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XXV NIEDZIELA ZWYKŁA
Z Ewangelii wg św. Marka (Mk 9,30-37)
„Jezus i Jego uczniowie podróżowali przez Galileę,
On jednak nie chciał, żeby kto wiedział o tym. Pouczał
bowiem swoich uczniów i mówił im: „Syn Człowieczy
będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity po
trzech dniach zmartwychwstanie”. Oni jednak nie
rozumieli tych słów, a bali się Go pytać. Tak przyszli do
Kafarnaum. Gdy był w domu, zapytał ich: „O czym to
rozmawialiście w drodze?” Lecz oni milczeli, w drodze
bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich
jest największy. On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł
do nich: „Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie
ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich”. Potem wziął
dziecko; postawił je przed nimi i objąwszy je
ramionami, rzekł do nich: „Kto przyjmuje jedno z tych
dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz
Tego, który Mnie posłał”.
Jezus, przebywając z uczniami, orędzie o zbawieniu? Tego nie wiemy.
przekazywał im wiele informacji. Nie zniechęcajmy się jednak i czyńmy
Niektóre były dla nich niezrozumiałe, swoją powinność. Słowo jest jak ziarno
jak na przykład ta o śmierci i gorczycy. Raz rzucone wzrasta powoli.
zmartwychwstaniu. Żyjemy w świecie Uczniowie dopiero po czasie zrozumieli
komunikacji masowej. Każdego dnia to, co do nich mówił Jezus.
jesteśmy zasypywani ogromną ilością
PANIE, POWIERZAMY CI ŚRODKI
informacji. Część z nich jesteśmy w
SPOŁECZNEGO PRZEKAZU: ICH
stanie przyswoić i zapamiętać, inne
ODBIORCÓW I NADAWCÓW. NIECH
przechodzą obok nas niezauważone.
SŁUŻĄ PRAWDZIE I BĘDĄ
Kościół,
wykorzystując
środki
PRZEKAŹNIKAMI DOBREJ NOWINY O
społecznego przekazu, pragnie dotrzeć z
ZBAWIENIU.
Dobrą Nowiną do jak najszerszego
kręgu osób. Czy wszyscy oni przyjmą
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PONIEDZIAŁEK – 21.09.2015 – Święto św. Mateusza
7.00 - Za + Emila i dusze w czyśćcu.
18.00 - Za + brata Tadeusza Howaniec w 7 rocz. śm., + babcię Marię i ++ z rodziny Lenkiewicz.
- Za + ojca i męża Romana Matuszczyk, ++ rodz. Matuszczyk, Duczak,babcię Martę i brata Michała.
- Za + Jolantę Wojtuń w 30 dzień po śm. (od pracowników laboratorium szpitala).
- Za + Halinę Szczygieł w 30 dzień po śmierci.
WTOREK – 22.09.2015
7.00 - Za + Andrzeja Paluszczak (od sąsiadów)
18.00 - Za + męża, ojca i dziadka Wiesława Balikowskiego w kol. rocz. śm.
- Za + ojca Mariana, męża Franciszka Bochniak i mamę Otylię.
ŚRODA – 23.09.2015 – wsp. św. Ojca Pio
7.00 - Za + ojca, teścia i dziadka Franciszka w dniu ur. oraz za + mamę Klarę.
18.00 - Za czcicieli św. Ojca Pio
- Za ++ rodziców Stanisławę i Kazimierza i ++ z rodziny.
- Za + męża Leszka z ok. ur., ++ rodziców, zięcia Henryka i ++ z pokrew. i d. w c.
CZWARTEK – 24.09.2015
7.00 - Za + Andrzeja Paluszczak (od Bartka, Krystiana i Daniela).
17.00 - Msza szkolna:
- Za + mamę Annę w 10 rocz. śm., + ojca Feliksa, ++ z rodziny Styra, Krupa i d. w c.
- Za + ojca Zygmunta Skoczek w rocz. śm, ++ dziadków, ++ z rodz. z obu stron i za d. w c.
PIĄTEK – 25.09.2015 – wsp. bł. Władysława z Gielniowa
7.00 - Za + ojca Adama Maryniaka, + mamę Mariannę, + Małgorzatę i Józefa Kołodziej, i ++ z rodziny
Maryniaków, Stanków, Patyków i Drop.
18.00 - Za + Jana Regner w 12 rocz. śm. oraz ++ z rodziny i pokrewieństwa.
- Za + syna Sławomira, męża Franciszka, wnuka Dariusza, synową Genowefę, zięcia Eugeniusza i d.
w c.
SOBOTA – 26.09.2015
7.00 - Za + matkę Annę z ok. urodzin, + ojca Antoniego, siostry Renatę i Teresę, braci Huberta i
Henryka, + męża Antoniego, szwagrów i szwagierki i ++ z rodziny Klama.
18.00 - Za + męża Dariusza Furman w 3 rocz., _ teściową Renatę, teścia Pawła i ++ z rodziny.
- Do B. Op. MB Fatm i św. Ojca Pio … z ok. kol. rocz. urodzin Jadwigi oraz o błog. Boże dla
dzieci, wnuków, prawnuków i dla całej rodziny.
- Za + Stanisława Mech (od sąsiadów).
XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 27.09.2015
7.00 - Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 30 rocz. ślubu Krystyny i Piotra oraz 4 rocz. ślubu Natalii i
Marcina oraz o błog. Boże i zdrowie dla dzieci, wnuków i całej rodziny.
8.30 - Za + braci Jerzego i Jana, siostrę Irenę, bratową, 2 szwagrów, ++ rodziców Feliksa i Aleksandrę
oraz ++ z rodziny i d. w c..
- Za ++ rodziców Stefanię i Jana Domeredzkich, ++ rodziców Elżbietę i Józefa Bryś, ++ braci
Krzysztofa i Henryka, + szwagierkę Elżbietę i ++ z pokrew. z obu stron
10.00 - Za + męża, ojca i dziadka Karola, zięcia Huberta, ++ rodziców z obu stron, ++ siostry oraz o błog.
Boże i zdrowie dla całej rodziny.
- Za ++ Annę i Reinholda, Jana, Emila, Henryka, ++ z pokrew. Piontek, Kamiński i d. w c.
11.15 - Do B. Op. z podzięk za tegoroczne zbiory z prośbą o błog Boże dla działkowiczów i ich rodzin
- Do B. Op. i MB Fatm… w int. Moniki i Aleksandra z ok. 1 r. śl. oraz o błog. Boże dla rodz.
- Za + mamę Zofię Karnacewicz , ++ z rodz. i pokrew. oraz o zdrowie i błog. Boże dla rodz.
15.00 - Za + ojca Piotra Demczynę, ++ braci Floriana i Kazimierza, ++ z rodziny Demczyna, Kłoswoski i
Młodzianowski oraz za + Rafała Lach i d. w c.
- Za + Wita Zalejskiego w 1 rocz. śm. i ++ z rodziny Zalejskich i Rupacz.
16.0 - Nieszpory.
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♦ Dzisiaj XXV Zwykła Niedziela. Ojciec św. Franciszek przypomina nam, że „jako

prawdziwi chrześcijanie jesteśmy zobowiązani nie tylko do rozważania Ewangelii w
swoim sercu, ale przede wszystkim do głoszenia jej całym swoim życiem”.
Dzisiaj o godz. 16.00 nieszpory, serdecznie zapraszamy.
♦ W poniedziałek święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty.

Po Mszy św. wieczornej nowenna do św. Ojca Pio.
♦ W środę 23 września obchodzimy liturgiczne wspomnienie św. Ojca Pio z Pietrelciny.
O godz. 18.00 uroczysta Msza święta ku czci św. Ojca Pio i uczczenie relikwii
Świętego Patrona. Serdecznie zapraszamy wszystkich czcicieli i Grupę Modlitwy Ojca
Pio.
♦ W czwartek o godz. 17.00 Msza św. szkolna, która jest jednocześnie Mszą św.

wieczorną. Zapraszamy do udziału wszystkie dzieci, także rodziców i opiekunów.
♦ W czwartek o godz. 17.45 (po Mszy św. szkolnej) spotkanie organizacyjne dla

rodziców dzieci z klas III w ramach przygotowania do I Komunii św.
♦ Od piątku do niedzieli na Górze św. Anny Diecezjalna Pielgrzymka Dzieci Maryi. W

sobotę o godz. 10.00 spotkanie formacyjne dla wszystkich ministrantów.
♦ W niedzielę o godz. 11.15 Msza św. dożynkowa w intencji działkowiczów i ich rodzin

z podziękowaniem Panu Bogu za tegoroczne zbiory.
♦ W niedzielę będziemy gościć w naszej parafii Ojca Pawła ze Zgromadzenia

Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, który wygłosi Słowo Boże i po każdej Mszy
św. będzie rozprowadzał kalendarze misyjne.
♦ W październiku rozpoczną się stałe spotkania dla młodzieży gimnazjalnej w ramach

trzyletniego cyklu przygotowania do Sakramentu Bierzmowania oraz spotkania
warsztatowe związane z przygotowaniem do Światowych Dni Młodzieży.
♦ Doroczna pielgrzymka parafialna do Częstochowy, odbędzie się w środę 30 września.

Msza św. w Kaplicy Cudownego Obrazu o godz. 13.30. wcześniej na wałach wspólna
Droga Krzyżowa. Wyjazd pielgrzymów z parafii o godz. 8.30. Serdecznie zapraszamy do
udziału, zapisy w kancelarii parafialnej do 28 września br.
♦ W kancelarii parafialnej można zamawiać Msze św. na rok 2016. Człowiek wierzący,

przez ofiarę Mszy św. dziękuje Panu Bogu za otrzymane łaski i prosi o dalsze
błogosławieństwo Boże. Pamięta także o swoich bliskich zmarłych, których we Mszy św.
powierza Miłosierdziu Bożemu i w ten sposób niesie im najbardziej skuteczną pomoc.
Intencje będą przyjmowane w poniedziałek od godz. 8.00 do 10.00 i od 16.00
do 18.00.
♦ Składamy serdeczne podziękowanie parafianom, którzy wielkodusznym sercem

włączyli się w przygotowanie uroczystości odpustowej. Wszystkim naszym
dobroczyńcom i ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary duchowe i
materialne.
♦ Życzymy dobrej niedzieli oraz błogosławieństwa Bożego w nowym tygodniu.
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„Skąd się biorą wojny i skąd kłótnie między wami? Nie skądinąd, tylko z
waszych żądz, które walczą w członkach waszych”.
Gdy myślimy o zagrożeniach, to rozglądamy się
wokół siebie. Nastawiamy się na walkę z
zewnętrznym wrogiem. Jak w skali międzynarodowej
terroryści są zagrożeniem dla naszego państwa, tak
może się wydawać, że w najbliższym otoczeniu to
drugi człowiek może nas zranić, zawieść, zostawić.
Czy rzeczywiście to, co złe przychodzi spoza nas? A
może sami dla siebie bywamy nieraz zagrożeniem?
Serce człowieka można porównać do domu jednorodzinnego. Pan Bóg
cudownie go zaprojektował, zadbał o to, by był przyjazny, ale umeblowanie
zostawił użytkownikom. To jakie meble wstawimy do domu-serca zależy od nas.
Najwygodniej byłoby, gdyby tylko niektóre chwile miały wpływ na wystrój
duchowego wnętrza, a pozostałe mogły cieszyć się błogą bezkarnością. Tymczasem
każda nawet najmniejsza decyzje, każda rozmowa, spotkanie, chwila spędzona
przez telewizorem – wszystko wpływa na harmonię, albo i chaos w domu-sercu.
Czy w chwilach zdenerwowania, niezgody ktoś zmusza nas do tego, abyśmy
się kłócili? Czy ktokolwiek szepcze nam do ucha słowa, którymi w subtelny sposób
potrafimy zranić człowieka bardziej, niż najbardziej przemyślne tortury?
Im mniej porządku w sercu, im mniej modlitwy osobistej i słuchania
Słowa Bożego, tym większa szansa, że za granicą własnej cierpliwości
znajdziemy piekło niekończących się wojen o małe rzeczy. Dbajmy o serce,
wtedy ono zadba i o nas.

Św. Jan Paweł II o życiu konsekrowanym
„Misyjność jest wpisana w samo serce każdej formy życia konsekrowanego. W
takiej mierze, w jakiej życie osoby konsekrowanej jest oddane wyłącznie Ojcu,
opanowane przez Chrystusa i ożywiane przez Ducha, współdziała ona skutecznie z
misją Pana Jezusa, przyczyniając się w sposób niezwykle głęboki do odnowy świata”
(VC 25).
Czasem niepozorna i niewidoczna forma życia zakonnego ma wpływ na
niesamowicie wiele osób, a nawet na cały świat. Wystarczy spojrzeć na św. Tereskę,
albo św. Faustynę.
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