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XXVI NIEDZIELA Z WYKŁA
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. (Mt 21,28–32)
Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu:
„Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego
i rzekł: »Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy«. Ten odpowiedział: »Idę,
Panie«, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten
odparł: »Nie chcę«. Później jednak opamiętał się i poszedł. Któryż z tych
dwóch spełnił wolę ojca?”. Mówią Mu: „Ten drugi”. Wtedy Jezus rzekł do
nich: „Zaprawdę powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami
do królestwa niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą
sprawiedliwości, a wyście mu nie uwierzyli. Celnicy zaś i nierządnice uwierzyli
mu. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu
uwierzyć”.
Jesteś dzieckiem, nie sługą
Idę, Panie! - Czy tak się mówi do ojca?
Do ojca mówi się: Dobrze tatusiu - idę
albo: Tato! Nie mogę! Nie chcę!
Tymczasem ten dziwny syn mówi do
swojego ojca: Idę, Panie! Mówi tak
dlatego, że czuje się niewolnikiem.
Mówi tak dlatego, że nie chce
pozostawać w pozycji syna wobec
swojego
ojca.
Wybiera
drogę
poddaństwa. Wybiera, bo przecież
Ojciec mówi do niego pięknie - Synu!
Proszę cię, idź! Nie mówi do niego

sługo, nie mówi do niego nawet po
imieniu. Mówi do niego: Synu, synku,
proszę cię. Kiedy więc ojciec stawia się
w relacji ojca do syna, to syn odrzuca
tę relację i wchodzi w buty
niewolnika.
To
straszne!
Nie
pozwólmy, żeby kiedykolwiek zdarzyło
się to w naszym życiu!
Jezu, to nie moja piękna modlitwa,
lecz spełnienie Twojej prośby
świadczy o mojej miłości. Proszę
o coraz większą wierność Twojej woli
w moim życiu.
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PONIEDZIAŁEK – 2.10.2017 – wsp. św. Aniołów Stróżów.
7.00 - Za †† rodz. Kazimierza i Jarosławę, Henryka Kolasa, † Mariana Kubackiego, †† z rodz. Kolasa,
Kubacki
18.00 - Za †† rodz. Stanisława i Martę, teściów Jadwigę i Edmunda, brata Karola, †† z rodz.
- Za † mamę Danutę Szumską w 3 r. śm., †† z rodz.
WTOREK – 3.10.2017
7.00 - Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Damiana z ok. 18 r. ur. oraz o bł. B. w rodz.
18.00 - Za † męża Krystiana Rychlik w 4 r. śm., †† rodz. Henryka i Różę Kraka, teściów Edmunda
i Zelmę, †† dziadków, †† z pokr.
- Za † matkę Wiktorię Makselon, ciocię Gertrudę Rudka w 9 r. śm., †† z pokr., d. w c.
ŚRODA – 4.10.2017 – wsp. św. Franciszka
7.00 - Za † mamę Czesławę w r. śm., jej †† rodz., siostry, braci, †† z obu str.
18.00 - Za † Marka Wachtl w 4 r. śm., †† z rodz.
- Za † mamę Helenę, †† z rodz. i pokr. z obu str.
CZWARTEK – 5.10.2017 – wsp. Św. Siostry Faustyny – I Czwartek
7.00 - Do B. Op. w int. kapłanów i o nowe powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii
16.30 - Msza szkolna
18.00 - Za †† rodz. Piotra i Marię, †† dziadków z obu str., d. w c.
- Za † ojca Jana Marnik, †† z rodz.
19.00 - Spotkanie biblijne
PIĄTEK – 6.10.2017 – I Piątek
7.00 - Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. ks. Seniora Reinholda Buczka z ok. ur.
- Do B. Op. w int. czcicieli NSPJ, dobroczyńców i budowniczych naszego kościoła
15.00 - Godzina Miłosierdzia
18.00 - Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Doroty i Gabriela z ok. 5 r. śl. oraz o bł. B. w rodz.
- Za † Marię Goś w r. śm.
SOBOTA – 7.10.2017 – wsp. NMP Różańcowej - I Sobota
7.00 - Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. czcicieli NMP i wspólnoty Żywego Różańca
- Za † męża, ojca i dziadka Henryka Buratowskiego, †† rodz., teściów oraz o bł. B. w rodz.
18.00 - Za †† rodz. Jadwigę i Jerzego Strzelczyk, †† z rodz. Strzelczyk, Ploch
- Za † męża Bogumiła w 30 r. śm., †† rodz. Marię i Kazimierza, bratanicę Elwirę, †† z rodz. Wojs,
Białkowski, Wnękowicz
NIEDZIELA ZWYKŁA – 8.10.2017 – Rocznica Konsekracji Kościoła – Dzień Papieski
7.00 - Za † męża Antoniego w ok. ur., syna Edwarda, †† z rodz. z obu str.
8.30 - Za † Alfreda Bienias w 2 r. śm., †† rodz. z obu str., d. w c.
- Za † teścia Jana Nawrot, d. w c.
10.00 - Za † ojca Augustyna Jureczko, mamę Łucję, teścia Pawła, brata Norberta, sąsiadkę Marię Korchut
11.15 - Rocznica Konsekracji Kościoła
- Do B. Op. przez wst. MB Róż. w int. Hildegardy z ok. 80 r. ur. oraz o zdr. i bł. B. w rodz.
15.00 - Za † Alfreda Dawid w 10 r. śm., syna Zygmunta, †† z rodz.
- Za † Bogumiłę Łazik w k. r. śm., jej † siostrę Barbarę, † Elżbietę i Michała Olewicz,
†† z rodz. Łazik, Olewicz
16.00 - Nabożeństwo Różańcowe

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 01-08. 10. 2017
1. NIEDZIELA XXVII ZWYKŁA. Rozpoczyna się miesiąc październik poświęcony Matce Bożej Różańcowej.
Modlitwa różańcowa jest najpiękniejszą modlitwą, którą człowiek ofiaruje Bogu przez pośrednictwo Najśw.
Maryi Panny. Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych do wspólnego codziennego odmawiania różańca.
 Nabożeństwa różańcowe będą w dni powszednie o godz. 17.15.
 Dzisiaj o godz. 16.00 uroczyste rozpoczęcie nabożeństw różańcowych, serdecznie zapraszamy.
 Po nabożeństwie o godz. 16.45 spotkanie organizacyjne dla rodziców uczniów z klas VI, VII szkoły
podstawowej i dla rodziców uczniów z klas II i III gimnazjum, w ramach przygotowania do Sakramentu
Bierzmowania.
2. W poniedziałek po Mszy św. wieczornej modlitwy do św. Ojca Pio.
3. W środę wspomnienie św. Franciszka z Asyżu.
4. I Czwartek miesiąca – czcimy Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana – wspomnienie św. Siostry
Faustyny, Apostołki Miłosierdzia Bożego.
 godz. 7.00 Msza św.za kapłanów i o nowe powołania do służby Bożej.
 Od godz. 16.00 miesięczna spowiedź św. dla dzieci. O godz. 16.30 Msza św. szkolna.
 W czwartek na Mszy św. szkolnej nastąpi uroczyste poświęcenie i przekazanie dzieciom komunijnym
pamiątkowych różańców. O godz. 17.15 nabożeństwo różańcowe i okazja do spowiedzi.
 Po Mszy św. wieczornej spotkanie biblijne w salce katechetycznej.
5. I Piątek miesiąca – w naszej parafii Dzień Miłosierdzia Bożego.
 O godz. 7.00 Msza św. za czcicieli Najśw. Serca Pana Jezusa i dobrodziejów naszej parafii oraz w int. naszego
Ks. Seniora Reinholda Buczka z okazji kolejnej rocznicy urodzin.
 O godz. 15.00 – Godzina Miłosierdzia Bożego - wystawienie Najśw. Sakramentu i adoracja.
 O godz. 17.15 nabożeństwo różańcowe i okazja do spowiedzi.
 O godz. 19.00 spotkanie modlitewne dla młodzieży.
6. I Sobota miesiąca – czcimy Niepokalane Serce Najśw. Maryi Panny i obchodzimy wspomnienie Najśw.
Maryi Panny Różańcowej. W tym dniu swoje święto obchodzi wspólnota Żywego Różańca.
 O godz. 6.30 różaniec wynagradzający, Msza św. w int. wspólnoty Żywego Różańca i czcicieli Matki Bożej.
Po Mszy św. nabożeństwo z rozważaniem tajemnicy różańcowej i zmiana tajemnic.
 Od godz. 8.30 odwiedziny chorych w domach.
 O godz. 10.30 spotkanie formacyjne dla ministrantów, kandydatów i Dzieci Maryi.
 godz. 17.15 nabożeństwo różańcowe i okazja do spowiedzi.
7. W niedzielę 8 października przypada kolejna rocznica konsekracji naszego kościoła, w tym dniu
obchodzony będzie w całej Polsce Dzień Papieski pod hasłem „Idźmy naprzód z nadzieją”. W tym dniu przed
kościołem zbiórka do puszek na fundację – Dzieło Nowego Tysiąclecia. Atrakcją Dnia Papieskiego będą
tradycyjne „papieskie kremówki”, które będzie można nabyć po każdej Mszy św.
 O godz. 10.00 Msza św. za roczne dzieci z błogosławieństwem dzieci i rodziców.
8. Spotkanie formacyjne dla kandydatów do bierzmowania: klasy II Gimnazjum - grupa pierwsza
w poniedziałek o godz. 19.00 - grupa II we wtorek o godz. 19.00.
9. W kancelarii parafialnej przyjmowane są intencje Mszy św. na rok 2018. Pamiętajmy o swoich rocznicach
i jubileuszach a także o rocznicach śmierci swoich bliskich, którym przez ofiarę Mszę św. niesiemy skuteczną
pomoc do pełnego zjednoczenia z Chrystusem.
10. Wszystkim naszym dobroczyńcom i ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary duchowe
i materialne, a także za wszelkie przejawy dobroci i życzliwości.
Dziękujemy parafianom za liczny udział w pielgrzymce do Częstochowy w której wzięło udział ponad 160
osób. Ojciec Kustosz z Jasnej Góry dziękuje wszystkim pielgrzymom za jubileuszowy dar dla Pani
Jasnogórskiej. Całą parafię i jej dobroczyńców polecamy w modlitwie dobremu Bogu.

PAŹDZIERNIK
MIESIĄC MARYI
Różaniec – to chrześcijańska modlitwa, nazywany był
pierwotnie Psałterzem Najświętszej Maryi Panny (150
psalmów – 150 Zdrowaś Maryjo).
Modlitwa ta jest znana i kultywowana w Kościele od czasów średniowiecza,
choć jej korzenie są znacznie starsze.
Pierwsze dokumenty papieskie o różańcu dotyczą przywilejów i odpustów
udzielonych przez papieża Sykstusa IV bractwom różańcowym, związanym
z zakonem dominikańskim.
Kiedy uzyskujemy odpust różańcowy?
Odpust zupełny możemy uzyskać wówczas, gdy modlitwę różańcową odmawiamy:
o w kościele,
o w miejscu publicznych modlitw,
o w rodzinnym gronie,
o w zakonnej wspólnocie,
o w pobożnym stowarzyszeniu.
Gdy modlitwie różańcowej towarzyszą inne okoliczności, Kościół wtedy mówi
o udzieleniu odpustu cząstkowego.
Warunki, które należy wypełnić dla uzyskania odpustu zupełnego:
1. Odmówić w całości przynajmniej jedną z czterech części różańca (pięć tajemnic
określonej części).
2. Medytacji nad tajemnicami różańcowymi musi towarzyszyć modlitwa ustna.
3. Podczas publicznego odmawiania różańca muszą być – w sposób dla danego miejsca
właściwy – zapowiadane poszczególne tajemnice. W przypadku gdy modlitwę
różańcową odmawiamy sami, wystarcza, że recytujemy modlitwy i że towarzyszy
temu rozważanie stosownych tajemnic. Ważne jest, byśmy nie przerywali modlitwy,
nim ją skończymy.
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