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XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
Z Ewangelii wg św. Mateusza (Mt 22, 1-10)
„Jezus w przypowieściach mówił do
arcykapłanów i starszych ludu: „Królestwo
niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił
ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje
sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci
nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z
poleceniem: «Powiedzcie zaproszonym: Oto
przygotowałem moją ucztę: woły i tuczne
zwierzęta pobite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie
na ucztę». Lecz oni zlekceważyli to i poszli: jeden
na swoje pole, drugi do swego kupiectwa; a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy
ich, pozabijali. Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić
owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: «Uczta wprawdzie
jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i
zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie». Słudzy ci wyszli na drogi i
sprowadzili wszystkich, których napotkali: złych i dobrych. I sala zapełniła się
biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom, i zauważył tam
człowieka nie ubranego w strój weselny. Rzekł do niego: «Przyjacielu, jakże tu
wszedłeś nie mając stroju weselnego?» Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom:
«Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i
zgrzytanie zębów». Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych”.
Jakże wiele Bóg nam dał! Już
wszystko przygotował, aby uczynić nas
szczęśliwymi. A my tak często
lekceważymy Jego dary i zaproszenia
poprzez błahe wymówki. Czyż panna
młoda może nie przyjść na wesele i na
ucztę? Jezus jest oblubieńcem Kościoła i
każdego człowieka. Kocha nas jak pan
młody kocha swoją małżonkę. A my tak
często gardzimy tą miłością…

Każda Eucharystia jest ucztą weselną,
moją ucztą weselną. Jak ja odpowiadam
na ten dar?
JEZU, TYLE RAZY WZGARDZIŁEM TWOJĄ
MIŁOŚCIĄ, TWOIM ZAPROSZENIEM.
TYLE RAZY PRZYBYŁEM NIECHĘTNIE
LUB NIEPRZYGOTOWANY, A WSZYSTKO
DLATEGO, ŻE NIE ZAUWAŻAM OGROMU
TWOJEJ MIŁOŚCI. PRZEBACZ MI, PANIE.
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PONIEDZIAŁEK – 13.10.2014 – wsp. bł. Honorata Koźmińskiego – Dzień Fatimski
7.00 - Do B. Op. i MB Fatm. z prośbą o szczęśliwy przebieg operacji i łaskę zdrowia dla Józefa
9.00 - Za wszystkich chorych i osoby starsze oraz o zdrowie dla ciężko chorej Anny.
18.00 - Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 19 rocz. ur. Wojciecha oraz o błog. Boże dla rodziny.
- Do B. Op. i MB Fatm…z ok. 13 rocz. ślubu i 40 rocz. urodzin męża Rafała.
- Do B. Op. i MB Fatm… w int. Heleny.
- Za ++ rodziców Jadwigę i Adalberta Ogaza, + Norberta Szczeponek i ++ z rodziny.
- Za + ojca Władysława w kol. rocz., + jego zonę Stefanię i ++ z rodziny.
- Za + mamę Gertrudę Ogiewka, ++ z rodziny i d. w c.
- Za ++ męża Henryka, rodziców Józefa i Elfrydę, Pietruszka, + matkę Leokadię Konieczny,++ z pokr.
- Za ++ męża Franciszka Lewandowskiego z ok. ur., rodziców z obu stron, + siostrę Lidię, i ++ z pokr.
- Za + ojca dziadka i pradziadka Edwarda Różyło, ++ z rodziny Różyło, Krupa, Gzik i Kosobucki.
- Za + Bronisława Kornafel, Brygidę Winiarz, ++ rodz. Marię i Adama Maryniaków i ++ dziadków.
- Za ++ rodziców Helenę i Alojzego Weis, bratanicę Anetę, bratową Ingę, ++ dziadków, rodziców
chrzestnych, ++ z pokrewieństwa Weis i Locher.
- Za + Danielę Rużycką oraz ++ z rodziny Rużyckich i Rączkowskich.
WTOREK – 14.10.2014
7.00 - Za + Józefa Nowak, ++ rodz. Jana i Janinę, ++ teściów Bernarda i Wiktorię oraz d. w c.
18.00 - Za + ojca Jana Konopka w 19 rocz. śm., + siostrę Albinę Konopka w 5 rocz. śm., i d. w c.
- Za + Emmanuela Koj w 11 rocz. śm., ++ z rodziny i pokrew.
ŚRODA – 15.10.2014 – wsp. św. Terest od Jezusa
7.00 - Za + Danutę Szumską (od członków Żywego Różańca).
18.00 - Za + brata Krzysztofa, ojca Władysława i ++ dziadków z obu stron.
- Za + Marię Andrejko w 1 rocz. śm.
CZWARTEK – 16.10.2014 – Uroczystość św. Jadwigi – Dzień Papieski
7.00 - Za + męża Juliana z ok. ur. za ++ z rodz. Głodowicz, Szemów, Więckowskich,++ z pokrew i d w c.
17.00 - Msza szkolna: Za + babcię Jadwigę Wieczorek w 10 rocz. śm.
- Za + Alfreda Dawid w 7 rocz. śm., + syna Zygmunta i ++ z rodziny.
PIĄTEK – 17.10.2014 – wsp. św. Ignacego Antiocheńskiego
7.00 - Za + Edwarda w 5 rocz. śm. oraz za ++ z rodziny i pokrew.
18.00 - Za + Gertrudę i Agnieszkę, + Mariana, ++ z rodziny i d. w c.
- Do B. Op. i MB Fatm… w int. Ewy i Stanisława z ok. 40 rocz. ślubu oraz o błog. Boże w rodzinie.
SOBOTA – 18.10.2014 – Święto św. Łukasza
7.00 - Za ++ Hildegardę i Pawła Giemza, + ojca Mieczysława Rzeźnik, + babcię Marię i ++ z rodz. obu stron.
12.00 - Ślub rzymski: Kamila Garbacz i Przemysław Pawlak.
18.00 - Do B. Op. i MB Fatm… w int. Józefa i Wiktorii z ok. rocz. ślubu oraz o błog. Boże. i zdrowie dla rodz.
- Za + żonę Mariannę Jarocką w 4 rocz. śm.
- Do B. Op. i MB Fatm i św. O. Pio z ok. 80 rocz. ur. Janiny oraz o błog. Boże w całej rodzinie.
XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 19.10.2014
7.00 - Za + mamę Klarę z ok. ur., + Jadwigę w 3 rocz. śmierci.
8.30 - Za ++ rodz. Stanisławę i Józefa Popiela, Mariannę i Józefa Głodowicz, + synową Beatę, ++ dziadków
z obu stron i ++ z rodziny.
- Za + Joachima Wacholz, ++ jego rodziców i dusze w czyśćcu.
10.00 - Za + syna, brata i wujka Ireneusza Sobko z ok. ur. ++ z rodz. i pokrew. oraz o błog Boże w rodzinie.
- Za + ojca Karola Broniewicz, + matkę Katarzynę, ++ rodziców z obu stron i ++ z pokrew.
11.15 - Do B. Op. i MB Fatm… w int Lesława i Teresy Koniecznych z ok. 35 rocz. ślubu i w int. Romana i
Agnieszki z ok. 10 rocz. ślubu oraz o błog. Boże dla całej rodziny.
- Za + Stefana w kol. rocz. śm.,+ Piotra z ok. ur. oraz ++ z rodziny i pokrew.
- Za + córkę, żonę mamę i babcię Danielę Lesiewicz w 3 rocz. śmierci.
15.00 - Za ++ rodziców i teściów Helenę i Władysława Hajda, ++ dziadków z obu stron ++ z rodziny
Locheński i Hajda i dusze w czyśćcu.
- Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 25 rocz. ślubu Małgorzaty i Piotra oraz o błog. Boże i zdrowie dla rodziny.
16.00 - Nabożeństwo różańcowe.
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♦ Dzisiaj XXVIII Zwykła. Przeżywamy Niedzielę Papieską pod hasłem: „Jan Paweł II –

świętymi bądźcie”. Kościół nieustannie odwołuje się do nauczania Jana Pawła II i
przypomina Jego troskę i wielkie zaangażowanie w obronie godności człowieka i
świętości życia.
♦ O godz. 16.00 nabożeństwo różańcowe. Po nabożeństwie nastąpi uroczyste otwarcie
i pobłogosławienie nowo przebudowanej drogi na Osiedlu Piastów Śląskich, która od
Niedzieli Papieskiej nosi nazwę - Alei Jana Pawła II i jest upamiętnieniem świętości
życia i roku kanonizacji Papieża Jana Pawła II.
♦ W poniedziałek (13 października) obchodzimy w naszej parafii Dzień Fatimski.
Zapraszamy do przeżycia Dnia Fatimskiego w duchu pokuty i wynagrodzenia.
Msze św. będą o godz.: 7.00; 9.00; 18.00. O godz. 19.00 nabożeństwo różańcowe z
procesją fatimską ze świecami. Ze względu na stały program Dnia Fatimskiego nie
będzie nabożeństwa o godz. 17.15. W poniedziałek kancelaria będzie nieczynna.
♦ We wtorek (14 października) przypada Dzień Nauczyciela. Wszystkich nauczycieli
polecamy w modlitwie dobremu Bogu prosząc o nieustanną opiekę. Życzymy obfitego
daru zdrowia i Bożego błogosławieństwa w życiu osobistym i zawodowym.
O godz. 17.15 Różaniec za nauczycieli, wychowawców i katechetów.
♦ W czwartek (16 października) uroczystość św. Jadwigi Śląskiej, głównej patronki
Śląska. W tym dniu przypada rocznica wyboru Jana Pawła II na stolicę św. Piotra w
Rzymie. O godz. 17.00 Msza św. szkolna, która jest jednocześnie Mszą św. wieczorną.
O godz. 17.30 nabożeństwo różańcowe i modlitwy do św. Jana Pawła II.
W czwartek po nabożeństwie różańcowym spotkanie ministrantów i kandydatów.
♦ W sobotę (18 października) wspomnienie św. Łukasza Ewangelisty. Dzień Modlitwy
za Pracowników Służby Zdrowia, którym patronuje św. Łukasz.
O godz. 17.15 różaniec za lekarzy, pielęgniarki i personel pomocniczy Służby Zdrowia.
♦ Ks. Biskup Andrzej Czaja zaprasza wszystkich Pracownikami Służby Zdrowia na I
Diecezjalną Pielgrzymkę Pracowników Służby Zdrowia, która odbędzie się 18
października 2014 r. w Sanktuarium św. Józefa w Prudniku-Lesie. Rozpoczęcie Mszą
św. o godz. 11.00.
♦ W niedzielę przypada 30 rocz. męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki –
duszpasterza ludzi pracy i kapelana „Solidarności”.
♦ W niedzielę rozpoczyna się Tydzień Misyjny w Kościele. Z tej okazji gościć
będziemy Ojca Mariana Nowaka ze Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów, który wygłosi
Słowo Boże. Po każdej Mszy św. będzie można nabyć Kalendarz Misyjny
na rok 2015.
♦ Dzisiaj przed kościołem można nabyć tradycyjne „papieskie kremówki”, zachęcamy
do ich zakupu.
♦ Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii, w przyszłą
niedzielę na Misje Święte. Składamy serdeczne Bóg zapłać za złożone ofiary, za dar
modlitwy oraz za życzliwą troskę o naszą świątynię i całą wspólnotę.
♦ Przed kościołem zbiórka do puszek na papieską Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.
♦ Życzymy błogosławionej niedzieli i obfitych łask Bożych nowym tygodniu.
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Przeżywamy dzisiaj XIV Dzień Papieski, którego hasłem są słowa „Jan Paweł II
- Świętymi bądźcie”. To słowa, które mają nas zachęcić do tego, by odkryć w sobie
powołanie do świętości w naszym codziennym życiu. Jak pojmował świętość Jan Paweł II?
Papież podkreślał, że świętość jest przede wszystkim przymiotem i darem Boga. To
Bóg jest jej źródłem i tylko z Niego może ona przejść na stworzenie, a zwłaszcza na
człowieka. Świętość człowieka jest uczestnictwem w życiu samego Boga i świadectwem
Jego przemieniającej łaski. Jan Paweł II podkreślał, że człowiek nie może osiągnąć
świętości bez pomocy łaski. Nie może być ona jednak zdobyta bez wysiłku człowieka i
zaangażowania jego wolności. Wiele razy św. Jan Paweł II zaznaczał, że uczestnictwo
w świętości samego Boga, które bierze swój początek w sakramentach i życiu wiary
jest powołaniem wszystkich a nie przywilejem niektórych.
Św. Jan Paweł II wskazywał też szereg dróg wzrastania w świętości. Zauważał,
że świętość przede wszystkim opiera się na darze i przykazaniu miłości. Papież podkreślał,
że kodeks chrześcijańskiej świętości został zawarty w „Kazaniu na Górze”. Świętość
wyraża się w zwyczajnych warunkach życia rodzinnego i zawodowego, w podejmowaniu
codziennych obowiązków. Znakiem przybliżania się do źródła świętości jest gorliwość
apostolska, duch służby.
Św. Jan Paweł II ukazywał wiele razy, ze świętość jest możliwa tu i teraz, w
różnych typach powołania, w różnych sytuacjach życiowych. Wiele razy, gdy
kanonizował świętych mówił, że stanowią oni swoisty punkt odniesienia i głoszą prawdę o
ostatecznym powołaniu i przeznaczeniu człowieka, o wieczności. Papież podkreślał, że w
świętych chrześcijanin ma odnajdować wzór, moc i radość życia zgodnego z
przykazaniami Bożymi i ewangelicznymi błogosławieństwami. Niekiedy święci są po
to, by nas zawstydzać. Ważna jest zachęta, którą przekazał nam Ojciec Święty w
czasie Mszy Świętej kanonizacyjnej bł. Kingi: „Nie lękajcie się chcieć świętości! Nie
lękajcie się być świętymi! Uczyńcie nowe tysiąclecie erą ludzi świętych (…) Święci nie
przemijają, żyją świętymi i chcą świętości. Potrzeba, aby w sercach ludzi wierzących
zagościło to pragnienie świętości, które kształtuje nie tylko prywatne życie, ale wpływa na
kształt całych społeczności”.
Jesteśmy dzisiaj zaproszeni, by odkryć w sobie to niezwykłe powołanie do tego,
by być ludźmi, którzy nie lękają się w swojej codzienności kroczyć drogą świętości.
Niech więc tegoroczny Dzień Papieski będzie okazją do pochylenia się nad tym
niezwykłym zaproszeniem do kroczenia drogami świętości, które wiele razy
proponował nam sam święty Jan Paweł II.
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