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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.

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA

ROK B 21 X 2018 R. NR 396
PIERWSZE CZYTANIE
(Iz 53, 10-11) Cena zbawienia
Spodobało się Panu zmiażdżyć swojego Sługę cierpieniem. Jeśli On wyda swe życie
na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży, a wola Pańska spełni się
przez Niego. Po udrękach swej duszy ujrzy światło i nim się nasyci. Sprawiedliwy mój
Sługa usprawiedliwi wielu, ich nieprawości On sam dźwigać będzie. Oto słowo Boże.

PSALM 33
Okaż swą łaskę ufającym Tobie.

DRUGIE CZYTANIE
(Hbr 4, 14 - 16) Przybliżmy się z ufnością do Chrystusa
Mając arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego,
trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który
by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz poddanego próbie pod każdym
względem podobnie jak my – z wyjątkiem grzechu. Przybliżmy się więc z ufnością do
tronu łaski, abyśmy doznali miłosierdzia i znaleźli łaskę pomocy w stosownej chwili.
Oto Słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Syn Człowieczy przyszedł, żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu.

EWANGELIA
(Mk 10, 35 - 45) Przełożeństwo jest służbą
Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, podeszli do Jezusa i rzekli: «Nauczycielu,
pragniemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy». On ich zapytał: «Co chcecie,

żebym wam uczynił?» Rzekli Mu: «Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli
jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie». Jezus im odparł: «Nie wiecie, o co
prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja
mam być ochrzczony?» Odpowiedzieli Mu: «Możemy». Lecz Jezus rzekł do nich:
«Kielich, który Ja mam pić, wprawdzie pić będziecie; i chrzest, który Ja mam przyjąć,
wy również przyjmiecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie
prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane». Gdy
usłyszało to dziesięciu pozostałych, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A Jezus
przywołał ich do siebie i rzekł do nich: «Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców
narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między
wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym.
A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich.
Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje
życie jako okup za wielu». Oto słowo Pańskie.

KTO MOŻE UDZIELIĆ SAKRAMENTU CHRZTU?
Wyobraźmy sobie sytuację, która zdarza się w szpitalu. Brzemienna
kobieta trafia na oddział porodowy, zbliża się rozwiązanie. Niestety
poród jest ciężki, występują komplikacje. Dziecko przychodzi na świat,
ale lekarze oceniają jego jako stan ciężki, zagrażający życiu. Matka
choć zrozpaczona i wyczerpana prosi, by ochrzcić maleństwo. Wokół
znajdują się położna, lekarz i pielęgniarki, o których nie wiemy w jakiej
relacji pozostają do Boga, wiary, Kościoła i sakramentów. Kto więc
może udzielić sakramentu chrztu? Tu z pomocą przychodzi nam
Katechizm Kościoła Katolickiego, czytamy w nim m. in., że
zwyczajnym szafarzem chrztu, czyli tym, który może udzielać
sakramentu, jest biskup, kapłan, lub na ich polecenie diakon. Taki
obrzęd każdy z nas widział niejednokrotnie w czasie Mszy Świętej lub
przy chrzcielnicy w Kościele. Jednakże w razie konieczności, w
niebezpieczeństwie śmierci, tak jak w opisanej sytuacji – chrztu może i
powinien udzielić każdy człowiek, o ile tylko wzbudzi intencję
spełnienia tego, co czyni Kościół i wykona prawidłowo świętą
czynność, czyli trzykrotnie poleje główkę dziecka, jak w naszym
przypadku, wodą i wypowie formułę chrzcielną: N. JA CIEBIE
CHRZCZĘ W IMIĘ OJCA I SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO. Taki chrzest
dokonany w nagłej sytuacji przez obcego człowieka, członka rodziny,
czy samodzielnie jest ważny i nazywa się chrztem z wody. Po ustaniu
okoliczności, które spowodowały konieczność takiego chrztu należy
poprosić kapłana o uzupełnienie obrzędu sakramentu.

OGŁOSZENIA
1 Dziś ofiary na tacę są przeznaczona na misje katolickie.
2 W piątek 26 października po Mszy Świętej i Nabożeństwie

Różańcowym
zapraszamy na Katechezę dla Dorosłych, której tematem będą Odpusty w
Kościele Katolickim.
3 Z racji tego, że pierwszy piątek miesiąca w listopadzie przypada w Dzień
Zaduszny, Ks. Przemek z posługą sakramentalną do chorych uda się w piątek 26
października.

4 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.
5 Zapraszamy dzieci do zapisywania się do Koła Różańcowego Dzieci naszej
parafii. Wszystkie szczegóły w zakrystii u Ks. Przemka i pań Katechetek.
6 W zakrystii i kancelarii będziemy przyjmujęmy 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. 10 00 odbędzie się PROCESJA
w kościele z Modlitwą Wypominkową, a po Mszy Świętej o g. 18 00 odbędą się
uroczyste NIESZPORY ZA ZMARŁYCH, w czasie który także będzie Modlitwa
Wypominkowa.
7 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
jeszcze w najbliższą środę 24 października.

NABOŻEŃSTWO
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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
Poniedziałek, 22.10. WSPOMNIENIE, ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA
700
+Mariannę Broda (22 Msza Święta Gregoriańska)
700
W intencji uzdrowienia Lenusi
00
18
++Józefa Kaima (28 rocznica), Jadwigę, Klemensa Florowskich
Wtorek, 23.10.
700
+Mariannę Broda (23 Msza Święta Gregoriańska)
1800 Dziękczynno – błagalna w 2 rocznicę ślubu Wioletty i Kamila oraz w 3
rocznicę urodzin Leny
Środa, 24.10.
700
+Mariannę Broda (24 Msza Święta Gregoriańska)
00
18
NOWENNA: O opiekę Matki Bożej i łaskę uzdrowienia dla
Lenusi;+Zbigniewa Sukiennik; +Józefa Kwiatkowskiego; +Jana Rak;
+Halinę Kałuska (30 dzień po pogrzebie); +Teresę Miłosz; +Karola
Świtkowskiego (1 rocznica);
Czwartek, 25.10.
700
+Mariannę Broda (25 Msza Święta Gregoriańska)
00
18
++Stanisława Krupę (4 rocznica), Marcina Kozę (3 rocznica)
Piątek, 26.10.
700
+Mariannę Broda (26 Msza Święta Gregoriańska)
00
18
NOWENNA: O opiekę Matki Bożej i łaskę uzdrowienia dla Lenusi; W
intencji Teresy i Zbigniewa; +Zbigniewa Sukiennik; +Józefa
Kwiatkowskiego; +Jana Rak; +Halinę Kałuska; +Krystynę Grzegorczyk (30
dzień po pogrzebie); +Tadeusza Sypiańskiego; ++Tadeusza, Janinę Łabędź,
Franciszka, Stanisławę Tkaczyk; ++Wacława Czajkę (32 rocznica), zm. z r.
Czajków, Świerczyńskich, Piotrzkowiczów;
Sobota, 27.10.
700
+Mariannę Broda (27 Msza Święta Gregoriańska)
1800 Rez. p. Orłowska
Niedziela, 28.10. XXX NIEDZIELA ZWYKŁA
700
++Tadeusza Malinowskiego, zm. z r. Malinowskich, Tchórznickich i
Kamińskich
00
10
+Mariannę Broda (28 Msza Święta Gregoriańska)
00
12
Rez. p. Brzezińska
00
18
++Tadeusza Świtkowskiego, Zofię i Władysława Michalskich

