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XXIII N IEDZIELA Z WYKŁA

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. (Mt 18,15–20)
Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Gdy twój brat zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię
usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź ze sobą jeszcze jednego
albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków opierała się cała sprawa.
Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech
ci będzie jak poganin i celnik.
Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, co zwiążecie na ziemi, będzie związane
w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.
Dalej zaprawdę powiadam wam: Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić
będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj
albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich”.
Instrukcja obsługi
Pan Jezus podaje dzisiaj w Ewangelii
bardzo szczegółową instrukcję tego, jak
postępować z osobami, które grzeszą,
które postępują w sposób niewłaściwy.
Najpierw należy upomnieć taką osobę
w cztery oczy, jeśli się nie nawróci, to wraz
ze świadkiem, jeśli wtedy też nie
zareaguje, to trzeba donieść o tym
Kościołowi. Jest to bardzo czytelna
instrukcja, którą czasem pomijamy w
poszukiwaniu plotki i osobistej satysfakcji.
Szczególnie interesujące jest jednak to
sformułowanie: a jeśli nawet Kościoła nie
usłucha ten grzesznik, to niech ci będzie

jak poganin, chciałoby się pomyśleć: niech
ci będzie obmierzły, ale to nieprawda, bo
Jezus pogan i grzeszników traktował z
największą troską. Musimy pamiętać, że
ani Kościół, ani Pan Bóg nas nie odrzucają.
Kościół i Pan Bóg są teraz tymi, którzy
traktują
nas
jak
poganina
i grzesznika, czyli z największą troską,
z największą miłością i się bardzo za nas,
grzeszników, modlą.
Panie, daj mi uznać moją małostkowość
i drobiazgowość, niech nie staną się one
przeszkodą na drodze spotkania z drugim
człowiekiem, lecz niech będą
drogowskazem, jak budować wspólnotę
Kościoła w jedności i prawdzie.
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XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 10.09.2017
7.00 - Za † Roberta Żwakuła w r. śm., †† z rodz. i pokr. oraz dusze w czyśćcu.
8.30 - Za † Leokadię Kotalę.
- Za †† rodz. Władysława i Genowefę, braci Jerzego i Józefa, teściów Marię i Jana, brata Kazimierza, †† z rodz. oraz d. w
c.
10.00 - Za †† rodz. Jana i Agnieszkę Ploch, †† z pokrew., †† kapłanów oraz o bł. Boże w rodz.
- Do B. Op. przez wst. MB Nieust. Pomocy o bł. B. i zdrowie w rodzinie oraz za †† rodziców Jana i Agnieszkę Ploch,
Eugeniusza i Annę Filipczuk.
11.15 - Za † ojca Czesława Gładysz w 2 rocz. śmierci.
- Za † zięcia Krzysztofa, siostry Zofię i Marię, †† z rodz. oraz d. w c.
15.00 - Za † męża i ojca Edmunda w 3 rocz. śm., ojca Stefana, brata Jerzego, †† teściów, szwagra Kazimierza i Jana, bratową
Helenę.
- Za † mamę Pelagię Mendalka w 10 r. śm., jej †† mężów Henryka i Władysława, syna Jana, zięcia Ryszarda i Andrzeja,
†† z rodziny.
16.00 - Nieszpory niedzielne
PONIEDZIAŁEK – 11.09.2017
7.00 - Za †† Henryka i Teresę Marek
18.00 - Za † Jana Kowalin w r. śm., †† z rodziny i d. w c.
- Za † ojca Marcina, teścia Jana, mamę Rozalię, †† siostry Annę i Leokadię, †† szwagrów Stefana i Jana.
WTOREK – 12.09.2017 – Najśw. Imienia Maryi
7.00 - Za † Elżbietę Lalak, †† z rodz., d. w c.
18.00 - Za † męża Jana w r. ur., ojca Ericha, †† z pokr., d. w c.
- Za †† rodz. Annę i Brunona Nauman, †† teściów Eleonorę i Jana Hajduk, †† synów Jerzego i Norberta, córkę Helenę
ŚRODA – 13.09.2017 – DZIEŃ FATIMSKI
7.00 - Za † Danutę Panufnik
9.00 - Do B.Op przez wst. MB Fatim … w int. chorych i osób starszych (z błog. lurdzkim).
18.00 - Do B. Op. z prośbą o błog Boże zdrowie dla czcicieli MB Fatimskiej.
- Do B. Op przez wst. MB Fatim. z prośbą o bł. B. i zdr. w int. kapłanów pracujących w naszej parafii
- Do B. Op i MB Fatim… w int Urszuli i jej córki.
- Za † męża i ojca Jana Dudziec, †† rodz. Janinę i Adama Dudziec
- Za † ojca, teścia i dziadka Franciszka, † mamę Klarę
- Za † Kazimierza Lendzioszek w 30 dz. po śm.
- Za †† Hildegardę i Huberta Zdyń, Stanisława Budzanowskiego, †† z rodz., d. w c.
- Za † Kazimierza Lendzioszek (od Waldka z rodziną)
CZWARTEK – 14.09.2017 – ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO - ODPUST
7.00 - Za † matkę Gertrudę, siostrę Annę w kol rocz. śm., †† z rodz., d. w c.
18.00 - Za żyjących i zmarłych budowniczych, fundatorów naszej świątyni
- Za † ojca Alojzego, ciocię Paulinę w r. ich śm., mamę Otylię, brata Joachima, dziadków z obu str., d. w c.
PIĄTEK – 15.09.2017 – Najśw. Maryi Panny Bolesnej
7.00 - Za †† Henryka i Teresę Marek
15.00 - Godzina Miłosierdzia
18.00 - Do B. Op. przez wst. MB Fat…w int. Elżbiety z ok. 70 rocz. urodzin.
- Do B. Op. przez wst. MB Fat…z prośbą o błog. Boże i zdrowie w rodzinie.
SOBOTA – 16.09.2017 – św. Korneliusza i św. Cypriana – DZIEŃ PAPIESKI
7.00 - Za † Irenę Bugiel (od koleżanki)
13.00 - Do B. Op. przez wst. MB Fat…w int. Barbary i Gintra Dżyzga z ok. 50 rocz. ślubu.
18.00 - Za † męża Pawła w 2 r. śm., zięcia Damiana w 5 r. śm., babcię Paulinę, †† z rodziny.
- Za † Wacława Oczkoś, †† z rodziny Oczkoś, Kukiełka i d. w c.
XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 17.09.2017 – ODPUST PARAFIALNY
7.00 - Do B.Op przez wst. MBNP w int. rodziny Pyka.
8.30 - Za † męża Alfreda Bienias w 77 r. ur.
10.00 - Za † matkę Kazimierę Partyka w 2 r. śm., ojca Jana, babcię Helenę, d. w c.
- Do B. Op. przez wst. MB Fat…w int. Anny i Marii z ok. 50 r. ur. oraz o bł. B. dla ich rodzin, a także o bł. B. dla Dawida
i Martyny z ok. 1 r. śl.
11.15 - SUMA ODPUSTOWA W INT. PARAFIAN I GOŚCI.
15.00 - Za † mamę Barbarę Miszczuk w 1 r. śm.
- Za † ojca Jana Szerszeń w 5 r. śm., jego †† rodz. Julię i Andrzeja, †† z rodziny.
16.00 - Nieszpory odpustowe

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 10 - 17. 09. 2017
1. NIEDZIELA XXIII ZWYKŁA. Dzisiaj o godz. 16.00 nieszpory, serdecznie zapraszamy.
2. W poniedziałek o godz. 18.00 Msza św. i nowenna do św. Ojca Pio.
3. W środę 13 września obchodzimy w naszej parafii Dzień Fatimski. Zapraszamy do owocnego
przeżycia Dnia Fatimskiego przez udział we Mszy św. i modlitwie różańcowej.
 Msze św. będą o godz.: 7.00; 9.00 (za chorych i starszych z błog. lurdzkim) i wieczorna Msza św. o
godz. 18.00.
 Różaniec o godz. 6.30; 12.00 i wieczorem o godz. 19.00 uroczysta procesja różańcowa z figurą Matki
Bożej. Na wieczorne nabożeństwo prosimy przynieść świece.
Zapraszamy poczty sztandarowe, ministrantów, Dzieci Maryi i prosimy panów do feretronu.
4. W czwartek 14 września obchodzimy święto Podwyższenia Krzyża św.
 Msze św. będą o godz. 7.00, o 16.30 - dla dzieci z błogosławieństwem przyborów szkolnych dla
uczniów I klasy. Zapraszamy dzieci i rodziców.
 O godz. 18.00 Msza św. za żyjących i zmarłych dobrodziejów parafii, budowniczych i fundatorów
naszego kościoła. Po Mszy św. uczczenie relikwii Krzyża Św.
5. W piątek wspomnienie Najśw. Maryi Panny Bolesnej.
 Godz. 15.00 – Godzina Miłosierdzia Bożego , zapraszamy na nabożeństwo w godzinie męki i śmierci
Jezusa Chrystusa na krzyżu.
6. W piątek o godz. 19.00 spotkanie dla wszystkich przygotowujących się do przyjęcia sakramentu
bierzmowania. W tym roku w związku z reformą szkolnictwa przygotowanie rozpoczynają uczniowie
z klas VI i VII szkoły podstawowej i kontynuują przygotowanie uczniowie z klas II i III gimnazjum.
7. W sobotę wspomnienie św. Męczenników Korneliusza, papieża i Cypriana, biskupa.
 W tym dniu przypada także Dzień Papieski (16 dzień miesiąca), po Mszy św. o godz. 7.00 nowenna do
św. Jana Pawła II.
 O godz. 10.00 spotkanie dla wszystkich ministrantów i kandydatów oraz Dzieci Maryi przed
uroczystością odpustową.
8. W niedzielę 17 września obchodzimy uroczystość odpustową ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego.
Uroczysta Suma odpustowa o godz. 11.15.
9. Spowiedź przed odpustem codziennie od godz. 17.30, w sobotę od godz. 17.00.
10. W niedzielę 24 września o godz. 16.45 spotkanie z rodzicami dzieci, które w tym roku szkolnym
przystąpią do pierwszej komunii św. (rodzice uczniów z klas III).
11. W niedzielę 24 września o godz. 11.00 na Górze św. Anny dożynki diecezjalne.
12. Doroczna pielgrzymka do Częstochowy odbędzie się 27 września, zapisy w kancelarii.
13. W kancelarii parafialnej przyjmowane są intencje Mszy św. na rok 2018. Pamiętajmy o swoich
rocznicach i jubileuszach, o imieninach i urodzinach a także o swoich bliskich zmarłych, którzy naszej
modlitewnej pomocy najbardziej potrzebują.
Kancelaria czynna jest w wyznaczonych dniach i godzinach - rano i wieczorem.
14. Spotkania biblijne odbywać się będą w czwartki zaraz po Mszy św. wieczornej. Pierwsze spotkanie
odbędzie się w następnym tygodniu tj. 21 września.
15. Wszystkim dobroczyńcom i ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać za złożone dzisiaj ofiary,
które przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z pracami remontowymi obiektów sakralnych
i wymianę uszkodzonej kostki brukowej wokół kościoła. W przyszłą niedzielę kolekta specjalna
odpustowa na potrzeby naszej parafii i na realizację rozpoczętych prac remontowych. Życzymy dobrej
i pięknej niedzieli oraz błogosławieństwa Bożego w nowym tygodniu.

PODWYŻSZENIE KRZYŻA ŚWIĘTEGO
Kiedy w roku 70 Jerozolima została zdobyta i zburzona
przez Rzymian, rozpoczęły się wielkie prześladowania religii
Chrystusa, trwające prawie 300 lat. Dopiero po ustaniu tych
prześladowań matka cesarza rzymskiego Konstantyna, św.
Helena, kazała szukać Krzyża, na którym umarł Pan Jezus.
Po długich poszukiwaniach Krzyż odnaleziono. Co do daty tego wydarzenia
historycy nie są zgodni; najczęściej podaje się rok 320, 326 lub 330, natomiast jako
dzień wszystkie źródła podają 13 albo 14 września. W związku z tym wydarzeniem
zbudowano w Jerozolimie na Golgocie dwie bazyliki: Męczenników (Martyrium)
i Zmartwychwstania (Anastasis). Bazylika Męczenników nazywana była także Bazyliką
Krzyża. 13 września 335 r. odbyło się uroczyste poświęcenie i przekazanie
miejscowemu biskupowi obydwu bazylik. Na tę pamiątkę obchodzono co roku 13
września uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego. Później przeniesiono to święto
na 14 września, ponieważ tego dnia wypada rocznica wystawienia relikwii Krzyża na
widok publiczny, a więc pierwszej adoracji Krzyża, która miała miejsce następnego
dnia po poświęceniu bazylik. Święto wprowadzono najpierw dla tych kościołów, które
posiadały relikwie Krzyża, potem zaś dla całego Kościoła Powszechnego.
Krzyż Chrystusa czci się także czyniąc znak krzyża. Początkowo czyniono krzyż
nad przedmiotami, kreśląc go dłonią. Miał on być wyznaniem wiary, chronić od
nieszczęść, sprowadzać Boże błogosławieństwo. Zwyczaj ten sięga pierwszych
wieków chrześcijaństwa. Był on traktowany jako credo katolickie, streszczenie
najważniejszych prawd wiary. Słowami podkreślano wiarę w Boga w Trójcy Świętej
jedynego, a ruchem ręki podkreślano nasze zbawienie przez Chrystusową mękę
i śmierć. O znaku krzyża świętego pisze już Tertulian (+ ok. 240). Św. Hieronim mówi
o nim w liście do Eustochii. Pierwsi chrześcijanie tym znakiem posługiwali się bardzo
często. Kościół zachował ten zwyczaj, kiedy w liturgii błogosławi swoich wiernych.
Dzisiejsze święto przypomina nam wielkie znaczenie krzyża jako symbolu
chrześcijaństwa i uświadamia, że nie możemy go traktować jedynie jako elementu
dekoracji naszego mieszkania, miejsca pracy czy jednego z wielu elementów naszego
codziennego stroju.
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