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INTENCJE MSZALNE  

Niedziela: 01.09.2013 r.  

8.00 + Adam Szefler  

9.30 O Boże błogosławieństwo dla Małgorzat i Karola z okazji 20 rocznicy 
ślubu.  

11.00 + Marian Młodziński (6 rocz. śm.)  

12.30 + Adam (18 rocz. śm.)  

19.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy dla 
Karoliny, Katarzyny, Joanny i Mateusza. O światło Ducha Świętego w 
nowym roku szkolnym i akademickim.  

Poniedziałek: 02.09.2013 r.  - Nowenna do św. Ojca Pio 

18.00 O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne w naszej parafii – I Róża 
Żywego Różańca.  

Wtorek: 03.09.2013 r. 

18.00 O Boże błogosławieństwo i łaski dla Danuty i Czesława z okazji 35 
rocznicy ślubu.  

Środa: 04.09.2013 r. - Nowenna do MB Nieustającej Pomocy 

18.00 intencje nowennowe 
+ Zofia Jaszczuk (1 rocz. śm.)  

Czwartek: 05.09.2013 r. 

18.00 + Michał (15 rocz. śm.)  

Piątek: 06.09.2013 r.– Koronka do Miłosierdzia Bożego 

18.00 + Stanisława Magdzik (30 dni po śm.)  

Sobota: 07.09.2013 r. 

18.00 Aby rodzice i wychowawcy pomagali nowym pokoleniom wzrastać ma-
jąc prawe sumienie i zgodnie z nim żyć – II Róża Żywego Różańca. 

Niedziela: 08.09.2013 r. 

8.00  

9.30 + Roman Szot (1 rocz. śm.)  

11.00 + Adam Kaczmarek (2 rocz. śm.)  

12.30 + Anna, Stefania, Antoni, Leonard, Jan, Stanisław  

19.00 O Bożą opiekę i błogosławieństwo dla Anny z okazji 26 rocznicy uro-
dzin.  
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Numer: 27/2013  

MATKA BOŻA BOLESNA 

Piękna pieśń wielkopostna o Matce Bożej Bolesnej mówi tak: Stała Matka boleściwa, obok 

krzyża ledwie żywa, gdy na krzyżu wisiał Syn… 15 września Kościół katolicki czci Matkę 

Bożą Bolesną. Liturgia tego dnia ukazuje Maryję ściśle złączoną z męką swego Syna. W 

chwilach męki Jezusa, Matka jest z Nim związana, tak jak była z Nim we wszystkich kole-

jach Jego życia. Świadczy o tym czwarta stacja Drogi Krzyżowej, w której Pan Jezus spo-

tyka w drodze na Kalwarię swoją Matkę; wymienia z Nią spojrzenie, Ona patrzy na Niego 

cierpiącym wzrokiem, nic nie mówiąc, tylko rozważając to wszystko w swoim sercu. Ma-

ryja szła za Jezusem drogą Jego męki: cierpiała z Nim wspólnie. Była posłuszna woli Bo-

żej, gotowa powtarzać nieustannie Fiat zwiastowania, każde nowe cierpienie przyjmowała 

z posłuszeństwem jako wolę Najwyższego. Razem ze swym Synem wskazuje nam drogę 

posłuszeństwa. I choć Pismo Święte niewiele mówi o Maryi, to scenę spod krzyża Pana 

Jezusa wszyscy znamy doskonale. Wtedy to Jezus w duchowym testamencie powierza św. 

Janowi, a przez niego i wszystkim nam, Maryję jako Matkę. Od tej chwili Maryja jest Mat-

ką naszą i Matką całego Kościoła. W Betlejem, w ciszy nocy i wśród niezmiernej radości, 

Maryja zrodziła Jezusa; na Kalwarii, wśród okrzyków oprawców i w niewymownym cier-

pieniu, zrodziła ludzi do życia łaski. O Matce Bożej Bolesnej mówi już proroctwo starca 

Symeona. Znajdujemy je w Ewangelii wg św. Łukasza: „A Twoją duszę miecz przeniknie, 

aby na jaw wyszły zamysły serc wielu” (Łk 2, 35). To proroctwo spełniło się wiążąc Mary-

ję z cierpieniami Jezusa i pozwalając Jej wnikać coraz głębiej w tajemnicę krzyża. Ile kosz-

towała Maryję uległość woli Boga, o tym mówi miecz, jaki przenikał Jej duszę w ciągu 

całego życia i najwyższego całopalenia, które dokonało się w końcu u stóp krzyża. Kościół 

nadał Maryi tytuł „Królowej Męczenników”, który wypowiadamy za każdym razem odma-

wiając Litanię Loretańską do Matki Bożej. Tytuł ten wyraża wielką rzeczywistość: Maryja 

cierpiała więcej niż wszyscy męczennicy, ponieważ od niej zażądano ofiary z umiłowanego 

Syna, który był również Jej umiłowanym Bogiem. Św. Bernard, wielki czciciel Maryi, wy-

powiedział o Niej, Bolesnej takie słowa: „O Święta Matko, prawdziwie miecz boleści prze-

niknął Twoją duszę, inaczej nie mógłby przeszyć ciała Twojego Syna. Istotnie, kiedy Twój 

Jezus - Jezus wszystkich, tak, lecz szczególnie Twój - wydał ostatnie tchnienie, okrutna 

włócznia otworzyła Jego bok... nie przeszyła Jego duszy, lecz Twoją. Jego dusza już teraz 

nie była w ciele: lecz Twoja nie mogła być wyrwana z ciała. Ogrom bólu przeniknął dusze 

Twoją tak, że my uważamy Cię więcej niż za męczennicę. Ty bowiem współcierpiałaś z 

Nim w duchu w taki sposób, że przeżywałaś cierpienie ciała”. 
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Liturgia słowa - XXII niedziela zwykła 

I czytanie (Syr 3,17-18.20.28-29) Synu, z łagodnością wykonuj swe 

sprawy, a każdy, kto jest prawy, będzie cię miłował. O ile wielki  

jesteś, o tyle się uniżaj, a znajdziesz łaskę u Pana. Wielka jest bowiem 

potęga Pana i przez pokornych bywa chwalony. Na chorobę pyszałka 

nie ma lekarstwa, albowiem nasienie zła w nim zapuściło korzenie. 

Serce rozumnego rozważa przypowieści, a ucho słuchacza jest pra-

gnieniem mędrca.  

II czytanie (Hbr 12,18-19.22-24a) Nie przystąpiliście do dotykalnego 

i płonącego ognia, do mgły, do ciemności i burzy ani też do grzmią-

cych trąb i do takiego dźwięku słów, iż wszyscy, którzy go słyszeli, 

prosili, aby do nich nie mówił. Wy natomiast przystąpiliście do góry 

Syjon, do miasta Boga żyjącego, Jeruzalem niebieskiego, do niezliczo-

nej liczby aniołów, na uroczyste zebranie, do Kościoła pierworodnych, 

którzy są zapisani w niebiosach, do Boga, który sądzi wszystkich, do 

duchów sprawiedliwych, które już doszły do celu, do Pośrednika  

Nowego Testamentu - Jezusa.  

Ewangelia (Łk 14,1.7-14) Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego 

przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni Go śledzili. 

I opowiedział zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie 

pierwsze miejsca wybierali. Tak mówił do nich: Jeśli cię kto zaprosi na 

ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by czasem ktoś znakomitszy od 

ciebie nie był zaproszony przez niego. Wówczas przyjdzie ten, kto was 

obu zaprosił, i powie ci: Ustąp temu miejsca; i musiałbyś ze wstydem 

zająć ostatnie miejsce. Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na 

ostatnim miejscu. Wtedy przyjdzie gospodarz i powie ci: Przyjacielu, 

przesiądź się wyżej; i spotka cię zaszczyt wobec wszystkich współbie-

siadników. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto 

się poniża, będzie wywyższony. Do tego zaś, który Go zaprosił, rzekł: 

Gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół 

ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawza-

jem nie zaprosili, i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, 

zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych. A będziesz 

szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć; odpłatę 

bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych.  
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Ogłoszenia duszpasterskie - 01.09.2013 r. 

1. Z dzisiejszą niedzielą powracamy do stałego porządku odprawiania Mszy św. W niedzielę Msza św. 

sprawowana jest o godz. 800, 930, 1100, 1230 (dla dzieci) i 1900. W tygodniu Msza św. odprawiana jest  

o godz. 1800. Możliwość spowiedzi w ciągu dnia pół godziny przed Mszą świętą.  

2. Nabożeństwa w naszym kościele: nabożeństwo do świętego ojca Pio w poniedziałek przed Mszą 

św. wieczorną; Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę przed Mszą św. wieczorną; 

adoracja Najświętszego Sakramentu zakończona Koronką do Miłosierdzia Bożego w piątek od godz. 

1700 do 1800. 

3. W tym tygodniu przypada: pierwszy czwartek miesiąca – dzień, w którym modlimy się o powołania 

kapłańskie, zakonne i misyjne. Na Mszę św. w sposób szczególny zapraszamy ministrantów i kandy-

datów na ministrantów wraz z rodzicami, a później na spotkanie w domu parafialnym. Obecność obo-

wiązkowa; pierwszy piątek miesiąca – szczególna okazja do pojednania się z Bogiem w sakramencie 

pojednania od godz. 1700. Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną od godz. 900. Jeżeli ktoś ży-

czy sobie, aby ksiądz odwiedzał od tego roku chorego domownika, to proszę o zgłoszenie tego faktu w 

zakrystii po Mszy św.;  pierwsza sobota miesiąca – dzień poświęcony Niepokalanemu Sercu Maryi. 

4. Spotkania formacyjne: zmiana intencji Żywego Różańca dzisiaj po Mszy św. o godz. 930; spotkanie 

rodziców dzieci przystępujących w tym roku do I Komunii Świętej w poniedziałek 02 września o 

godz. 1900 w domu parafialnym. Pragnę przypomnieć, że podstawowym kryterium przyjęcia przez 

dziecko I Komunii Świętej jest obecnie wiek dziecka – 9 lat, a nie poziom nauczania w szkole podsta-

wowej., Proszę też uwzględnić fakt, że sakrament I Komunii Świętej, tak jak pozostałe sakramenty, 

udzielany jest przez Kościół, a nie prze szkołę. Stąd przygotowanie dzieci do sakramentu winno odby-

wać się we wspólnocie parafialnej, która jest naturalnym środowiskiem dorastania w wierze; spotkanie 

Parafialnego Zespołu Caritas we wtorek 03 września o godz. 1900; spotkanie pielgrzymów biorących 

udział w parafialnej pielgrzymce „Śladami św. Pawła do Grecji” odbędzie się w środę 04 września o 

godz. 2000 w domu parafialnym. Proszę o ostateczne uregulowanie ostatniej raty wpłaty, a także zabrać 

ze sobą dowód osobisty, aby pouzupełniać brakujące dane; 

5. Poświęcenie tornistrów i przyborów szkolnych za tydzień w niedzielę, 08 września, na Mszy św.  

o godz. 1230. 

6. Chłopcy, którzy pragną zostać ministrantami, mogą zapisać się na kandydatów po Mszy św. w za-

krystii kościoła. 

7. Dzieci i młodzież, które chciałby wziąć udział w inscenizacji prezentującej wiersze pana Zbigniewa 

Smoczka, wystawianej w naszym kościele, prosimy o zgłaszanie się po Mszy św. do Pani katechetki 

Teresy. 

8. Dzisiaj po Mszach św. zbierane są ofiary na obiady dla ubogich dzieci i młodzieży z naszej parafii. 

Dziękuję za wsparcie. Za tydzień ofiary składane podczas Mszy św. przeznaczone będą na inwestycje 

parafialne. 

9. Zachęcamy do czytania prasy religijnej w tym wznowionego po wakacjach biuletynu parafialnego 

OKNO – Osowskiego Katolika Nowina. 

10. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy. 

Proboszcz 


