka i Łucji – biorą do
ręki różaniec. To inicjatywa Światowego Apostolstwa Fatimskiego. Inspiracją do Światowej
Dziecięcej Eucharystycznej Godziny Świętej była historia trójki dzieci z Fatimy, którym
objawiła się Matka Boża. Maryja przekazała małym pastuszkom, że świat pogrążony w
niesprawiedliwości i przemocy może uratować nawrócenie, pokuta i szczera modlitwa.
„Módlcie się o pokój i sprawiedliwość w świecie, aby ustały wojny i akty nienawiści” –
usłyszały dzieci z ust Niepokalanej. W I piątek miesiąca października za przykładem
fatimskich pastuszków miliony dzieci na całym świecie podejmują „misję ratunkową”.
Czynią to w bardzo prosty sposób: biorą do ręki różaniec i klękają do modlitwy. Modlą się o
pokój i miłość w rodzinach i we wszelkich innych relacjach społecznych, także na poziomie
międzynarodowym. Do tej modlitwy dołączają także mali misjonarze z Papieskiego Dzieła
Misyjnego Dzieci, którzy wiedzą jak wielu ich rówieśników w różnych częściach świata
cierpi z powodu wojen, konfliktów i innych aktów nienawiści. Choć nie znają ogromu ich
cierpienia ani dokładnych statystyk, to od lat na różne sposoby niosą im cichą, lecz
skuteczną pomoc. W pierwszy piątek października przed Najświętszym Sakramentem
wspólnie z dziećmi świata modlą się o pokój: kardynałowie, biskupi, kapłani, nauczyciele i
całe rodziny. Miejsca, w którym wszyscy gromadzą się na modlitwę – czy we wspaniałej
katedrze, kościele parafialnym czy też wioskowej kaplicy – nie są ważne. Ważne jest to, że
tak jak miliony dzieci w Afryce, Azji, Oceanii, Europie i w obu Amerykach otaczają świat
modlitwą w intencji pokoju w swoich rodzinach i w rodzinach na całym świecie. Aby
uczestniczyć w Światowej Dziecięcej Godzinie Świętej: Należy przyjść do kościoła/kaplicy
przed Najświętszy Sakrament; odmówić modlitwę „Anioła Pokoju” i zawierzenie
Niepokalanemu Sercu Maryi; odmówić różaniec w intencji pokoju, rodzin i kapłanów na
świecie. ZAPRASZAMY NA MODLITWĘ W NASZEJ PARAFII 5 LISTOPADA,
GODZINA 1600.

OGŁOSZENIA
1

Zapraszamy dziś po każdej Mszy Świętej rodziców ze Wspólnoty Różańca Rodziców za
Dzieci do salki przy zakrystii po odbiór nowych grafików modlitwy na kolejny rok.

2 Jutro o g. 1800 zapraszamy dzieci i rodziców z klas III przygotowujących się do I Komunii
Świętej na Mszę Świętą, połączoną z katechezą liturgiczną. Tego dnia odbędzie się
poświęcenie i rozdanie dzieciom Różańców Świętych oraz wspólna Modlitwa Różańcowa.

3

W czwartek, 4 października, Ks. Infułat Lucjan Święszkowski udzieli Sakramentu
Bierzmowania naszej młodzieży. Spowiedź święta przed Sakramentem Bierzmowania
odbędzie się w środę 3 października od g. 1600.

4

W I czwartek (4 października), ze względu na Sakrament Bierzmowania, Msza
Święta w intencji kapłanów zostanie odprawiona o g. 7 00. Nabożeństwo w intencji nowych
powołań połączone z Parafialnym Nabożeństwem Różańcowym odbędzie się także po Mszy
Świętej porannej.

5 W I piątek wystawienie Najświętszego Sakramentu w Kaplicy Adoracji przez cały dzień,
od Mszy Świętej. o g. 700 do 1600, a z racji Międzynarodowej Adoracji Eucharystycznej
Dzieci od g. 1600 do g. 1700 odbędzie się wystawienie Najświętszego Sakramentu na
głównym ołtarzu i Modlitwa Różańcowa dzieci w intencjach pokoju. Tego dnia parafialne
Nabożeństwo Różańcowe odbędzie się w ramach tej Międzynarodowej Godziny
Adoracji Dzieci (nie będzie tego dnia Nabożeństwa Różańcowego po Mszy Świętej
wieczornej). Spowiedź od g. 1600. Msze Święte będą odprawiane o g.: 700 1700 oraz 1800.

6 Zapraszamy na kolejną Katechezę dla Dorosłych, w piątek 5 października, po wieczornej
Mszy Świętej na Sali Teatralnej

7

W I sobotę - po Mszy Świętej o g. 700 NABOŻEŃSTWO I SOBOTNIE WYNAGRADZAJĄCE ZA GRZECHY PRZECIW NIEPOKALANEMU SERCU
MARYI i adoracja do g. 900.

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 W I niedzielę, uczcimy Pana Jezusa Procesją Eucharystyczną, po Mszy Świętej o g. 1000.
10 Wspólnota Adoramus zaprasza w niedzielę 7 października (jest to Święto Matki Bożej
Różańcowej) 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.

11 Zapraszamy dorosłych, młodzież, dzieci na Nabożeństwa Różańcowe w naszej parafii,
które w tym roku będą odbywały się od poniedziałku do soboty po wieczornej Mszy Świętej,
a w niedziele o g. 1715.

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
++Piotra Ładę (13 rocznica), Teresę Ładę, dziadków Ładów i Szymankiewiczów
Poniedziałek, 01.10. WSPOMNIENIE, ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS,
DZIEWICY I DOKTORA KOŚCIOŁA
700
+Mariannę Broda (1 Msza Święta Gregoriańska)
00
7
W intencji Lenusi, o opiekę Matki Bożej i łaskę uzdrowienia
00
18
W intencji Radia Maryja i wszystkich dzieł przy nim powstałych
Wtorek, 02.10. WSPOMNIENIE, ŚW. ANIOŁÓW STRÓŻÓW
700
+Mariannę Broda (2 Msza Święta Gregoriańska)
00
18
+Zofię Orłowską (intencja od Żywego Różańca)
Środa, 03.10. ŚWIĘTO, ŚW. ARCHANIOŁÓW MICHAŁA, GABRIELA, RAFAŁA
700
+Mariannę Broda (3 Msza Święta Gregoriańska)
00
18
NOWENNA: Dziękczynno – błagalna w 85 rocznicę urodzin oraz z okazji imienin
Marii, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski na dalszą drogę
życia; Dziękczynno – błagalna w 18 rocznicę urodzin Natalii, o Boże
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla niej; Dziękczynno –
błagalna w 70 rocznice urodzin Norberta, o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki
Bożej i potrzebne łaski dla niego; O łaskę zdrowia dla Lenusi; +Piotra Kowalczyka (2
rocznica); +Józefa Szmidt; +Henrykę Kowalczyk; +Zbigniewa Sukiennika;
Czwartek, 04.10. WSPOMNIENIE, ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU, I CZWARTEK
MIESIĄCA
700
+Mariannę Broda (4 Msza Święta Gregoriańska)
00
7
W intencji kapłanów
00
18
SAKRAMENT BIERZMOWANIA
Piątek, 05.10. WSPOMNIENIE, ŚW. FAUSTYNY KOWALSKIEJ, DZIEWICY,
I PIĄTEK MIESIĄCA
700
+Mariannę Broda (5 Msza Święta Gregoriańska)
00
17
Rez. p. Gójska
00
18
NOWENNA: O łaskę zdrowia dla Lenusi; ++Franciszkę Borucką (7 rocznica), Józefa,
Andrzeja, Tadeusza Boruckich, Mariannę i Franciszka Łabędziów; +Wiesława
Gójskiego; +Zbigniewa Sukiennik; ++Józefa, Martę Calińskich, zm. z r. Calińskich;
++Zofię Szczurkiewicz (1 rocznica), Wiktora Szczurkiewicza, Grażynę Michalską;
Sobota, 06.10. I SOBOTA MIESIĄCA
700
+Mariannę Broda (6 Msza Święta Gregoriańska)
00
18
+Irenę Malinowską (intencja od Żywego Różańca)
Niedziela, 07.10. XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA, I NIEDZIELA MIESIĄCA
700
+Mariannę Broda (7 Msza Święta Gregoriańska)
00
10
W intencjach Wspólnot Żywego Różańca
00
12
Dziękczynno – błagalna w 18 rocznicę urodzin Pauli, w intencji jej siostry Nikol, jej
brata Oskara i rodziców, o Boże błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski
00
18
++Władysława Wiącek (2 rocznica), Scholastykę Wiącek

