
4  

INTENCJE MSZALNE  

Niedziela: 30.09.2012 r.  

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

9.30 1) W intencji dzieci i młodzieży o mądrość, błogosławieństwo Boże  
i dary Ducha Świętego w nowym roku szkolnym – II Róża Żywego 
Różańca. 

2) + Zofia Jaszczuk 

11.00 1) Za dusze w czyśćcu cierpiące 

2) W intencji misji (misjonarzy, osoby świeckie które wspierają potrze-
bujących w krajach misyjnych) – III Róża Żywego Różańca  

12.30 + Marianna Krzak (29 greg.)  

19.00 O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Elżbiety z okazji urodzin.  

Poniedziałek: 01.10.2012 r. 

18.00 + Marianna Krzak (30 greg.) 

Wtorek: 02.10.2012 r. 

18.00 1) + Marianna Świadek (26 rocz. śm.), Tomasz Śliwek (3 rocz. śm.) 

2) Za parafian 

Środa: 03.10.2012 r.  - Nowenna do MB Nieustającej Pomocy 

18.00 1) intencje nowennowe 
2) + Zofia Jaszczuk 

Czwartek: 04.10.2012 r. 

18.00 + Zofia Jaszczuk (30 dni po pogrzebie) 

Piątek: 05.10.2012 r. - Koronka do Miłosierdzia Bożego 

18.00 + Józef, Tadeusz 

Sobota: 06.10.2012 r.  

18.00 + Andrzej, Antonina 

Niedziela: 07.10.2012 r.   

8.00 + Helena, Wiktor, Jadwiga, Henryk 

9.30 O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Karoliny z okazji 
18 urodzin. 

11.00 O błogosławieństwo Boże, zdrowie i opiekę Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy dla Zofii z okazji 90 rocznicy urodzin. 

12.30 O błogosławieństwo Boże i wszelkie łaski dla Sylwii i Cezarego  
z okazji 15 rocznicy ślubi oraz o opiekę Matki Bożej Nieustającej Po-
mocy nad całą rodziną. 

19.00  
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Tu  byliśmy …  parafialna pielgrzymka do grobu bł Jana Pawła II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

San Giovanni Rotondo - św. Ojciec Pio; Bazylika św. Piotra na Watykanie - 

Grób bł Jana Pawła II; Castel Gandolfo - modlitwa Anioł Pański z papieżem 

Benedyktem XVI; Asyż - św. Franciszek i św. Klara 

 

Numer: 31/2012  
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Liturgia słowa - XXVI niedziela zwykła 

I czytanie (Lb 11,25-29) Pan zstąpił w obłoku i mówił z Mojżeszem. 
Wziął z ducha, który był w nim, i przekazał go owym siedemdziesięciu 
starszym. A gdy spoczął na nich duch, wpadli w uniesienie prorockie. Nie 
powtórzyło się to jednak. Dwóch mężów pozostało w obozie. Jeden  
nazywał się Eldad, a drugi Medad. Na nich też zstąpił duch, bo należeli do 
wezwanych, tylko nie przyszli do namiotu. Wpadli więc w obozie w unie-
sienie prorockie. Przybiegł młodzieniec i doniósł Mojżeszowi: Eldad  
i Medad wpadli w obozie w uniesienie prorockie. Jozue, syn Nuna, który od 
młodości swojej był w służbie Mojżesza, zabrał głos i rzekł: Mojżeszu,  
panie mój, zabroń im! Ale Mojżesz odparł: Czyż zazdrosny jesteś o mnie? 
Oby tak cały lud Pana prorokował, oby mu dał Pan swego ducha!  

II czytanie  (Jk 5,1-6) Teraz wy, bogacze, zapłaczcie wśród narzekań na 
utrapienia, jakie was czekają. Bogactwo wasze zbutwiało, szaty wasze stały 
się żerem dla moli, złoto wasze i srebro zardzewiało, a rdza ich będzie 
świadectwem przeciw wam i toczyć będzie ciała wasze niby ogień. Zebrali-
ście w dniach ostatecznych skarby. Oto woła zapłata robotników, żniwiarzy 
pól waszych, którą zatrzymaliście, a krzyk ich doszedł do uszu Pana Zastę-
pów. Żyliście beztrosko na ziemi i wśród dostatków tuczyliście serca wasze 
w dniu rzezi. Potępiliście i zabili sprawiedliwego: nie stawia wam oporu.  

Ewangelia  (Mk 9,38-43.45.47-48) Wtedy Jan powiedział do Jezusa: Na-
uczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię  
wyrzucał złe duchy, i zabranialiśmy mu, bo nie chodził z nami. Lecz Jezus 
odrzekł: Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie  
będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, 
ten jest z nami. Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie 
do Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. Kto by 
się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu 
byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli 
twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie 
ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła 
w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, 
odetnij ją; lepiej jest dla ciebie, chromym wejść do życia, niż z dwiema no-
gami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem 
grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bo-
żego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie 
umiera i ogień nie gaśnie.  
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Ogłoszenia duszpasterskie - 30.09.2012 r. 

1. Zapraszamy w październiku na nabożeństwa w naszym kościele: nabożeństwo 

różańcowe codziennie po Mszy św. wieczornej, a w niedzielę o godz. 1830. W sposób 

szczególny zapraszamy na różaniec w sobotę, który odmawiany będzie przy figurze 

Matki Bożej na placu kościelnym. Rozważania prowadzić będą członkowie Żywego 

Różańca i Koła Przyjaciół Radia Maryja; 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; 

2. Spotkania formacyjne w domu parafialnym: spotkanie dzieci przygotowujących 

się do I Komunii Świętej w poniedziałek 1 października o godz. 1800; spotkanie Para-

fialnego Zespołu Caritas we wtorek 2 października o godz. 1900; zbiórka ministranc-

ka w sobotę 6 października o godz. 1030; koło plastyczne w sobotę 6 października  

o godz. 1100; zmiana tajemnic Żywego Różańca w niedzielę 7 października po Mszy 

św. o godz. 930;  

3. W tym tygodniu przypada: pierwszy czwartek miesiąca – dzień, w którym  modli-

my się o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Na Mszę św. w sposób szczególny 

zapraszamy ministrantów i kandydatów na ministrantów wraz z rodzicami, a później 

na spotkanie w domu parafialnym; pierwszy piątek miesiąca – szczególna okazja do 

pojednania się z Bogiem w sakramencie pojednania od godz. 1700. Odwiedziny cho-

rych z posługą sakramentalną od godz. 900; pierwsza sobota miesiąca – dzień  

poświęcony Niepokalanemu Sercu Maryi. 

4. Trwają nadal zapisy na ministrantów. Chłopcy, którzy pragną zostać ministranta-

mi, mogą jeszcze zapisać się po Mszy św. w zakrystii kościoła. 

5. Młodzież i dzieci, które chciałby wykorzystać swoje talenty muzyczne, aby śpiewać 

i grać Panu Bogu zapraszamy do powstającej parafialnej scholii. Zainteresowanych 

zapraszamy do zakrystii po Mszy św.  

6. Poświęcenie różańców dla dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej  

odbędzie się za tydzień podczas niedzielnej Mszy św. o godz. 1230. 

7. Za tydzień po Mszach św. zbierane będą przed kościołem ofiary do puszki na obia-

dy dla biednych dzieci z naszej parafii. Za wszelką pomoc serdecznie dziękuję. 

8. Zachęcamy do czytania prasy religijnej. Do dyspozycji mamy: „Niedzielę”, „Gościa 

Niedzielnego” i „L’osservatore Romano” oraz biuletyn parafialny „Okno”, w którym 

znajdziemy zawsze tekst czytań na bieżącą niedzielę, ogłoszenia duszpasterskie,  

intencje na cały tydzień i tekst dotyczący życia Kościoła powszechnego czy naszej 

parafii. 

9. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki 

Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

Proboszcz 


