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Niedziela - 28.10.2018 r.
8.00

O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne w spsoób szczególny z
naszej parafii - III RŻR

9.30

+ Mieczysław (2 rocz. śm.)

11.00 + Zofia Kojpasz (29 greg)
12.30 + Eugeniusz Grodzki (18 rocz. śm.); + Władysława, Józefa Ignasiak
19.00 + Jan, Maria Suwała
Poniedziałek - 29.10.2018 r.
18.00 + Zofia Kojpasz (30 greg)
Wtorek - 30.10.2018 r.
18.00 + Jerzy Kuś (1 greg)
Środa - 31.10.2018 r.
18.00 + Jerzy Kuś (2 greg)
Czwartek - 01.11.2018 r.
8.00

+ Jerzy Kuś (3 greg)

9.30

+ Marian, Ewa, Feliks, Janina, Henryk, Zbigniew, Piotr

11.00 + Andrzej
Piątek - 02.11.2018 r.
18.00 + Jerzy Kuś (4 greg)
Sobota - 03.11.2018 r.
18.00 + Jerzy Kuś (5 greg)
Niedziela - 04.12.2018 r.
8.00

+ Jerzy Kuś (6 greg)

9.30

+ Franciszek (8 rocz. śm.)

11.00 + Paweł (8 rocz. śm)
12.30 + Marcin, Waleria, Michał
19.00 + Janina Szczypa (m-c po śmierci)

Dzisiaj obchodzimy
Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym.
Tym razem modlitwę i serca skierujemy w sposób szczególny w stronę
Pakistanu.W kraju tym panuje planowa islamizacja. Rząd
znacjonalizował wszystkie chrześcijańskie szkoły jeszcze w latach 70.
XX wieku. Chrześcijanie są obywatelami drugiej kategorii – należą do
najbiedniejszych warstw społecznych i wykonują najcięższe, najmniej
płatne prace. Są często fałszywie oskarżani o tzw. bluźnierstwa.
Dochodzi do napadów na kościoły, gwałtów na młodych
chrześcijankach i zmuszaniu ich do poślubiania muzułmanów i
przejścia na islam. Wielu wyznawców Chrystusa za swoją wiarę płaci
najwyższa cenę. Policja nie chce przyjmować zgłoszeń przestępstw
wymierzonych w chrześcijan. Dzień Solidarności to okazja, by
nagłośnić dramat wyznawców Chrystusa.

Czytania na 30 Niedzielę Zwykłą
1 czytanie: (Jr 31, 7-9) Tak mówi Pan: "Wykrzykujcie radośnie na cześć
Jakuba, weselcie się pierwszym wśród narodów! Głoście, wychwalajcie i
mówcie: Pan wybawił swój lud, Resztę Izraela! Oto sprowadzę ich z ziemi
północnej i zgromadzę ich z krańców ziemi. Są wśród nich niewidomi i
dotknięci kalectwem, kobieta brzemienna wraz z położnicą: powracają
wielką gromadą. Oto wyszli z płaczem, lecz wśród pociech ich
przyprowadzę. Przywiodę ich do strumienia wody równą drogą – nie potkną
się na niej. Jestem bowiem ojcem dla Izraela, a Efraim jest moim synem
pierworodnym".
2 czytanie: (Hbr 5, 1-6) Każdy arcykapłan, spomiędzy ludzi brany, dla ludzi
jest ustanawiany w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i
ofiary za grzechy. Może on współczuć tym, którzy nie wiedzą i błądzą,
ponieważ sam podlega słabości. I ze względu na nią powinien tak za lud, jak
i za samego siebie składać ofiary za grzechy. A nikt sam sobie nie bierze tej
godności, lecz tylko ten, kto jest powołany przez Boga jak Aaron. Podobnie i
Chrystus nie sam siebie okrył sławą przez to, iż stał się arcykapłanem, ale
uczynił to Ten, który powiedział do Niego: "Ty jesteś moim Synem, Ja Cię
dziś zrodziłem», jak i w innym miejscu: "Ty jesteś kapłanem na wieki na
wzór Melchizedeka".
Ewangelia: (Mk 10, 46b-52) Gdy Jezus wraz z uczniami i sporym tłumem
wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak, Bartymeusz, syn Tymeusza,
siedział przy drodze. A słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu, zaczął wołać:
"Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną! "Wielu nastawało na niego,
żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: "Synu Dawida, ulituj się nade
mną!" Jezus przystanął i rzekł: "Zawołajcie go". I przywołali niewidomego,
mówiąc mu: "Bądź dobrej myśli, wstań, woła cię". On zrzucił z siebie
płaszcz, zerwał się na nogi i przyszedł do Jezusa. A Jezus przemówił do
niego: "Co chcesz, abym ci uczynił?" Powiedział Mu niewidomy: "Rabbuni,
żebym przejrzał". Jezus mu rzekł: "Idź, twoja wiara cię uzdrowiła".
Natychmiast przejrzał i szedł za Nim drogą.
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Ogłoszenia duszpasterskie - 28.10.2018 r.
1. 01 listopada w uroczystość Wszystkich Świętych Msze św. w naszym kościele
sprawowane będą o godz. 800, 930 i 1100. O godz. 1230 zapraszamy na poniemiecki
cmentarz przy boisku na Osowie do wspólnej modlitwy „Koronką do miłosierdzia
Bożego” w intencji zmarłych. W piątek, 2 listopada – Wspomnienie Wszystkich
Wiernych Zmarłych, czyli Dzień Zaduszny, dzień modlitwy całego Kościoła za
zmarłych. Msza św. w naszym kościele o godz. 1800.
2. Przez osiem pierwszych dni listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki
dar – odpust zupełny. Zachęcamy do korzystania ze skarbca Kościoła.
3. „Modlitwa za żywych i zmarłych” jest jednym z siedmiu uczynków miłosierdzia, co
do duszy. Dlatego słuszna jest modlitwa za ludzi, którzy już dawno zmarli. Modlitwa
za zmarłych tzw. „wypominki” od 2 listopada są w naszym kościele w dni powszednie
po Mszy św. wieczornej, a w niedzielę o godz. 1830. Karty wypominkowe wyłożone są
na ławkach przy wyjściu z kościoła. Zachęcam do modlitwy.
4. Nabożeństwa w naszym kościele: nabożeństwa różańcowe dzisiaj o godz. 1830, a od
poniedziałku do środy po Mszy św. wieczornej; Nabożeństwo do świętego ojca Pio w
poniedziałek przed Mszą św. wieczorną; Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej
Pomocy z modlitwą za przyczyną św. Jana Pawła II w środę przed Mszy św.; Adoracja
Najświętszego Sakramentu zakończona Koronką do Miłosierdzia Bożego w piątek od
godz. 1700 - 1800; Nabożeństwo Pierwszej Soboty Miesiąca w sobotę po Mszy św.
5. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca. Jest to dzień szczególnego
dziękczynienia za dar Eucharystii i kapłaństwa oraz modlitwy o nowe powołania
kapłańskie i zakonne, zwłaszcza z naszej parafii. Będziemy przeżywali również
pierwszy piątek miesiąca, dzień poświęcony czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Okazja do spowiedzi będzie od godz. 1700 do 1745. Odwiedziny chorych w domu z
posługą sakramentalną od godz. 900. W pierwszą sobotę miesiąca uczcimy
Niepokalane Serce Mary. Zapraszamy na Msze św. o godz. 1800.
6. Polecamy prasę katolicką. Do dyspozycji mamy periodyki „Niedziela”, „Gość
Niedzielny”, „Miłujcie się”, „L’Osservatore Romano” i „Okno - Osowskiego Katolika
Nowina”.
7. W tym tygodniu pożegnaliśmy śp. Bożenę i Ireneusza Gowin. Niech spoczywają w
pokoju.
8. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki
Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Proboszcz

