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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.

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA

ROK B 28 X 2018 R. NR 397
PIERWSZE CZYTANIE
(Jr 37, 7 - 9) Pan wybawił swój lud
Tak mówi Pan: «Wykrzykujcie radośnie na cześć Jakuba, weselcie się pierwszym
wśród narodów! Głoście, wychwalajcie i mówcie: Pan wybawił swój lud, Resztę
Izraela! Oto sprowadzę ich z ziemi północnej i zgromadzę ich z krańców ziemi. Są
wśród nich niewidomi i dotknięci kalectwem, kobieta brzemienna wraz z położnicą:
powracają wielką gromadą. Oto wyszli z płaczem, lecz wśród pociech ich
przyprowadzę. Przywiodę ich do strumienia wody równą drogą – nie potkną się na
niej. Jestem bowiem ojcem dla Izraela, a Efraim jest moim synem pierworodnym».
Oto słowo Boże.

PSALM 126
Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas.

DRUGIE CZYTANIE
(Hbr 5, 1 - 6) Chrystus kapłanem na wieki
Każdy arcykapłan spomiędzy ludzi brany, dla ludzi jest ustanawiany w sprawach
odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy. Może on współczuć
tym, którzy nie wiedzą i błądzą, ponieważ sam podlega słabości. I ze względu na nią
powinien tak za lud, jak i za samego siebie składać ofiary za grzechy. A nikt sam sobie
nie bierze tej godności, lecz tylko ten, kto jest powołany przez Boga jak Aaron.
Podobnie i Chrystus nie sam siebie okrył sławą przez to, iż stał się arcykapłanem, ale
uczynił to Ten, który powiedział do Niego: «Ty jesteś moim Synem, Ja Cię dziś
zrodziłem», jak i w innym miejscu: «Ty jesteś kapłanem na wieki na wzór
Melchizedeka». Oto Słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, śmierć zwyciężył,
a na życie rzucił światło przez Ewangelię.

EWANGELIA
(Mk 10, 46b - 52) Uzdrowienie niewidomego z Jerycha
Gdy Jezus wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak,
Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. A słysząc, że to jest Jezus z
Nazaretu, zaczął wołać: «Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!» Wielu
nastawało na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: «Synu Dawida, ulituj
się nade mną!» Jezus przystanął i rzekł: «Zawołajcie go». I przywołali niewidomego,
mówiąc mu: «Bądź dobrej myśli, wstań, woła cię». On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał
się na nogi i przyszedł do Jezusa. A Jezus przemówił do niego: «Co chcesz, abym ci
uczynił?» Powiedział Mu niewidomy: «Rabbuni, żebym przejrzał». Jezus mu rzekł:
«Idź, twoja wiara cię uzdrowiła». Natychmiast przejrzał i szedł za Nim drogą. Oto
słowo Pańskie.

NABOŻEŃSTWO PIĘCIU PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA
RATUNEK DLA DUSZ I ŚWIATA!!!
W Fatimie 13 lipca 1917 r. Matka Boża powiedziała: „Widzieliście piekło, do którego idą
dusze biednych grzeszników. Bóg chce je uratować, Bóg chce rozpowszechnić na świecie
nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. 10 grudnia 1925 r. objawiła się siostrze Łucji
Maryja z Dzieciątkiem i pokazała jej cierniami otoczone serce. Dzieciątko powiedziało:
“Miej współczucie z Sercem Twej Najświętszej Matki, otoczonym cierniami, którymi
niewdzięczni ludzie je wciąż na nowo ranią, a nie ma nikogo, kto by przez akt wynagrodzenia
te ciernie powyciągał”. Maryja powiedziała: “Córko moja, spójrz, Serce moje otoczone
cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewierności stale ranią.
Przynajmniej ty staraj się nieść mi radość i oznajmij w moim imieniu, że przybędę w
godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia do tych wszystkich, którzy przez pięć
miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię świętą, odmówią jeden
Różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi
towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia”.
Dlaczego ma to być „pięć sobót” wynagradzających, a nie dziewięć lub siedem na cześć
Matki Bożej Bolesnej? Siostra Łucja odpowiada: „Pozostając przez część nocy z 29 na 30
maja 1930 roku w kaplicy z naszym Panem i rozmawiając z Nim o czwartym i piątym
pytaniu, poczułam się nagle mocniej owładnięta Bożą obecnością. Jeśli się nie mylę, zostało
mi objawione, co następuje: Córko, motyw jest prosty: Jest pięć rodzajów obelg i bluźnierstw
wypowiadanych przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi.
Pierwsze: Bluźnierstwa przeciw Niepokalanemu Poczęciu.
Drugie: Przeciwko Jej Dziewictwu.
Trzecie: Przeciwko Bożemu Macierzyństwu, kiedy jednocześnie uznaje się Ją wyłącznie
jako Matkę człowieka.
Czwarte: Bluźnierstwa tych, którzy starają się otwarcie zaszczepić w sercach dzieci
obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść do tej Niepokalanej Matki.
Piąte: Bluźnierstwa tych, którzy urągają Jej bezpośrednio w Jej świętych wizerunkach.
Oto, droga córko, motyw, który kazał Niepokalanemu Sercu Maryi prosić mnie o ten mały
akt wynagrodzenia. A poza względem dla Niej chciałem poruszyć moje miłosierdzie, aby

przebaczyło tym duszom, które miały nieszczęście Ją obrazić. Co do ciebie, zabiegaj
nieustannie swymi modlitwami i ofiarami, aby poruszyć Mnie do okazania tym biednym
duszom miłosierdzia”.

ZAPRASZAMY W SOBOTĘ 3 LISTOPADA O G. 700

OGŁOSZENIA
1 W poniedziałek, wtorek i środę po Mszy Świętej wieczornej zapraszamy dorosłych, młodzież
i dzieci na ostatnie już w tym roku Nabożeństwa Różańcowe w naszej parafii.

2 W czwartek 1 listopada przypada Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze Święte w tym
dniu będą sprawowane o godz. 700 1000 1200. Tego dnia nie będzie Mszy Świętej o g. 1800 i
wieczornej Adoracji Najświętszego Sakramentu. Jest to też I czwartek miesiąca, dlatego
Adoracja Najświętszego Sakramentu i Różaniec w intencji kapłanów rozpocznie się o g. 9 00.

3

W piątek 2 listopada przypada Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych - Dzień
Zaduszny. Msze Święte w tym dniu będą sprawowane o g.: 700 1000 1700 i 1800. Za zmarłych
polecanych w Wypominkach Parafialnych modlić się będziemy w PROCESJI ZA ZMARŁYCH
po Mszy Świętej o g. 1000 i w NIESZOPRACH ZA ZMARŁYCH, po Mszy Świętej o g. 1800.
Tego dnia przypada także I piątek miesiąca. Spowiedź Święta będzie od g. 1600. Tego dnia nie
będzie wystawienia Najświętszego Sakramentu w Kaplicy Adoracji. W ciągu roku Modlitwa
Wypominkowa będzie w każdą trzecią niedzielę miesiąca o godz. 915, a Msza Święta o g.
1000 tego dnia będzie sprawowana w intencji tychże zmarłych. W dniach od 1 do 8 listopada
można zyskać specjalny odpust zupełny ofiarowany tylko w intencji zmarłych. W tym celu
należy: 1 - nawiedzić cmentarz, kościół lub kaplicę; 2 - odmówić tam Modlitwę Pańską,
Wyznanie wiary, modlitwę według intencji Ojca Świętego; 3 - być w stanie Łaski Uświęcającej;
4 - przyjąć Komunię Świętą; 5 - nie mieć żadnego przywiązania do grzechu, nawet lekkiego.
[Warunek ten oznacza dyspozycję wewnętrzną: szczere, nie pozostawiające żadnych niedomówień
nastawienie umysłu i woli na spełnianie Woli Bożej, jej najdrobniejszych nakazów i na pełne jej
umiłowanie, przy równoczesnym odwróceniu się od wszelkich nieuporządkowanych powikłań ze światem,
ludźmi oraz samym sobą.]Jest wskazane utrzymanie takiego stanu ducha przez cały okres dopełniania
warunków połączonych z uzyskaniem odpustu zupełnego. Pewnym minimum jest zaistnienie takiego stanu
w końcowy etapie wypełniania warunków odpustowych.

4 W piątek 2 listopada nie będzie Katechezy dla Dorosłych.
5 W I sobotę miesiąca - po Mszy Świętej o g. 700 NABOŻEŃSTWO

I SOBOTNIE WYNAGRADZAJĄCE ZA GRZECHY PRZECIW NIEPOKALANEMU SERCU
MARYI i Adoracja Najświętszego Sakramentu do g. 900.

6 W I niedzielę, uczcimy Pana Jezusa Procesją Eucharystyczną w kościele, po Mszy Świętej o
g. 1000. Po procesji odbędzie się spotkanie formacyjne dla Wspólnot Żywego Różańca.

7 W zakrystii i kancelarii przyjmujemy na Modlitwę Wypominkową. Karty wypomnikowe są
wyłożone w kruchcie kościoła i zakrystii.

8

W niedzielę 18 listopada na Sali Teatralnej odbędzie się spotkanie formacyjne dla
kandydatów do Sakrament Bierzmowania: klasy VIII SP o g. 1500; klasy III Gimnazjum o g.
1615.

9

Koło Żywego Różańca prosi o przynoszenie i składanie w pudełko w kruchcie kościoła
starych, zepsutych różańców, które zostaną przekazane do naprawy i rozdane w więzieniach.

10

Zapraszamy dzieci, które zgłosiły się w tym roku do Koła Różańcowego Dzieci, do
odebrania grafików modlitwy i legitymacji. Odbiór u ks. Przemka i pań katechetek.

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
Dziękczynno – błagalna w intencji Doroty i Sławomira, o Boże błogosławieństwo,
wszelkie potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej
00
18
++Tadeusza Świtkowskiego, Zofię i Władysława Michalskich
Poniedziałek, 29.10.
700
+Mariannę Broda (29 Msza Święta Gregoriańska)
00
7
W intencji uzdrowienia Lenusi
00
18
O Boże błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski dla Anny i Mirosława Jackiewicz
w 34 rocznicę ślubu
Wtorek, 30.10.
700
+Mariannę Broda (30 Msza Święta Gregoriańska)
00
18
Rez. p. Bek
Środa, 31.10.
700
O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Haliny w 60 rocznicę urodzin
00
18
NOWENNA: O opiekę Matki Bożej i łaskę uzdrowienia dla Lenusi; +Zbigniewa
Sukiennik;
+Józefa
Kwiatkowskiego;
+Halinę
Kałuska;
+Krystynę
Grzegorczyk;++Kazimierza Świetlikowskiego, Stanisławę i Mariana Dymowskich;
Czwartek, 01.11. UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH, I CZWARTEK
MIESIĄCA
700
+Zbigniewa Smaka
00
10
W intencji kapłanów
00
12
+Zdzisława Lechowskiego (1 Msza Święta Gregoriańska)
Piątek, 02.11. WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH (DZIEŃ
ZADUSZNY), I PIĄTEK MIESIĄCA
700
++zm. z r. Stokowskich, Wojtkowskich, Bańkowskich, Macierkowskich
00
10
++Jana i Helenę Pustoła
00
17
+Zdzisława Lechowskiego (2 Msza Święta Gregoriańska)
00
18
NOWENNA: Dziękczynno – błagalna w 5 rocznicę urodzin Szymona, o opiekę Matki
Bożej i zdrowie dl niego i całej rodziny oraz o uzdrowienie z choroby; +Józefa Szmidt;
+Władysława, Władysławę, Jadwigę Suchockich; +Zbigniewa Sukiennik; +Halinę
Kałuska; +Krystynę Grzegorczyk; ++Edwarda (20 rocznica), Mieczysława Lesińskich;
++Annę, Wacława Matejko, Halinę, Henryka Mazur, Wacława Wielogórskiego;
+Wiesława Gójskiego; ++Stanisława i Annę Bączyńskich;
Sobota, 03.11. I SOBOTA MIESIĄCA
700
+Zdzisława Lechowskiego (3 Msza Święta Gregoriańska)
00
18
++Marcina Kozę, Stanisława Krupę
Niedziela, 04.11. XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA
700
W intencji Parafian
00
10
W intencjach Wspólnot Żywego Różańca
00
12
++Czesława Rendaszka (3 rocznica), zm. z r. Rendaszków, Helenę, Stanisława
Żaczków
00
18
+Zdzisława Lechowskiego (4 Msza Święta Gregoriańska)

