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XXIX NIEDZIELA Z WYKŁA
Ewangelia wg św. Marka (Mk 10,35-45)
Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, zbliżyli się
do Jezusa i rzekli: „Nauczycielu, chcemy, żebyś
nam uczynił to, o co Cię poprosimy”. On ich
zapytał: „Co chcecie, żebym wam uczynił?”
Rzekli Mu: „Użycz nam, żebyśmy w Twojej
chwale siedzieli jeden po prawej, drugi po lewej
Twej stronie”. Jezus im odparł: „Nie wiecie, o co
prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam
pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczony?” Odpowiedzieli
Mu: „Możemy”. Lecz Jezus rzekł do nich: „Kielich, który Ja mam pić, pić
będziecie; i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do
Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale
dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane”. Gdy dziesięciu to
usłyszało, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A Jezus przywołał ich do
siebie i rzekł do nich: „Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów,
uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między
wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielki, niech będzie sługą
waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie
niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu
służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu.
Ileż to ludzi narzeka na brak wolności, a w wielu zakątkach świata trwają walki.
We współczesnym świecie nie brakuje również męczenników. Szacuje się, że na świecie
co 3 minuty ginie jeden chrześcijanin prześladowany za wiarę, a więc 175 000 rocznie.
Jezus wiedział doskonale, że władza według tego świata niesie ze sobą ucisk, a wielcy tego
świata – o ile tylko mogą – dają odczuć swoją władzę, a więc wyższość. Nie komentował
tej prawdy dalej i nie wyjaśniał. Zastrzegł sobie jednak, że takie relacje wśród Jego
uczniów nie mogą mieć miejsca. Dlaczego? Ci, którzy przyznają się do Chrystusa, mają
służyć bliźnim, tak jak On dał świadectwo wiernego sługi Boga Ojca.

PORZĄDEK MSZY

ŚW.

22-28.10.2018

PONIEDZIAŁEK – 22.10.2018 – św. Jana Pawła II
7.00 - Za † Zbigniewa (od rodziny Lisów z Bratkowic)
18.00 - Za †† Jerzego i Damiana Duda, †† rodzic. Marię i Alojzego Zdobylak, Hildegardę Duda, Adama,
siostrę Marię i †† z rodziny
- Za † męża Sławomira Nawrot w 3 r. śm. i d. w c.
WTOREK – 23.10.2018
7.00 - Za † brata Zbigniewa, †† rodziców Anielę i Jana, †† z rodziny i d. w c.
18.00 - Za †† rodziców, teściów, szwagra, szwagierkę, †† z rodziny i d. w c.
- Za † Joannę Żurek w 1 r. śm.
ŚRODA – 24.10.2018
7.00 - Za †† rodzic. Franciszka, Bronisławę i Agnieszkę, braci, bratową, szwagrów, dziadków z obu str.
i †† z rodziny
18.00 - Za † syna Wiesława z ok. ur., córkę Jadwigę z ok. imienin, męża Mieczysława, †† rodzic. z obu
str. oraz o bł. B. i opiekę dla całej rodziny
- Za † męża Zbigniewa, mamę Gertrudę w dniu ich ur., † ojca Ignacego w 5 r. śm. i ††z rodziny
CZWARTEK – 25.10.2018
7.00 - Za † Krystynę Bartosik (int. od Józefa i Czesławy Filipowskich)
- Za † Urszulę Sudoł w 30 dzieo po śmierci
18.00 - Za † mamę, teściową, babcię Klarę i ojca Franciszka
- Za † Jana Siemek w 1 rocz. śmierci
PIĄTEK – 26.10.2018
7.00 - Za † mamę Zofię w 15 r. śm., †† z rodzin Świackiewicz, Ataryk, Bożyczko, Janik oraz z prośbą
o bł. Boże w rodzinie
15.00 - Godzina Miłosierdzia Bożego
18.00 - Za † Wiesława Cejzik w 5 r. śm., †† z rodz. i d. w c.
- Za †† Huberta i Ryszarda Kraka w kol. rocz. ich śmierci, †† z pokrew. Kraka i Palus
SOBOTA – 27.10.2018
7.00 - Za † matkę Hildegardę w kol. rocz. śm., †† z rodziny i d. w c.
18.00 - Za †† rodziców Tadeusza i Marię Korchut i za †† z rodziny
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Krystyny i Zdzisława z ok. 45 r. śl. z podzięk. za otrz. łaski z
prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie dla całej rodziny.
XXX NIEDZIELA ZWYKŁA – 28.10.2018
7.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Eryki i Henryka z ok. kol. rocz. ślubu z prośbą o bł. B. w rodz
8.30 - Do B. Op. przez wstaw. św. Judy Tadeusza z podz. za otrz. łaski z prośbą o zdr. i B. bł.
w rodzinie Rudyk i Kaniak
- Za † męża Franciszka w kol. r. śm., jego †† braci Benedykta i Andrzeja i †† teściów Leokadię
i Tadeusza
10.00 - Za † tatę Józefa, jego dwie †† żony, †† z rodziny z obu str. i d. w c.
- Za †† z rodziny Wiak, Skoniecznych oraz †† z rodziny
11.15 - Za †† rodzic. Marię i Stanisława Kozak, oraz o bł. B. dla dzieci i ich rodzin
- Do B. Op. p. w. MB Fat. i św. o. Pio w int. Teresy i syna Marcina z ok. ur. i o bł. B. w rodz.
12.15-CHRZEST: Oliwier Orłowski,
15.00 - Za † Patryka Paździor w 3 r. śm., †† rodzic. Joannę i Pawła Wałecki, Adelajdę i Antoniego
Paździor, † siostrę Gabrielę Rzeźnik
- Za † syna Ireneusza Sobko w dniu ur., †† z rodziny d. w c. oraz o bł. B. w rodzinie
16.00 - Nabożeostwo Różaocowe

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 21 – 28.10.2018
1. NIEDZIELA XXIX ZWYKŁA. Dziś Niedziela Misyjna, która rozpoczyna Tydzieo 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. O godz. 16.00 nabożeostwo różaocowe i
modlitwy za Misje i misjonarzy.
2. W poniedziałek 22 października obchodzimy wspomnienie św. Jana Pawła II,
Papieża.
O godz. 17.15 nabożeostwo różaocowe i modlitwy do św. Jana Pawła II
3. W czwartek o godz. 18.00 Msza św. wieczorna – szkolna, zapraszamy dzieci i
rodziców.
Po Mszy św. spotkanie dla dzieci komunijnych i ich rodziców
O godz. 17.15 nabożeostwo różaocowe i okazja do spowiedzi.
4. W piątek o godz. 15.00 – Godzina Miłosierdzia Bożego, zapraszamy na
nabożeostwo w godzinie męki i śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu i do wspólnego
odmówienia Koronki.
O godz. 17.15 Różaniec w intencji nawrócenia grzeszników i okazja do spowiedzi.
O godz. 19.00 spotkanie modlitewne dla młodzieży.
5. W sobotę o godz. 10.00 spotkanie formacyjne dla ministrantów i Dzieci Maryi.
O godz. 17.15 nabożeostwo różaocowe i okazja do spowiedzi.
6. W niedzielę (28 października) święto świętych Apostołów Szymona i Judy
Tadeusza. Święty Juda Tadeusz patronuje nam w sytuacjach trudnych i beznadziejnych.
Jego orędownictwu powierzamy sprawy naszego życia.
7. Zbliża się uroczystośd Wszystkich Świętych i Dzieo 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 czyśdcowych
i dostąpili pełnego zjednoczenia z Chrystusem w niebie. Wypominki do różaoca za
zmarłych składamy w zakrystii kościoła lub w kancelarii. Różaniec za zmarłych wraz z
czytaniem wypominek będzie odmawiany od 3 listopada.
9. Okazja do spowiedzi św. codziennie od godz. 6.30 do 7.00 i od godz. 17.15 –do
18.00.
10. W kancelarii parafialnej można zamawiad Msze święte na rok 2019.
11. Przypominamy wiernym, że za tydzieo, w nocy z soboty na niedzielę następuje
zmiana czasu, przechodzimy na tzw. czas zimowy, wskazówki zegara cofamy o jedną
godzinę do tyłu.
12. Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na cele misyjne Kościoła i na fundusz
Papieskiego Dzieła Rozkrzewienia Wiary. W przyszłą niedzielę na potrzeby naszej
parafii i kościoła. Wszystkim dobroczyocom i ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg
zapład za złożone ofiary. Życzymy błogosławionej niedzieli i obfitych łask Bożych w
nowym tygodniu.

UROCZYSTOŚD
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
Każda uroczystośd w Kościele ma charakter radosny.
1 listopada wspominamy wszystkich tych, którzy żyli przed
nami i wypełniając w życiu Bożą wolę, osiągnęli wieczne
szczęście przebywania z Bogiem w niebie.
Kościół wspomina nie tylko oficjalnie uznanych
świętych, beatyfikowanych i kanonizowanych, ale także wiernych zmarłych, którzy
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 modlitw Kościoła i jako jedyna występuje w księgach
liturgicznych (w liturgii Wigilii Paschalnej; ponadto także w obrzędzie poświęcenia
kościoła i ołtarza oraz w obrzędzie święceo).
W pierwszych wiekach chrześcijaostwa w Kościele nie wspominano żadnych
świętych. Najwcześniej zaczęto oddawad cześd 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 pamiętad o świątobliwych wyznawcach: papieżach,
mnichach i dziewicach.
Większego znaczenia uroczystośd Wszystkich Świętych nabrała za czasów
Bonifacego IV (†615), który zamienił pogaoską 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 paostwo.
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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