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XXIX NIEDZIELA Z WYKŁA
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. (Mt 22,15–21)
Faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić Jezusa w mowie.
Posłali więc do Niego uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby Mu
powiedzieli: „Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej
w prawdzie nauczasz. Na nikim Ci nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę
ludzką. Powiedz nam więc, jak Ci się zdaje? Czy wolno płacić podatek
cezarowi, czy nie?”.
Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: „Czemu Mnie kusicie, obłudnicy?
Pokażcie Mi monetę podatkową”. Przynieśli mu denara. On ich zapytał: „Czyj
jest ten obraz i napis?”. Odpowiedzieli: „Cezara”. Wówczas rzekł do nich:
„Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do
Boga”.
pokolenia, na cały świat. Jezus
BOSKA MONETA
Chrystus zostawia nam swoje oblicze,
W starożytności było tak, że
wyryte
głęboko
w
naszym
imperium sięgało tam, gdzie sięgał
człowieczeństwie, i dlatego cała
obraz cesarza. Jeżeli cesarz wybił
ludzkość jest pod Jego panowaniem.
monetę ze swoim wizerunkiem, to
I to jest dobre panowanie,
tak daleko, jak zawędrowała ta
panowanie
najpiękniejszego
ze
moneta, tak daleko cesarz czuł się
wszystkich
synów
ludzkich,
panem. Jego wizerunek wyznaczał
najukochańszego, tego, który swoimi
granicę jego wpływu, granicę jego
dłońmi wyrył nasze twarze i te
panowania. Pomyślmy sobie teraz o
twarze kocha.
Jezusie Chrystusie, który w sercu
Panie, spraw, abym stale poprawiał
każdego człowieka zostawił swój
moje myślenie, abym coraz bardziej
obraz, swoją podobiznę. Jak daleko
upodabniał się do Ciebie.
sięga granica jego
królestwa
w nas, jak bardzo rozciąga się na
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PONIEDZIAŁEK –23.10.2017
7.00 - Za † Teresę Półtorak w 30 dz. po śm.
18.00 - Za † męża Sławomira Nawrot, †† z pokr., d. w c.
- Za † Jerzego i Damiana Duda, †† rodz. Marię i Alojzego Zdobylak, Hildegardę Duda, Adama,
siostrę Marię, †† z rodz.
WTOREK – 24.10.2017
7.00 - Za †† rodz. Janinę i Ryszarda, †† teściów Anastazję i Juliusza, szwagra Franciszka, †† z pokr.
18.00 - Za † męża Zbigniewa, mamę Gertrudę w dniu ich ur., † ojca w 4 r. śm.
- Za †† rodz. Elżbietę i Maksymiliana Kraka, teścia Jana Małek, †† z rodz.
ŚRODA – 25.10.2017
7.00 - Za † Alfreda Więcek w 30 dz. po śm.
18.00 - Za † mamę, teściową i babcię Klarę, ojca Franciszka, †† z rodz.
- Za †† rodz. Irenę i Juliana Wiak, Franciszkę i Franciszka Skoniecznych, †† z rodz.
CZWARTEK – 26.10.2017
7.00 - Do NSPJ o rozwiązanie trudnych spraw dla Teresy
16.30 - Msza szkolna
18.00 - Za † siostrę Teresę w 1 r. śm., †† rodz. Irenę i Alfonsa, †† z rodz.
- Za † męża Pawła Matera w 32 r. śm., †† rodz. Jońca, Matera, Kronner oraz o zdr. dla żyjących
19.00 - Spotkanie biblijne
PIĄTEK – 27.10.2017
7.00 - Za † Janinę Rudek z ok. ur.
15.00 - Godzina Miłosierdzia
18.00 - Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. wnuczki Natalki z ok. 18 r. ur. oraz o bł. B. i dary Ducha św. w
dorosłym życiu, a także bł. B. w rodz.
- Za †† rodz. Marię i Stanisława Ważnych, Antoninę i Józefa Grudzińskich, †† braci, siostry,
szwagrów, †† z rodz. Pyka, d. w c.
SOBOTA – 28.10.2017 – ŚWIĘTO ŚW. AP. SZYMONA I JUDY TADEUSZA
7.00 - Za † męża Franciszka w 3 r. śm., braci Benedykta i Andrzeja, d. w c.
14.00 - Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Elżbiety Woch z ok. 80 r. ur. oraz o bł. B. dla rodz.
16.00 - Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Małgorzaty z ok. 60 r. ur. oraz za †† rodz., †† z pokr.
18.00 - Za † tatę Józefa, jego 2 żony, †† z rodz. Grabowskich, Piwowarskich
- Do B. Op. przez wst. św. Judy Tadeusza… w int. rodziny Rudyk, Kaniak
XXX NIEDZIELA ZWYKŁA – 29.10.2017
7.00 - Za † matkę Hildegardę z ok. 30 r. śm., †† z rodz.
8.30 - Za † mamę Annę Małaczyńską w 1 r. śm.,
- Za † mamę Zofię w 14 r. śm., †† rodz. Świadziewiczów, Ataryków, Bożyczków, Janików, d. w c.
10.00 - Za †† rodz. Marię i Tadeusza Korchut, †† z rodz., d. w c.
- Za † ojca Gerarda Golec, bratową Bernadetę, Kazimierę, Stanisława, Zygmunta Żelazny,
Przemysława Pinkosz, †† z rodz.
11.15 - Za †† rodz. Marię i Stanisława Kozak, †† dziadków z obu str., †† z rodz.
- Za † Patryka Paździor w 2 r. śm., †† rodz. Joannę i Pawła Wałecki, †† Adelajdę i Antoniego
Paździor, siostrę Gabrielę Rzeźnik
15.00 - Za † męża Jana w 5 r. śm., †† z rodz.
- Za † męża Grzegorza z ok. ur., jego †† rodz., teściów, szwagra Jana i Stanisława, †† z rodz.
Burdzy, Kowolik, Kowalczyk, Szczygieł, d. w c.
16.00 - Nabożeństwo Różańcowe

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 22.10 – 29.10.2017
1. NIEDZIELA XXIX ZWYKŁA. Dziś Niedziela Misyjna, która rozpoczyna Tydzień Misyjny w Kościele.
Każdy chrześcijanin jest zaproszony do włączenia się w dzieło misyjne Kościoła przez posługę miłości
pośród tych, którzy Chrystusa jeszcze nie znają oraz do modlitwy w intencji misji
i misjonarzy.
 Dzisiaj przypada liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II (22 października).
 O godz. 16.00 nabożeństwo różańcowe, serdecznie zapraszamy wszystkich parafian.
2. W poniedziałek o godz. 17.15 nabożeństwo różańcowe z modlitwami za wstawiennictwem
św. Ojca Pio.
3. W czwartek o godz. 16.30 Msza św. szkolna, zapraszamy dzieci i rodziców.
 Od godz. 16.00 okazja do spowiedzi św. dla dzieci.
 Po Mszy św. wieczornej spotkanie biblijne w salce katechetycznej.
4. W piątek o godz. 15.00 – Godzina Miłosierdzia Bożego, zapraszamy na nabożeństwo w godzinie
męki i śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu i do wspólnego odmówienia Koronki.
 O godz. 17.15 Różaniec w intencji nawrócenia grzeszników.
 O godz. 19.00 spotkanie modlitewne dla młodzieży.
5. W sobotę (28 października) święto świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza. Święty Juda
Tadeusz patronuje nam w sytuacjach trudnych i beznadziejnych. Jego orędownictwu powierzamy
najtrudniejsze sprawy naszego życia.
 O godz. 17.15 Różaniec i modlitwa w sobotni wieczór, w czasie nabożeństwa okazja do spowiedzi.
6. Zbliża się uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny. To szczególny czas modlitwy
i duchowej łączności z tymi, którzy już cieszą się chwałą nieba i z tymi, którzy naszej modlitewnej
pomocy wciąż potrzebują aby zostali uwolnieni z kar czyśćcowych i dostąpili pełnego zjednoczenia z
Chrystusem w niebie. Wypominki do różańca za zmarłych składamy w zakrystii kościoła lub
w kancelarii. Różaniec za zmarłych wraz z czytaniem wypominek będzie odmawiany od 3 listopada.
7. Z okazji zbliżającego się dnia Wszystkich Świętych zapraszamy dzieci na „Bal Wszystkich Świętych”,
który odbędzie się w naszej parafii, w niedzielę 29 października o godz. 17.00.
Aby wziąć udział w uroczystym balu trzeba koniecznie przebrać się za swojego patrona lub innego
świętego. Chętni zgłaszają swój udział w kancelarii parafialnej lub bezpośrednio u ks. Piotra
8. Okazja do spowiedzi św. codziennie od godz. 6.30 do 7.30 i od godz. 17.15 –do 18.30.
9. W kancelarii parafialnej można zamawiać Msze święte na rok 2018.
10. Przypominamy wiernym, że za tydzień, w nocy z soboty na niedzielę następuje zmiana czasu,
przechodzimy na tzw. czas zimowy, wskazówki zegara cofamy o jedną godzinę do tyłu.
11. W najbliższym czasie rozpoczną się prace przy rewitalizacji ogrodu plebanijnego, placu kościelnego
i parkingu przy parafii. Drzewa, które stanowią poważne zagrożenie dla budynków sakralnych i dla
bezpieczeństwa ogólnego oraz drzewa porażone przez szkodniki zostaną usunięte. W ich miejsce
będą posadzone nowe odmiany drzew, bardziej odporne na działanie czynników chorobotwórczych
i na zmieniające się warunki klimatyczne.
12. Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na cele misyjne Kościoła i na fundusz Papieskiego Dzieła
Rozkrzewienia Wiary. W przyszłą niedzielę na potrzeby parafii i na prowadzone obecnie prace
remontowe. Wszystkim dobroczyńcom i ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać za złożone
ofiary. Życzymy błogosławionej niedzieli i obfitych łask Bożych w nowym tygodniu.

UROCZYSTOŚĆ
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
Każda uroczystość w Kościele ma charakter bardzo
radosny. 1 listopada wspominamy bowiem wszystkich tych,
którzy żyli przed nami i wypełniając w swoim życiu Bożą
wolę,
osiągnęli
wieczne
szczęście
przebywania
z Bogiem w niebie. Kościół wspomina nie tylko oficjalnie
uznanych świętych, czyli tych beatyfikowanych i kanonizowanych, ale także wszystkich
wiernych zmarłych, którzy już osiągnęli zbawienie i przebywają w niebie. Widzi w nich
swoich orędowników u Boga i przykłady do naśladowania.
Wstawiennictwa Wszystkich Świętych wzywa się w szczególnie ważnych
wydarzeniach życia Kościoła. Śpiewa się wówczas Litanię do Wszystkich Świętych,
która należy do najstarszych litanijnych modlitw Kościoła i jako jedyna występuje
w księgach liturgicznych (w liturgii Wigilii Paschalnej; ponadto także w obrzędzie
poświęcenia kościoła i ołtarza oraz w obrzędzie święceń).
W pierwszych wiekach chrześcijaństwa w Kościele nie wspominano żadnych
świętych. Najwcześniej zaczęto oddawać cześć Matce Bożej. Potem kultem otoczono
męczenników, nawiedzając ich groby w dniu narodzin dla nieba, czyli w rocznicę
śmierci.
W IV wieku na Wschodzie obchodzono jednego dnia wspomnienie wszystkich
męczenników. Z czasem zaczęto pamiętać o świątobliwych wyznawcach: papieżach,
mnichach i dziewicach.
Większego znaczenia uroczystość Wszystkich Świętych nabrała za czasów papieża
Bonifacego IV (+ 615), który zamienił pogańską świątynię, Panteon, na kościół
Najświętszej Maryi Panny i Wszystkich Męczenników. Uroczystego poświęcenia
świątyni wraz ze złożeniem relikwii męczenników dokonano 13 maja 610 roku.
Rocznicę poświęcenia obchodzono co roku z licznym udziałem wiernych,
a sam papież brał udział we mszy św. stacyjnej.
Już ok. 800 r. wspomnienie Wszystkich Świętych obchodzone było w Irlandii
i Bawarii, ale 1 listopada. Za papieża Grzegorza IV (828-844) cesarz Ludwik rozciągnął
święto na całe swoje państwo.
W 935 r. Jan XI rozszerzył je na cały Kościół. W ten sposób lokalne święto Rzymu i
niektórych Kościołów stało się świętem Kościoła powszechnego.
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