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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.

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA
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PIERWSZE CZYTANIE
(Rdz 2, 18 - 24) Stworzenie niewiasty
Pan Bóg rzekł: «Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam; uczynię mu zatem odpowiednią
dla niego pomoc». Ulepiwszy z gleby wszelkie zwierzęta lądowe i wszelkie ptaki podniebne,
Pan Bóg przyprowadził je do mężczyzny, aby przekonać się, jak on je nazwie. Każde jednak
zwierzę, które określił mężczyzna, otrzymało nazwę „istota żywa”. I tak mężczyzna dał
nazwy wszelkiemu bydłu, ptakom podniebnym i wszelkiemu zwierzęciu dzikiemu, ale nie
znalazła się pomoc odpowiednia dla mężczyzny. Wtedy to Pan sprawił, że mężczyzna
pogrążył się w głębokim śnie, i gdy spał, wyjął jedno z jego żeber, a miejsce to zapełnił
ciałem. Po czym Pan Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę. A gdy ją
przyprowadził do mężczyzny, mężczyzna powiedział: «Ta dopiero jest kością z moich kości i
ciałem z mego ciała! Ta będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta».
Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle,
że stają się jednym ciałem. Oto słowo Boże.

PSALM 128
Niechaj nas zawsze Pan Bóg błogosławi

DRUGIE CZYTANIE
(Hbr 2, 9 - 11) Chrystus, który uświęca, jak i ludzie, którzy mają być uświęceni, z
Jednego są wszyscy
Bracia: Widzimy Jezusa, który mało co od aniołów był mniejszy, chwałą i czcią
uwieńczonego za mękę śmierci, iż z łaski Bożej zaznał śmierci za każdego człowieka.
Przystało bowiem Temu, dla którego wszystko i przez którego wszystko istnieje, który wielu
synów do chwały doprowadza, aby przewodnika ich zbawienia udoskonalił przez cierpienia.

Tak bowiem Ten, który uświęca, jak ci, którzy mają być uświęceni, od Jednego wszyscy
pochodzą. Z tej to przyczyny nie wstydzi się nazywać ich braćmi swymi. Oto Słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg w nas mieszka i miłość ku Niemu jest w nas doskonała.

EWANGELIA
(Mk 10, 2 - 12) Co Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela
Faryzeusze przystąpili do Jezusa, a chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno
mężowi oddalić żonę. Odpowiadając, zapytał ich: «Co wam przykazał Mojżesz?» Oni rzekli:
«Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić». Wówczas Jezus rzekł do nich: «Przez
wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku
stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i
matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem,
lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela». W domu
uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: «Kto oddala swoją żonę, a bierze inną,
popełnia względem niej cudzołóstwo. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego,
popełnia cudzołóstwo». Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie
szorstko zabraniali im tego. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: «Pozwólcie
dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo
Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie
wejdzie do niego». I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je. Oto słowo
Pańskie.

KTO USTANOWIŁ SAKRAMENT CHRZTU ŚWIETEGO?
Przez dwa tysiące lat swojego istnienia Kościół nie maił najmniejszej wątpliwości, że
Sakrament Chrztu został ustanowiony przez Jezusa Chrystusa i całą swoją moc oraz
znaczenie czerpie od Niego. Nie kwestionowali tego ani chrześcijanie odłączeni w 1054 r. w
wyniku Schizmy Wschodniej (Kościół Prawosławny) ani wspólnoty kościelne i
protestanckie, które wyłoniły się w wyniku Reformacji, ani żadne inne odłamy
chrześcijańskie. Skąd zatem bierze się ta zgodność? Zapewne wynika ona z lektury
Ewangelii. W wielu miejscach czytamy o ustanowieniu chrztu przez Pana Jezusa. Na
początku swojej publicznej działalności Jezus sam przyjmuje chrzest w Jordanie. W Chwili
gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na
Niego. A z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie.
Chrzest przyjęty w Jordanie jest zapowiedzią męki, którą Jezus miał wycierpieć w
Jerozolimie. Sam Pan Jezus swoją mękę nazywa chrztem, którym miał być ochrzczony. Na
krzyżu jeden z żołnierzy włócznią przebił bok Jezusa i natychmiast wypłynęła krew i woda.
Krew jest zapowiedzią Eucharystii, natomiast woda jest zapowiedzią chrztu. Chrzest czerpie
zatem swoją moc i znaczenie z Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa (KKK 1225).
Również uczniowie Pana Jezusa w czasie Jego publicznej działalności udzielali chrztu i to
więcej razy niż Jan Chrzciciel (zob. J 4, 1- 2). Natomiast po swoim Zmartwychwstaniu, tuż
przed Wniebowstąpieniem Pan daje swoim uczniom następujące polecenie: Idźcie więc i
nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez
wszystkie dni, aż do skończenia świata. Te słowa przypominają nam również, że kiedy
Kościół chrzci, to Jezus chrzci. Dlatego w żaden sposób nie można odłączyć sakramentu
chrztu od osoby Jezusa Chrystusa.

OGŁOSZENIA
1 Dziś, w I niedzielę uczcimy Pana Jezusa Procesją Eucharystyczną, po Mszy Świętej o
g. 1000.

2 Wspólnota Adoramus zaprasza w dzisiejszą niedzielę, 7 października (jest to św. 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.

3

Wspólnota Adoramus serdecznie zaprasza na VIII edycję kursu Alpha, który
rozpocznie się 10 października o 19.15 w Sali Teatralnej. Zapraszamy wszystkich,
którzy chcą pogłębić swoją wiarę i relację z Jezusem, porozmawiać o swoich
wątpliwościach dotyczących wiary, usłyszeć świadectwa innych ludzi. Do kursu można
dołączyć również 17 i 24 października.

4

Zapraszamy na kolejną Katechezę dla Dorosłych, w piątek 12 października, po
wieczornej Mszy Świętej w salce przy Zakrystii.

5 W sobotę, 13 października, w ramach Nabożeństwa Różańcowego, po Mszy Świętej
wieczornej zapraszamy na Różaniec z Rozważaniami Fatimskimi.

6 W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić w kościele w Polsce XVIII Dzień Papieski.
W czasie każdej Mszy Świętej będzie przeprowadzana zbiórka do skarbony na Fundację
Dzieło Nowego Tysiąclecia, która wspiera stypendiami uzdolnioną, ale ubogą młodzież.

7

W niedzielę 14 października na Sali Teatralnej odbędzie się pierwsze spotkanie
formacyjne dla nowych grup kandydatów do Sakrament Bierzmowania. Dla kandydatów
z klas VIII SP o g. 1600, a dla kandydatów z klas III Gimnazjum po Mszy Świętej
wieczornej.

8

W przyszłą niedzielę ofiary złożone na tacę będą przeznaczone na Dom Św. s.
Faustyny w Ostrówku.

9

Od przyszłej niedzieli, w zakrystii i kancelarii będziemy przyjmować na Modlitwę
Wypominkową. Karty wypomnikowe będą wyłożone w kruchcie kościoła.

10

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.

11

Dziękujemy rodzicom i młodzieży, która przyjęła Sakrament Bierzmowania 4
października br., którzy ofiarowali dla naszej parafii jako Dar Ołtarza mały głośnik
procesyjny, który pomoże w lepszym przeprowadzaniu Procesji Eucharystycznych w I
niedziele miesiąca. Dziękujemy także za piękny wystrój kwiatowy naszego kościoła.

12 Zapowiedzi: ---

Niedziela, 07.10. XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA, I NIEDZIELA MIESIĄCA
700
+Mariannę Broda (7 Msza Święta Gregoriańska)
00
10
W intencjach Wspólnot Żywego Różańca
1200 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
Poniedziałek, 08.10.
700
+Mariannę Broda (8 Msza Święta Gregoriańska)
00
7
W intencji Lenusi, o opiekę Matki Bożej i łaskę uzdrowienia
00
18
Rez. p. Charkiewicz
Wtorek, 09.10.
700
+Mariannę Broda (9 Msza Święta Gregoriańska)
00
18
++Halinę, Weronikę, Stanisława, Stefanię, Edmunda Kałuskich
Środa, 10.10.
700
+Mariannę Broda (10 Msza Święta Gregoriańska)
00
18
NOWENNA: W intencji Lenusi, o opiekę Matki Bożej i łaskę uzdrowienia; O
Boże błogosławieństwo dla rodziny; O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla
Iwony; +Zbigniewa Sukiennika; ++Janusza (15 rocznica), Lucynę i Henryka
Matuszewskich; ++Kazimierza (43 rocznica), Kazimierę i Stanisława Wicik;
Czwartek, 11.10.
700
+Mariannę Broda (11 Msza Święta Gregoriańska)
00
18
+Mariannę Sadowską
Piątek, 12.10.
700
+Mariannę Broda (12 Msza Święta Gregoriańska)
00
18
NOWENNA: W intencji Lenusi, o opiekę Matki Bożej i łaskę uzdrowienia;
Dziękczynno – błagalna w 6 rocznicę ślubu Sebastiana i Anny, o Boże
błogosławieństwo dla nich i córki Magdaleny w 3 rocznicę urodzin; +Zbigniewa
Sukiennik; +Józefa Kwiatkowskiego (30 dzień po pogrzebie); ++Henryka (1
rocznica) i Janinę Kuśmierowskich; ++Genowefę, Stanisława, Mieczysława
Witanowskich, Agnieszkę i Aleksandra Chłopik; ++Henryka (50 rocznica), Helenę
Ptaszyńskich; ++Jana (5 rocznica), Annę, Feliksa, Lucynę Michalczyków, Józefa
Wikieł;
Sobota, 13.10. WSPOMNIENIE, BŁ. HONORATA KOŹMIŃSKIEGO, KAPŁANA
700
+Mariannę Broda (13 Msza Święta Gregoriańska)
00
7
++Teresę, Stanisławę, Janinę, Wojciecha, Kazimierza Kaczor, Zofię Pater, Mariusza
Adaś
00
16
Ślub: Piotr Bulik i Katarzyna Dąbrowska
00
18
W intencji rodziców modlących się na Różańcu Świętym za swoje dzieci, w intencji
ich dzieci, oraz w intencji Koła Różańcowego Mężczyzn
Niedziela, 14.10. XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
700
Rez. p. Szczurkiewicz
00
10
Rez. p. Gawor
00
10
+Mariannę Broda (14 Msza Święta Gregoriańska)
00
12
+Jadwigę Książek (intencja imieninowa)
00
18
Rez. p. Dobosiewicz

