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Modlitwa
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
miłosierdzie u Syna Twego.
Niechaj Jego łaska nas umocni, abyśmy
mogli wytrwale pełnić Bożą wolę,
z wielką pokorą i miłością. Amen

zbawienia! Albowiem ręka Pana
spocznie na tej górze".- Oto słowo
Boże.

PIERWSZE CZYTANIE
(Iz 25, 6-10a)
Uczta mesjańska.

Z Księgi proroka Izajasza.
Pan
Zastępów
przygotuje
dla
wszystkich ludów na tej górze ucztę z
tłustego mięsa, ucztę z wybornych win,
z
najpożywniejszego
mięsa,
z
najwyborniejszych win. Zedrze On na
tej górze zasłonę, zapuszczoną na
twarzy wszystkich ludów, i całun, który
okrywał wszystkie narody. Raz na
zawsze zniszczy śmierć. Wtedy Pan
otrze łzy z każdego oblicza, odejmie
hańbę swego ludu po całej ziemi, bo
Pan przyrzekł. I powiedzą w owym
dniu: "Oto nasz Bóg, Ten, któremuśmy
zaufali, że nas wybawi; oto Pan, w
którym złożyliśmy naszą ufność:
cieszmy się i radujmy z Jego

PSALM 23
Po wieczne czasy zamieszkam u Pana.
DRUGIE CZYTANIE
(Flp 4, 12-14. 19-20)
Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia

Z listu św. Pawła Ap. do Filipian.
Bracia: Umiem cierpieć biedę, umiem
i obfitować. Do wszystkich w ogóle
warunków jestem zaprawiony: i być
sytym, i głód cierpieć, obfitować i
doznawać niedostatku. Wszystko mogę
w Tym, który mnie umacnia. W każdym razie dobrze uczyniliście, biorąc
udział w moim ucisku. A Bóg mój
według swego bogactwa zaspokoi
wspaniale w Chrystusie Jezusie każdą
waszą potrzebę. Bogu zaś i Ojcu

naszemu chwała na wieki wieków.
Amen. - Oto słowo Boże.
ALLELUJA
Niech Ojciec naszego Pana Jezusa
Chrystusa przeniknie nasze serca swoim
światłem, / abyśmy wiedzieli, czym jest
nadzieja naszego powołania.

EWANGELIA
(Mt 22, 1-14)
Przypowieść o zaproszonych na ucztę

Z Ewangelii według św. Mateusza.
Jezus w przypowieściach mówił do
arcykapłanów i starszych ludu:
"Królestwo niebieskie podobne jest
do króla, który wyprawił ucztę
weselną swemu synowi. Posłał więc
swoje sługi, żeby zaproszonych
zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli
przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi
z
poleceniem:
«Powiedzcie
zaproszonym: Oto przygotowałem
moją ucztę: woły i tuczne zwierzęta
pobite i wszystko jest gotowe.
Przyjdźcie na ucztę». Lecz oni
zlekceważyli to i poszli: jeden na
swoje pole, drugi do swego
kupiectwa; a inni pochwycili jego
sługi i znieważywszy ich pozabijali.
Na to król uniósł się gniewem.
Posłał swe wojska i kazał wytracić
owych zabójców, a miasto ich
spalić". "Wtedy rzekł swoim
sługom: «Uczta wprawdzie jest
gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej
godni. Idźcie więc na rozstajne
drogi i zaproście na ucztę
wszystkich, których spotkacie».
Słudzy ci wyszli na drogi i

sprowadzili wszystkich, których
napotkali: złych i dobrych. I sala
zapełniła się biesiadnikami. Wszedł
król,
żeby
się
przypatrzyć
biesiadnikom, i zauważył tam
człowieka nie ubranego w strój
weselny.
Rzekł
do
niego:
«Przyjacielu, jakże tu wszedłeś nie
mając stroju weselnego?» Lecz on
oniemiał. Wtedy król rzekł sługom:
«Zwiążcie mu ręce i nogi, i
wyrzućcie go na zewnątrz w
ciemności. Tam będzie płacz i
zgrzytanie zębów». Bo wielu jest
powołanych,
lecz
mało
wybranych".– Oto słowo Pańskie.
O NABOŻEŃSTWIE I SOBÓT
MIESIĄCA
A jeśli ktoś nie może spełnić warunków
w sobotę, czy może wypełnić je w
niedzielę? Siostra Łucja odpowiada: „Tak
samo zostanie przyjęte praktykowanie tego
nabożeństwa w niedzielę następującą po
sobocie, jeśli moi kapłani ze słusznej
przyczyny zezwolą na to duszom”.
Korzyści: jakie łaski zostały obiecane
tym, którzy choć raz je odprawią?
„Duszom, które w ten sposób starają się mi
wynagradzać - mówi Matka Najświętsza obiecuję towarzyszyć w godzinie śmierci z
wszystkimi łaskami potrzebnymi do
zbawienia”.
Intencja wynagradzająca. Jak ważna jest
intencja zadośćuczynienia, przypomina sam
Jezus, który mówił siostrze Łucji, że
wartość nabożeństwa uzależniona jest od
tego,
czy
ludzie
„mają
zamiar
zadośćuczynić
Niepokalanemu
Sercu
Maryi”. Dlatego siostra Łucja rozpoczyna
swe zapiski uwagą: „Nie zapomnieć o
intencji wynagradzania, która jest bardzo
ważnym elementem pierwszych sobót”.

OGŁOSZENIA

NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE

Zapraszamy na Nabożeństwa Różańcowe do naszego kościoła.
DOROŚLI:
poniedziałek - czwartek
1830 (po Mszy św. wieczornej)
piątek – sobota
730 (po Mszy św. porannej)
w niedzielę
925
DZIECI - od poniedziałku do piątku
1730
RÓŻANIEC W NIEDZIELĘ 15 PAŹDZIERNIKA
W dzisiejszą niedzielę 15 października ze względu na Modlitwę Wypominkową,
która rozpocznie się o g. 930 Różaniec Święty rozpoczniemy o g. 900.
ZBIÓRKA NA REMONT

W dzisiejszą niedzielę, trzecią w miesiącu, Rada Parafialna zbiera przed
kościołem fundusze na kontynuację remontu.
TACA NA MISJE
W przyszłą niedzielę będziemy przeżywać niedzielę misyjną, a taca będzie
przeznaczona na misje.

WYPOMINKI ZA ZMARŁYCH
Od dzisiejszej niedzieli w zakrystii przyjmujemy wypominki za zmarłych. Kartki
na wypominki są także wyłożone w kruchcie kościoła.

KONCERT MARYJNY
W dzisiejszą niedzielę 15 października po Mszy Świętej o g. 1700 odbędzie się w
naszym kościele Koncert Maryjny.
PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA W LISTOPADZIE

W niedzielę 12 listopada po Mszy Świętej o g. 17.00 zapraszamy na spotkanie formacyjne
młodzież ze starszej grupy (drugi rok przygotowań) przygotowującej się do Sakramentu
Bierzmowania. W niedzielę 19 listopada po Mszy Świętej o g. 17.00 zapraszamy na
spotkanie formacyjne młodzież z młodszej grupy (pierwszy rok przygotowań)
przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania. (Tak jak było ogłaszane na spotkaniu
organizacyjnym 8 października, ostateczny termin składania deklaracji – zgłoszeń do
przygotowań do Sakramentu Bierzmowania dla Grupy Młodszej upływa w niedzielę 22
października.) Wszystkie informacje o spotkaniach do Bierzmowania są podawane także
na stronie internetowej parafii w zakładce Duszpasterstwo  Sakrament Bierzmowania.
WIECZÓR FILMOWY
W sobotę 21 października bezpośrednio po Mszy Świętej wieczornej zapraszamy na
kolejny wieczór filmowy do Sali Teatralnej. Obejrzymy film „Proroctwo”.
PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ
We wtorek 17 października zapraszamy po Mszy Świętej i Różańcu wieczornym na
spotkanie do Sali Teatralnej w sprawie Peregrynacji Obrazu Matki Bożej
Częstochowskiej, którą będziemy przeżywać w naszej parafii w dniach 30 listopada – 1
grudnia 2017 r. Na spotkanie zapraszamy przedstawicieli wszystkich grup parafialnych i
wszystkich, którzy w przygotowania do tego wielkiego wydarzenia chcą się włączyć.

Niedziela, 15.10. XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
700
+Piotra Kwaśnego (15 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA)
1000
W intencji dusz polecanych w Wypominkach Parafialnych
1200
Dziękczynno – błagalna w 50 rocznicę ślubu Janiny i Jana Miłosz, o Boże
błogosławieństwo, wszelkie potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej dla nich oraz dla ich
dzieci i wnuków
1700
++Wiktora Szczurkiewicza (17 rocznica), Zofię Szczurkiewicz, Jadwigę i Stanisława
Szczurkiewicz, Grażynę Michalską, Stanisława, Franciszkę Świtkowskich
1900
+Jadwigę Książek
Poniedziałek, 16.10. WSPOMNIENIE ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ
700
+Piotra Kwaśnego (16 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA)
1800
++Eugeniusza Podgórskiego, Władysławę i Ignacego Grabowskich
Wtorek, 17.10. WSPOMNIENIE ŚW. IGNACEGO ANTIOCHEŃSKIEGO, BISKUPA I
MĘCZENNIKA
700
+Piotra Kwaśnego (17 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA)
1800
++Jadwigę Michalską, Irenę Dąbkowską
1800
+Józefa Kaima (27 rocznica)
Środa, 18.10. ŚWIĘTO ŚW. ŁUKASZA, EWANGELISTY
700
+Piotra Kwaśnego (18 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA)
1800
NOWENNA: +Romana Ludwiniaka; +Kazimierza Walko; +Andrzeja Tryca;
+Witolda Delegacza (miesiąc po pogrzebie); +Sławomira Pazio;
Czwartek, 19.10. WSPOMNIENIE BŁ. JERZEGO POPIEŁUSZKO, KAPŁANA
700
O łaskę zdrowia i siły dla ojca Kazimierza przez wstawiennictwo Maryi
1800
++Genowefę i Ignacego Kuligowskich
1800
+Piotra Kwaśnego (19 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA)
Piątek, 20.10. WSPOMNIENIE ŚW. JANA KANTEGO, KAPŁANA
700
+Piotra Kwaśnego (20 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA)
1800
NOWENNA: +Romana Ludwniaka; +Kazimierza Walko; Andrzeja Tryca; +Witolda
Delegacza; ++Czesława i Annę Sado, Walerię i Konstantego Piotrowskich; ++Zofię
Gorzkowską (18 rocznica) oraz jej rodziców; Dziękczynno – błagalna w intencji Marty w 18
rocznicę urodzin, o Boże błogosławieństwo, wszelkie potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej;
Dziękczynno – błagalna w intencji Heleny Tkaczyk w 93 rocznicę urodzin, o Boże
błogosławieństwo, wszelkie potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej;

Sobota, 21.10. WSPOMNIENIE BŁ. JAKUBA STRZEMIĘ, BISKUPA
700
O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i łaskę zdrowia dla Henryki Walko w
90 urodziny
1800
Dziękczynno – błagalna w 40 rocznicę ślubu Urszuli i Stanisława, o Boże
błogosławieństwo, wszelkie potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej
1800
+Piotra Kwaśnego (21 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA)
Niedziela, 22.10. XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA
W INTENCJI PARAFIAN
700
++Stanisława Krupę (3 rocznica), Marcina Kozę (2 rocznica)
1000
++Mariannę, Rozalię, Stanisława, Mariana, Mariannę, Władysława Kostków
1200
Dziękczynno – błagalna w 45 rocznicę ślubu Janiny i Wiesława, o Boże błogosławieństwo,
1700
1900

wszelkie potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej dla nich i całej rodziny
+Piotra Kwaśnego (22 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA)

