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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.

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

ROK B 14 X 2018 R. NR 395
PIERWSZE CZYTANIE
(Mdr 7, 7-11) Mądrość to skarb najcenniejszy
Modliłem się i dano mi zrozumienie, przyzywałem, i przyszedł mi z pomocą duch
Mądrości. Oceniłem ją wyżej nad berła i trony i w zestawieniu z nią za nic uznałem
bogactwa. Nie zrównałem z nią drogich kamieni, bo wszystko złoto wobec niej jest
garścią piasku, a srebro przy niej będzie poczytane za błoto. Umiłowałem ją nad
zdrowie i piękność i wolałem mieć ją aniżeli światło, bo blask jej nie ustaje. A
przybyły mi wraz z nią wszystkie dobra i niezliczone bogactwa w jej ręku. Oto słowo
Boże.

PSALM 90
Nasyć nas, Panie, Twoim miłosierdziem.

DRUGIE CZYTANIE
(Hbr 4, 12 - 13) Skuteczność Słowa Bożego
Żywe jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny,
przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić
pragnienia i myśli serca. Nie ma stworzenia, które by dla Niego było niewidzialne;
przeciwnie, wszystko odkryte jest i odsłonięte przed oczami Tego, któremu musimy
zdać rachunek. Oto Słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

EWANGELIA
(Mk 10, 17 - 30) Rada dobrowolnego ubóstwa
Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na
kolana, zaczął Go pytać: «Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie
wieczne?» Jezus mu rzekł: «Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko
sam Bóg. Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj
fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę». On Mu odpowiedział:
«Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości». Wtedy Jezus
spojrzał na niego z miłością i rzekł mu: «Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko,
co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za
Mną». Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele
posiadłości. Wówczas Jezus spojrzał dookoła i rzekł do swoich uczniów: «Jak trudno
tym, którzy mają dostatki, wejść do królestwa Bożego». Uczniowie przerazili się Jego
słowami, lecz Jezus powtórnie im rzekł: «Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa
Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść
przez ucho igielne niż bogatemu wejść do królestwa Bożego». A oni tym bardziej się
dziwili i mówili między sobą: «Któż więc może być zbawiony?» Jezus popatrzył na
nich i rzekł: «U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga; bo u Boga wszystko jest
możliwe». Wtedy Piotr zaczął mówić do Niego: «Oto my opuściliśmy wszystko i
poszliśmy za Tobą». Jezus odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie
opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci lub pól z powodu Mnie i z powodu
Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr,
matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym». Oto
słowo Pańskie.

KTO MOŻE BYĆ OCHRZCZONY?
Częstym pytaniem, które można usłyszeć jest czy każdy może zostać ochrzczony? Według
Katechizmu Kościoła Katolickiego w numerze 1246 czytamy: Zdolny do przyjęcia chrztu
jest każdy człowiek, jeszcze nie ochrzczony. Zdolnym do przyjęcia chrztu jest każdy
człowiek, który wyrazi chęć przystąpienia do grona ludzi wierzących. W przypadku dzieci,
to rodzice decydują o chrzcie mając na uwadze dobro dziecka. Niezależnie, czy jest to
Muzułmanin, Żyd, czy wyznawca jakiejś innej religii. Jeśli wyrazi chęć zmiany swojego
życia i przyjęcia Ewangelii może być ochrzczony. Ludzie dorośli odbywają specjalne
przygotowanie, w trakcie, którego poznają prawdy wiary katolickiej, uczą się jak żyć tą
wiarą, którą będą przyjmować i wyznawać. Na początku historii Kościoła chrzest
przyjmowali właśnie ludzie dorośli, którzy przechodzili odpowiednie przygotowanie.
Chrzest jest wielkim dobrodziejstwem dla człowieka. Przez ten sakrament zostajemy
włączeni w wielką rodzinę ludzi wierzących. Stajemy się Dziećmi Bożymi. Dlatego Kościół
obecnie zachęca rodziców do jak najwcześniejszego chrzczenia dzieci, aby mogły już od
najmłodszych lat czerpać ze skarbca Bożych łask. Zadziwiające jest stwierdzenie niektórych
rodziców, którzy mówią, że nie chcą ochrzcić dziecka, bo kiedy dorośnie to samo wybierze
wiarę. To dlaczego dla dobra dziecka wysyłają je na dodatkowe lekcje języka obcego, gry na
instrumencie. Przecież kiedy dorośnie to samodzielnie wybierze czy chce uczestniczyć w
dodatkowych zajęciach. Słyszy się wtedy, że to dla dobra dziecka. Pamiętajmy, że chrzest
jest dobrem dziecka, które włączone do grona Dzieci Bożych otrzymuje wiele łask od Boga.

OGŁOSZENIA
1 W dzisiejszą niedzielę obchodzimy w kościele w Polsce XVIII Dzień Papieski. W czasie
każdej Mszy Świętej jest przeprowadzana zbiórka do skarbony na Fundację Dzieło Nowego
Tysiąclecia, która wspiera stypendiami uzdolnioną, ale ubogą młodzież.

2 Dziś ofiary złożone na tacę są przeznaczone na Dom św. s. Faustyny w Ostrówku.
3 Od dzisiejszej niedzieli w zakrystii i kancelarii będziemy przyjmować na Modlitwę
Wypominkową. Karty wypomnikowe są wyłożone w kruchcie kościoła i zakrystii. W naszej
parafii modlimy się za dusze zmarłych polecanych w Wypominkach Parafialnych w każdą
trzecią niedzielę miesiąca - o g. 915 jest Modlitwa Wypominkowa, a o g. 1000 Msza Święta w
intencji tych dusz. 2 Listopada w Dzień Zaduszny będziemy także modlić się za te dusze: po
Mszy Świętej o g. 1000 odbędzie się PROCESJA w kościele z Modlitwą Wypominkową, a po
Mszy Świętej o g. 1800 odbędą się uroczyste NIESZPORY ZA ZMARŁYCH, w czasie który
także będzie Modlitwa Wypominkowa.

4 Dziś 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.

5 W najbliższy piątek, 19 października nie będzie Katechezy dla Dorosłych, natomiast w
piątek 26 października po Mszy Świętej i Nabożeństwie Różańcowym zapraszamy na
Katechezę dla Dorosłych, której tematem będą Odpusty w Kościele Katolickim.

6 W przyszłą niedzielę ofiary na tacę będą przeznaczona na misje katolickie.
7 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.

8

Zapraszamy dzieci do zapisywania się do Koła Różańcowego Dzieci naszej parafii.
Wszystkie szczegóły w zakrystii u Ks. Przemka i pań Katechetek.

9

Zapoznajmy się z zaproszeniem Ks. bp Romualda Kamińskiego.

Przygotowując się w całej Ojczyźnie do tak już bliskiego jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę
niepodległości podejmujemy różne dzieła wdzięczności Bogu i ludziom. Chciałbym w to świętowanie
włączyć dziękczynienie za dar rodzin naszej Diecezji. Św. Jan Paweł II, nasz wielki rodak na Stolicy
Piotrowej, z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży pisał w Liście do młodych całego świata: „Pojęcie
«ojczyzna» rozwija się w bezpośredniej bliskości pojęcia «rodzina» – poniekąd jedno w obrębie drugiego.
Stopniowo też, odczuwając tę więź społeczną, która jest szersza od więzi rodzinnej, zaczynacie także
uczestniczyć w odpowiedzialności za wspólne dobro owej większej «rodziny», która jest ziemską «ojczyzną»
każdego i każdej spośród was” (Parati semper 11). Te słowa nie straciły swojej aktualności. Historia i
codzienność pokazują ich głębię i prawdziwość. Dlatego też serdecznie zapraszam wszystkich Jubilatów,
obchodzących w tym roku 50. I 25. Lecie zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego, na dziękczynną
Eucharystię. Będę jej przewodniczył w sobotę, 17 listopada, o godzinie 12.00, w Bazylice Katedralnej św.
Michała Archanioła i św. Floriana.

10 Wspólnota Adoramus serdecznie zaprasza na VIII edycję kursu Alpha, który rozpoczął
się 10 października. 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 w następujące środy:17 i 24
października. Teraz wsłuchajmy się w zaproszenie na ten kurs kierowane do nas przez
członków Wspólnoty Adoramus.

Niedziela, 14.10. XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
700
++Wiktora (18 rocznica), Zofię (1 rocznica) Szczurkiewiczów, Grażynę Michalską
00
10
Dziękczynno – błagalna w 20 rocznicę ślubu Doroty i Sylwestra, o Boże
błogosławieństwo, wszelkie potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej dla nich i ich dzieci
00
10
+Mariannę Broda (14 Msza Święta Gregoriańska)
00
12
+Jadwigę Książek (intencja imieninowa)
00
18
Dziękczynno – błagalna w 42 rocznicę ślubu Genowefy i Stanisława, z prośbą o
zdrowie, Boże błogosławieństwo dla małżonków, dzieci i wnuków
Poniedziałek, 15.10. WSPOMNIENIE, ŚW. TERESY OD JEZUSA, DZIEWICY I
DOKTORA KOŚCIOŁA
700
+Mariannę Broda (15 Msza Święta Gregoriańska)
00
7
W intencji uzdrowienia Lenusi
00
18
++Eugeniusza Podgórskiego, Władysławę i Ignacego Grabowskich
Wtorek, 16.10. WSPOMNIENIE, ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ
700
+Dariusza Domosławskiego (2 rocznica)
00
18
+Mariannę Broda (16 Msza Święta Gregoriańska)
Środa, 17.10. WSPOMNIENIE, ŚW. IGNACEGO ANTIOCHEŃSKIEGO, BISKUPA I
MĘCZENNIKA
700
+Mariannę Broda (17 Msza Święta Gregoriańska)
00
18
NOWENNA: W intencji Lenusi, o opiekę Matki Bożej i łaskę uzdrowienia;
+Zbigniewa Sukiennik; +Józefa Kwiatkowskiego; +Jana Rak (30 dzień po pogrzebie);
+Klarę Dzikowską;
Czwartek, 18.10. ŚWIĘTO, ŚW. ŁUKASZA, EWANGELISTY
700
+Mariannę Broda (18 Msza Święta Gregoriańska)
00
18
++Jadwigę Michalską, Irenę Dąbkowskiej (intencja imieninowa)
Piątek, 19.10. WSPOMNIENIE, BŁ. JERZEGO POPIEŁUSZKI, KAPŁANA I
MĘCZENNIKA
700
+Mariannę Broda (19 Msza Święta Gregoriańska)
00
18
NOWENNA: W intencji Lenusi, o opiekę Matki Bożej i łaskę uzdrowienia;
Dziękczynno – błagalna w 90 rocznicę urodzin Jadwigi Woś, o wszelkie potrzebne
łaski, Boże błogosławieństwo, dla niej, jej dzieci, wnuków i prawnuków; Dziękczynno
– błagalna w 50 rocznicę ślubu Aliny i Marka Kublik, z prośbą o Boże
błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Jubilatów; +Zbigniewa Sukiennik; +Józefa
Kwiatkowskiego; +Jana Rak;
Sobota, 20.10. WSPOMNIENIE, ŚW. JANA KANTEGO, KAPŁANA
700
+Mariannę Broda (20 Msza Święta Gregoriańska)
00
12
Ślub: Ewelina Wielądek i Łukasz Krajewski
00
18
O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Ani
Niedziela, 21.10. XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA
700
+Mariannę Broda (21 Msza Święta Gregoriańska)
00
10
W intencji dusz polecanych w Wypominkach Parafialnych
00
12
++Mariannę, Rozalię, Stanisława, Mariannę, Mariana, Władysława Kostków
00
18
++Mariannę (14 rocznica), Jana, Sławomira Myśliwiec, Ewelinę Nida

