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Św. Teresa od Dzieciątka Jezus – Patronka Misji Katolickich

29 NIEDZIELA ZWYKŁA ROK A 22 X 2017 R. NR 353
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.

PIERWSZE CZYTANIE
(Iz 45, 1. 4-6)
Król Cyrus narzędziem Boga.

Z Księgi proroka Izajasza. To mówi Pan o swym pomazańcu Cyrusie: "Ja
mocno ująłem go za prawicę, aby ujarzmić przed nim narody i królom odpiąć
broń od pasa, aby otworzyć przed nim podwoje, żeby się bramy nie zatrzasnęły.
Z powodu sługi mego, Jakuba, Izraela, mojego wybrańca, nazwałem cię twoim
imieniem, pełnym zaszczytu, chociaż Mnie nie znałeś. Ja jestem Pan i nie ma
innego. Poza Mną nie ma boga. Przypaszę ci broń, chociaż Mnie nie znałeś, aby
wiedziano od wschodu słońca aż do zachodu, że beze Mnie nie ma niczego. Ja
jestem Panem i nie ma innego". - Oto słowo Boże.
PSALM 96
Pośród narodów głoście chwałę Pana.
DRUGIE CZYTANIE
(1 Tes 1, 1-5b)
Paweł dziękuje Bogu za wiarę, nadzieję i miłość Tesaloniczan

Z listu św. Pawła do Tesaloniczan. Paweł, Sylwan i Tymoteusz do Kościoła
Tesaloniczan w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie. Łaska wam i pokój.

Zawsze dziękujemy Bogu za was wszystkich, wspominając o was nieustannie w
naszych modlitwach, pomni przed Bogiem i Ojcem naszym na wasze dzieło
wiary, na trud miłości i na wytrwałą nadzieję, w Panu naszym Jezusie Chrystusie.
Wiemy, bracia przez Boga umiłowani, o wybraniu waszym, bo nasze głoszenie
Ewangelii wśród was nie dokonało się przez samo tylko słowo, lecz przez moc i
przez Ducha Świętego, z wielką siłą przekonania. - Oto słowo Boże.
ALLELUJA
Oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara / a Bogu to, co należy do Boga.
EWANGELIA
(Mt 22, 15-21)
Oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara,
a Bogu to, co należy do Boga

Z Ewangelii według św. Mateusza.
Faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by pochwycić Jezusa w mowie. Posłali
więc do Niego swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby Mu
powiedzieli: "Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej w
prawdzie nauczasz. Na nikim Ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę
ludzką. Powiedz nam więc, jak Ci się zdaje? Czy wolno płacić podatek
Cezarowi, czy nie?" Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: "Czemu Mnie
kusicie, obłudnicy? Pokażcie Mi monetę podatkową". Przynieśli Mu denara. On
ich zapytał: "Czyj jest ten obraz i napis?" Odpowiedzieli: "Cezara". Wówczas
rzekł do nich: "Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu, to, co
należy do Boga".– Oto słowo Pańskie.
CO TO SĄ ODPUSTY I CZY WARTO JE ZDOBYWAĆ? (CZEŚĆ I)
Nauka o odpustach łączy się z tajemnicą Bożego Miłosierdzia. W sakramencie
spowiedzi św. grzesznik otrzymuje przebaczenie wyznanych grzechów, za które
szczerze żałuje. Dzięki temu może on osiągnąć wieczne zbawienie. Uzyskane
przebaczenie nie uwalnia jednak od kar doczesnych (czasowych), które spotykają
nas za życia lub po śmierci w czyśćcu. Uwolnieniu od tych kar służy właśnie
obfity skarbiec odpustów Kościoła.
Odpust jest to darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy
odpuszczone już co do winy.
Rozróżnia się odpusty cząstkowe i zupełne (zależnie od tego, w jakim stopniu
uwalniają nas od kary doczesnej). Odpusty te może zyskiwać każdy
ochrzczony po spełnieniu odpowiednich warunków dla siebie lub
ofiarowywać je za zmarłych.
Warunki uzyskania odpustu zupełnego:
*Brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet powszedniego (jeżeli jest
brak całkowitej dyspozycji - zyskuje się odpust cząstkowy)

*Stan łaski uświęcającej (brak nieodpuszczonego grzechu ciężkiego) lub
spowiedź sakramentalna
*Przyjęcie Komunii świętej
*Odmówienie modlitwy (np. "Ojcze nasz" i "Zdrowaś Mario") w intencjach Ojca
Świętego (nie chodzi o modlitwę w intencji samego papieża, choć i ta modlitwa
jest bardzo cenna; modlitwa związana z odpustem ma być skierowana w intencji
tych spraw, za które modli się każdego dnia papież.)
*Wykonanie czynności związanej z odpustem
[Ewentualna spowiedź, Komunia święta i modlitwa w intencjach Ojca Świętego
mogą być wypełnione w ciągu kilku dni przed lub po wypełnieniu czynności, z
którą związany jest odpust; między tymi elementami musi jednak istnieć związek.]
[Po jednej spowiedzi można uzyskać wiele odpustów zupełnych, natomiast po
jednej Komunii świętej i jednej modlitwie w intencjach papieża - tylko jeden
odpust zupełny.]
Odpustów (zarówno cząstkowych, jak i zupełnych) nie można ofiarowywać
za innych żywych.

OGŁOSZENIA
NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE
Zapraszamy na Nabożeństwa Różańcowe do naszego kościoła.
DOROŚLI I MŁODZIEŻ
poniedziałek - czwartek
1830 (po Mszy św. wieczornej)
piątek – sobota
730 (po Mszy św. porannej)
w niedzielę
925
DZIECI - od poniedziałku do piątku
1730
ZBIÓRKA NA KONTYNUACJĘ PRAC REMONTOWYCH
W ostatnią niedzielę zebraliśmy na fundusz remontowy 5226 zł.. Wszystkim
ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać.
TACA NA MISJE
W dniu dzisiejszym przeżywamy niedzielę misyjną, a ofiary na tacę są
przeznaczona na misje.
WYPOMINKI ZA ZMARŁYCH
W zakrystii przyjmujemy wypominki za zmarłych. Kartki na wypominki są także
wyłożone w kruchcie kościoła.
WYSTĘP ZESPOŁU Z BIAŁORUSI
W niedzielę 29 października po Mszy Świętej o g. 10 00 zapraszamy na występ
Zespołu z Białorusi.
OGŁOSZENIE DLA CHÓRU PARAFIALNEGO
W czwartek 26 października o g. 2000, (po Adoracji Najświętszego Sakramentu)
zapraszamy Chór Parafialny na pierwszą próbę przygotowującą do Nawiedzenia
naszej parafii przez Obraz Matki Bożej Częstochowskiej.

Niedziela, 22.10. XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA
700
W INTENCJI PARAFIAN
00
10
++Stanisława Krupę (3 rocznica), Marcina Kozę (2 rocznica)
00
12
++Mariannę, Rozalię, Stanisława, Mariana, Mariannę, Władysława Kostków
00
17
Dziękczynno – błagalna w 45 rocznicę ślubu Janiny i Wiesława, o Boże błogosławieństwo,
wszelkie potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej dla nich i całej rodziny
00
19
+Piotra Kwaśnego (22 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA)
Poniedziałek, 23.10.
700
+Piotra Kwaśnego (23 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA)
00
18
++Halinę i Edmunda Śledź
Wtorek, 24.10.
700
1800
+Teresę Miłosz
00
18
+Piotra Kwaśnego (24 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA)
Środa, 25.10.
700
+Piotra Kwaśnego (25 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA)
00
18
NOWENNA: +Romana Ludwiniaka; +Kazimierza Walko; +Andrzeja Tryca; +Witolda
Delegacza; +Tadeusza Jackiewicza; +Henryka Orłowskiego (1 rocznica); ++Wacława Czajkę
(31 rocznica), zm. z r. Czajków, Świerczyńskich, Piotrzkowiczów; ++Zdzisława
Kowalskiego (3 miesiące po śmierci), Janinę, Stanisława Kowalskich, Krystynę i Zygmunta
Bartnickich; W intencji dziękczynnej w podziękowaniu za szczęśliwą pielgrzymkę do
Gietrzwałdu;
Czwartek, 26.10.
700
+Piotra Kwaśnego (26 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA)
00
18
+Henryka Orłowskiego (1 rocznica)
00
18
Dziękczynno – błagalna w rocznicę ślubu Teresy i Zbigniewa, o Boże błogosławieństwo,
wszelkie potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej dla nich i całej rodziny
Piątek, 27.10.
700
+Piotra Kwaśnego (27 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA)
00
18
NOWENNA: +Romana Ludwiniaka; +Kazimierza Walko; +Andrzeja Tryca; +Witolda
Delegacza; +Jadwigę Czabańską (30 dzień po pogrzebie); +Tadeusza Sypiańskiego;
++Franciszka, Stanisławę Tkaczyk, Tadeusza, Janinę Łabędź, Mieczysława Zaleskiego;
++Tadeusza, Henryka Malinowskich, Adelę i Stanisława Tchórznickich; ++Krystynę Wronka
(16 rocznica), Mariana Wronkę, Zofię i Jana Pazio, Kazimierza i Stanisławę Szymankiewicz;
+Tadeusza Świtkowskiego (intencja imieninowa); Dziękczynno – błagalna w 33 rocznicę
ślubu Anny i Mirosława, o Boże błogosławieństwo, wszelkie potrzebne łaski, opiekę Matki
Bożej dla nich ich dzieci i wnuków; Dziękczynno – błagalna w intencji Iwony Krupy, o Boże
błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski;

Sobota, 28.10. ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW SZYMONA I JUDY TADEUSZA
700
+Piotra Kwaśnego (28 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA)
00
18
W intencji dzieci poczętych, a nie narodzonych
Niedziela, 29.10. XXX NIEDZIELA ZWYKŁA
700
W INTENCJI PARAFIAN
00
10
++Tadeusza i Zofię Dubińskich
00
12
+Tadeusza Woźniakowskiego
00
17
Dziękczynno – błagalna w 40 rocznicę ślubu Hanny i Mariana, o Boże błogosławieństwo,
wszelkie potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej dla nich i całej rodziny
00
19
+Piotra Kwaśnego (29 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA)

