Numer: 5/2011

INTENCJE MSZALNE — XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA

Niedziela: 02.10.2011 r.
8.00 + Helena, Wiktor, Jadwiga, Henryk
9.30 + Bogdan Jóźwiak
11.00 + Maria Kijek (30 dni po pogrzebie)
12.30 Za parafian
19.00 O błogosławieństwo Boże dla Aliny i Bronisława z okazji 40 rocznicy
ślubu.
Poniedziałek: 03.10.2011 r.
18.00 + Maria Kijek (1 greg.)
Wtorek: 04.10.2011 r.
18.00 + Maria Kijek (2 greg.)
Środa: 05.10.2011 r. - Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
18.00 1)
intencje nowennowe
2)
+ Maria Kijek (3 greg.)
Czwartek: 06.10.2011 r.
18.00 + Maria Kijek (4 greg.)
Piątek: 07.10.2011 r. - Koronka do Miłosierdzia Bożego
18.00 + Maria Kijek (5 greg.)
Sobota: 08.10.2011 r.
18.00 + Maria Kijek (6 greg.)
Niedziela: 09.10.2011 r.
8.00 + Wacław i Mieczysław Wojciukiewicz
9.30 + Adam Kaczmarek (30 dni po pogrzebie)
11.00 + Edward Szymański, Salomea, Józef, Marian
12.30 + Bronisława, Ryszard Tomankiewicz
19.00 + Maria Kijek (7 greg)
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List Apostolski ROSARIUM VIRGINIS MARIAE Ojca Świętego Jana
Pawła II do biskupów duchowieństwa i wiernych o różańcu świętym.
Modlitwa o pokój i za rodzinę
6. Pewne okoliczności historyczne sprawiają, że to przypomnienie o modlitwie różańcowej nabiera szczególnej aktualności. Pierwszą z nich jest
pilna potrzeba wołania do Boga o dar pokoju. Różaniec nieraz wskazywali moi Poprzednicy i ja sam jako modlitwę o pokój. Na początku tysiąclecia, które rozpoczęło się przejmującymi grozą scenami zamachu z 11
września i w którym pojawiają się codziennie w tylu częściach świata nowe obrazy krwi i przemocy, ponowne odkrycie różańca oznacza zagłębienie się w kontemplowanie tajemnicy Tego, który « jest naszym pokojem
», gdyż « obie części ludzkości uczynił jednością, bo zburzył rozdzielający je mur - wrogość » (Ef 2, 14). Odmawiając zatem różaniec, nie można
nie czuć się wyraźnie zobowiązanym do służby sprawie pokoju, ze szczególnym odniesieniem do ziemi Jezusa, nadal tak oświadczanej, a tak bardzo drogiej sercu chrześcijan.
Równie pilna potrzeba wysiłków i modlitwy wyłania się w innym punkcie
krytycznym naszych czasów, jakim jest rodzina, komórka społeczeństwa
coraz bardziej zagrożona na płaszczyźnie ideologicznej i praktycznej siłami godzącymi w jej jedność, które budzą obawy o przyszłość tej podstawowej i niezbywalnej instytucji, a wraz z nią o losy całego społeczeństwa. Powrót do różańca w rodzinach chrześcijańskich ma być, w ramach
szerzej zakrojonego duszpasterstwa rodzin, skuteczną pomocą, by zapobiec zgubnym następstwom tego kryzysu znamiennego dla naszej epoki.
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Liturgia słowa - XXVII niedziela zwykła
I czytanie (Iz 5,1-7) Chcę zaśpiewać memu Przyjacielowi pieśń o Jego miłości ku
swojej winnicy! Przyjaciel mój miał winnicę na żyznym pagórku. Otóż okopał ją i
oczyścił z kamieni i zasadził w niej szlachetną winorośl; pośrodku niej zbudował
wieżę, także i tłocznię w niej wykuł. I spodziewał się, że wyda winogrona, lecz ona
cierpkie wydała jagody. Teraz więc, o mieszkańcy Jeruzalem i mężowie z Judy,
rozsądźcie, proszę, między Mną a między winnicą moją. Co jeszcze miałem uczynić winnicy mojej, a nie uczyniłem w niej? Czemu, gdy czekałem, by winogrona
wydała, ona cierpkie dała jagody? Więc dobrze! Pokażę wam, co uczynię winnicy
mojej: rozbiorę jej żywopłot, by ją rozgrabiono; rozwalę jej ogrodzenie, by ją stratowano. Zamienię ją w pustynię, nie będzie przycinana ni plewiona, tak iż wzejdą
osty i ciernie. Chmurom zakażę spuszczać na nią deszcz. Otóż winnicą Pana Zastępów jest dom Izraela, a ludzie z Judy szczepem Jego wybranym. Oczekiwał On
tam sprawiedliwości, a oto rozlew krwi, i prawowierności, a oto krzyk grozy.
II czytanie (Flp 4,6-9) O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie
wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem! A
pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli
w Chrystusie Jezusie. W końcu, bracia, wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co
sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie: jeśli jest jakąś cnotą i
czynem chwalebnym - to miejcie na myśli! Czyńcie to, czego się nauczyliście, co
przejęliście, co usłyszeliście i co zobaczyliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami.
Ewangelia (Mt 21,33-43) Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: Posłuchajcie innej przypowieści! Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w
dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do
rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego
obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej
niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich
swego syna, tak sobie myśląc: Uszanują mojego syna. Lecz rolnicy zobaczywszy
syna mówili do siebie: To jest dziedzic; chodźcie zabijmy go, a posiądziemy jego
dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc właściciel
winnicy przyjdzie, co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli Mu: Nędzników marnie
wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. Jezus im rzekł: Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to
sprawił, i jest cudem w naszych oczach. Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże
będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce.

Ogłoszenia duszpasterskie—02.10.2011 r.
1. Zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej w dni powszednie po Mszy Świętej wieczornej, a w niedzielę o godz. 1830. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej
Pomocy w środę o godz. 1800. Koronka do Miłosierdzia Bożego w piątek przed Mszą
Świętą wieczorną.
2. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 930 nastąpi zmiana tajemnic Żywego Różańca. A po
Mszach św. będą zbierane przed kościołem ofiary do puszki na obiady dla biednych
dzieci z naszej parafii.
3. Rozpoczynamy w Kościele kolejny Tydzień Miłosierdzia. Pamiętajmy, że miłosierdzie ma być stałym elementem naszej chrześcijańskiej postawy wobec drugiego
człowieka i zewnętrznym wyrazem naszej wiary. W niedzielę 16 października
o godz. 1100 zapraszamy na Msz św. wszystkich darczyńców i ofiarodawców, którzy
wspomagają dzieło charytatywne prowadzone w naszej parafii. W ich intencji sprawowana będzie Msza św. Tego dnia zbierane będą po Mszach św. datki do puszki na
pomoc dla ubogich.
4. W tym tygodniu pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca. Pamiętajmy, że
z daru Bożego miłosierdzia możemy korzystać zwłaszcza przez ręce kapłanów. Dlatego w czwartek prosimy o liczne i święte powołania do kapłaństwa. Na Msze św.
wieczorną w czwartek zapraszamy wszystkich ministrantów i kandydatów wraz
z rodzicami. W pierwszy piątek miesiąca doświadczamy Miłosiernej Miłości, płynącej z przebitego Jezusowego Serca. Okazja do spowiedzi świętej pierwszopiątkowej
w naszym kościele będzie od godz. 1700. Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną w piątek od godz. 900
5. Spotkania formacyjne: dzieci pierwszokomunijne – 3 października (poniedziałek),
godz. 1830 ; Krąg Biblijny – 5 października (środa), godz. 1900
6. Poświęcenie różańców dla dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej odbędzie się za tydzień podczas niedzielnej Mszy św. o godz. 12 30.
7. Wszystkie dzieci chętne uczestniczyć w zajęciach plastycznych zapraszamy
w każdą sobotę o godz. 1100 do domu parafialnego, a dzieci chętne do udziału w
scholii zapraszamy na próbę w niedzielę o godz. 1130 również do domu parafialnego.
8. Trwają nadal zapisy na ministrantów. Chłopcy, którzy pragną zostać ministrantami, mogą jeszcze zapisać się po Mszy św. w zakrystii kościoła.
9. W następną niedzielę taca zbierana podczas Mszy św. przeznaczona będzie na
inwestycję parafialne. Obecnie w planach jest wykonanie wentylacji w kościele.
Pierwszym etapem będzie zrobienie w stropie kościoła otworów do wentylacji grawitacyjnej.
10. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki
Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Proboszcz
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