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31 NIEDZIELA ZWYKŁA ROK A 5 XI 2017 R. NR 355
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
(Ml 1, 14b-2, 2b.8-10)
Niewierni kapłani Starego Przymierza
Pan Zastępów mówi: "Ja jestem potężnym Królem, a imię moje będzie wzbudzać lęk
między narodami. Teraz zaś do was, kapłani, odnosi się następujące polecenie: Jeśli
nie usłuchacie i nie weźmiecie sobie do serca tego, iż macie oddawać cześć memu
imieniu, mówi Pan Zastępów, to rzucę na was przekleństwo. Zboczyliście z drogi,
wielu doprowadziliście do sprzeniewierzenia się Prawu, zerwaliście przymierze
Lewiego, mówi Pan Zastępów. A przeto z mojej woli jesteście lekceważeni i macie
małe znaczenie wśród całego ludu, ponieważ nie trzymacie się moich dróg i stronniczo
udzielacie pouczeń". Czyż nie mamy wszyscy jednego ojca? Czyż nie stworzył nas
jeden Bóg? Dlaczego oszukujemy jeden drugiego, znieważając przymierze naszych
przodków?
Oto słowo Boże.
PSALM 131
Strzeż duszy mojej w Twym pokoju, Panie.

DRUGIE CZYTANIE
(2 Tes 2,7b-9.13)
Owocność apostolatu Pawła
Bracia: stanęliśmy pośród was pełni skromności, jak matka troskliwie opiekująca się
swoimi dziećmi. Będąc tak pełni życzliwości dla was, chcieliśmy wam dać nie tylko
naukę Bożą, lecz nadto dusze nasze, tak bowiem drodzy staliście się dla nas.
Pamiętacie przecież, bracia, naszą pracę i trud. Pracowaliśmy dniem i nocą, abyśmy
nikomu z was nie byli ciężarem. Tak to wśród was głosiliśmy Ewangelię Bożą.
Dlatego nieustannie dziękujemy Bogu, bo gdy przyjęliście słowo Boże, usłyszane od
nas, przyjęliście je nie jako słowo ludzkie, ale jak jest naprawdę, jako słowo Boga,
który działa w was wierzących. Oto słowo Boże.
ALLELUJA
Jeden jest Ojciec wasz w niebie / I jeden jest wasz Nauczyciel, Chrystus.
EWANGELIA
(Mt 23, 1-12)
Obłuda faryzeuszów
Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami: "Na katedrze
Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie
wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale
sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na
ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. Wszystkie swe uczynki spełniają w
tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u
płaszczów. Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach.
Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich Rabbi. Otóż wy nie
pozwalajcie nazywać się Rabbi, albowiem jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy
braćmi jesteście. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden bowiem
jest Ojciec wasz, Ten w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami,
bo jeden jest tylko wasz Mistrz, Chrystus. Największy z was niech będzie waszym
sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony".
Oto słowo Pańskie.

Modlitwa za dusze czyśćcowe
Boże, Ty nam nakazałeś miłować wszystkich ludzi jak braci i siostry, także tych, których śmierć
zabrała z tej ziemi. Wszyscy bowiem żyjemy w Tobie, wszyscy zjednoczymy się z Tobą w
jednej wierze i miłości. Dopomóż nam, miłosierny Boże, zawsze dążyć ku temu zjednoczeniu, z
miłością pomagając naszym żyjącym braciom i siostrom radą i dobrym przykładem, a zmarłym
modlitwą i zasługami płynącymi z naszych dobrych uczynków. Racz przyjąć tę modlitwę, a
przez nieskończone Miłosierdzie Twoje, przez Mękę i Śmierć Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
naszego Zbawiciela i Odkupiciela, zmiłuj się nad duszami zatrzymanymi w czyśćcu, które
muszą odpokutować za swoje grzechy, za nim wejdą do Twojej chwały. Ześlij im Ducha
Twego, Pocieszyciela, aby je oświecił światłem i Twoją łaską oraz umacniał w nadziei Twego
Miłosierdzia. Racz je wprowadzić do Królestwa Twojej chwały za przyczyną Najświętszej
Maryi Panny i wszystkich Twoich świętych, jak również przez modlitwy Twego świętego
Kościoła i nas wszystkich, niegodnych sług Twoich, którzy błagamy dla nich o Twe
zmiłowanie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

OGŁOSZENIA
I NIEDZIELA

Dziś po Mszy Świętej o g. 1000 uczcimy Pana Jezusa procesja eucharystyczna wewnątrz
kościoła.
MODLITWA WYPOMINKOWA ZA NASZYCH BLISKICH ZMARŁYCH
Za zmarłych polecanych w Wypominkach Parafialnych będziemy modlić się w każdą
trzecią niedzielę miesiąca przed Mszą Św. o godz. 1000, która 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.
PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ
W dniach 30 listopada – 1 grudnia 2017 r. naszą parafię nawiedzi kopia Cudownego
Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Nawiedzenie to jest bardzo ważną uroczystością
duchową dla całej naszej parafii, dlatego zostanie poprzedzone rekolekcjami, które
zostaną poprowadzone przez Ojców Redemptorystów. Rekolekcje rozpoczną się w
niedzielę 26 listopada i zostaną zwieńczone samą Uroczystością Nawiedzenia. W
kruchcie kościoła i w wejściu bocznym są wyłożone foldery z planem rekolekcji oraz z
planem samego Nawiedzenia. Prosimy, aby zabrać je do domu przekazać wszystkim
najbliższym i już teraz zarezerwować czas na to wielkie wydarzenie duchowe dla całej
naszej parafii i społeczności. W naszym modlitwach także prośmy o dobre owoce
Nawiedzenia naszej parafii przez Matkę Bożą Częstochowską.
PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA W LISTOPADZIE

W niedzielę 12 listopada po Mszy Świętej o g. 1700 zapraszamy na spotkanie formacyjne
młodzież ze starszej grupy (drugi rok przygotowań). W niedzielę 19 listopada po Mszy
Świętej o g. 1700 zapraszamy na spotkanie formacyjne młodzież z młodszej grupy
(pierwszy rok przygotowań).
PRZYGOTOWANIE DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ
We wtorek 7 listopada zapraszamy dzieci z klas III przygotowujące się do I Komunii
Świętej na Mszę Świętą połączoną z katechezą liturgiczną o g. 1800. Po Mszy Świętej
będzie poświęcenie i rozdanie Modlitewników dla dzieci oraz spotkanie dla dzieci i
rodziców.
PODPISY PO USTAWĄ ANTYABORCYJNĄ
W dzisiejszą niedzielę w salce przy zakrystii można podpisać się pod ustawą
antyaborcyjną. Bardzo serdecznie zapraszamy do wsparcia tej inicjatywy i złożenia
swojego podpisu.
ZBIÓRKA Z OKAZJI DNIA SOLIDARNOŚCI Z KOŚCIOŁEM PRZEŚLADOWANYM
W przyszłą niedzielę będzie przeprowadzana zbiórka z okazji Dnia Solidarności z
Kościołem prześladowanym. Jeśli ktoś ma życzenie taką ofiarę będzie można złożyć do
skarbony przy głównym wejściu do kościoła.

Niedziela, 05.11. XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA
700
+Aleksandra Otto (5 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA)
00
10
W intencjach Wspólnot Żywego Różańca
00
12
+Czesława (2 rocznica), Helenę i Stanisława Żuczków, zm. z r. Rendaszków
00
17
++Mariannę, Jana Kostków, Stanisławę Szuba
00
19
Dziękczynno – błagalna w 40 rocznicę urodzin Ewy i Marty, o Boże
błogosławieństwo, wszelkie potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej dla nich
Poniedziałek, 06.11.
700
+Aleksandra Otto (6 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA)
00
18
W intencjach Radia Maryja i wszystkich dzieł przy nim powstałych
Wtorek, 07.11.
700
+Anastazję Wiechowską
00
18
+Aleksandra Otto (7 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA)
Środa, 08.11.
700
++Stanisława i Stefanię Potocznych, zm. z r. Ficów i Potocznych
00
7
+Aleksandra Otto (8 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA)
00
18
NOWENNA: +Romana Ludwiniaka; +Kazimierza Walko; +Andrzeja Tryca;
+Jadwigę Czabańską; +Zofię Szczurkiewicz; ++Annę Łabędź (1 rocznica), Kazimierza
Łabędź (50 rocznica); Dziękczynno – błagalna w 52 rocznicę ślubu Janiny i
Kazimierza Żek, o Boże błogosławieństwo, wszelkie potrzebne łaski, opiekę Matki
Bożej dla nich i całej rodziny;
Czwartek, 09.11. ŚWIĘTO ROCZNICY POŚWIĘCENIA BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ
700
+Danutę Książek
00
18
+Aleksandra Otto (9 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA)
Piątek, 10.11. WSPOMNIENIE ŚW. LEONA WIELKIEGO, PAPIEŻA I DOKTORA
KOŚCIOŁĄ
700
+Aleksandra Otto (10 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA)
00
18
NOWENNA: +Romana Ludwiniaka; +Kazimierza Walko; +Andrzeja Tryca;
+Jadwigę Czabańską; +Zofię Szczurkiewicz; ++Renatę Wojciechowską (11 rocznica),
Wacława, Marię i Krzysztofa Książek, Barbarę, Leszka Flak, Zofię Zalewską;
Sobota, 11.11. WSPOMNIENIE ŚW. MARCINA Z TOURS, BISKUPA; 99 ROCZNICA
ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ
700
+Aleksandra Otto (11 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA)
W intencji rodziców modlących się na Różańcu za swoje dzieci oraz w intencji Koła
Różańcowego Mężczyzn
Niedziela, 12.11. XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA
700
+Jana Osik (4 rocznica)
00
10
+Henrykę Kruszyńską
00
12
+Dariusza
00
17
++Krystynę (10 rocznica) i Stanisława Piekut
00
19
+Aleksandra Otto (12 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA
1800
1800

