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XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA



EWANGELIA (Łk 16,19-31)

Żył  pewien  człowiek  bogaty,  który
ubierał się w purpurę i bisior i dzień w
dzień świetnie się bawił. U bramy jego
pałacu leżał  żebrak okryty wrzodami,
imieniem  Łazarz.  Pragnął  on  nasycić
się  odpadkami  ze  stołu  bogacza;
nadto  i  psy  przychodziły  
i lizały jego wrzody.

Umarł  żebrak,  i  aniołowie  zanieśli
go  na  łono  Abrahama.  Umarł  także
bogacz  i  został  pogrzebany.  Gdy  w
Otchłani,  pogrążony  w  mękach,
podniósł  oczy,  ujrzał  z  daleka
Abrahama  i  Łazarza  na  jego  łonie.  I
zawołał:  Ojcze  Abrahamie,  ulituj  się
nade  mną  i  poślij  Łazarza;  niech
koniec swego palca umoczy w wodzie
i  ochłodzi  mój  język,  bo  strasznie
cierpię w tym płomieniu.

Lecz  Abraham odrzekł:  Wspomnij,
synu,  że  za  życia  otrzymałeś  swoje
dobra,  
a Łazarz przeciwnie, niedolę; teraz on
tu  doznaje  pociechy,  a  ty  męki
cierpisz.  
A  prócz  tego  między  nami  a  wami
zionie ogromna przepaść, tak że nikt,
choćby chciał, stąd do was przejść nie
może  ani  stamtąd  do  nas  się
przedostać.  Tamten rzekł:  Proszę  cię
więc, ojcze, poślij go do domu mojego
ojca. Mam bowiem pięciu braci: niech
ich przestrzeże, żeby i oni nie przyszli
na  to  miejsce  męki.  Lecz  Abraham
odparł:  Mają  Mojżesza  i  Proroków,
niechże  ich  słuchają.  Nie,  ojcze
Abrahamie  -  odrzekł  tamten  -  lecz
gdyby kto z umarłych poszedł do nich,
to się nawrócą. Odpowiedział mu: Jeśli
Mojżesza  i  Proroków nie  słuchają,  to
choćby  kto  z  umarłych  powstał,  nie
uwierzą.

‘

OKIEM PROBOSZCZA

Brama Miłosierdzia,  otwierająca
wszystkim  drogę  do  kościoła
parafialnego, jest dla każdego z nas także
wielkim  zadaniem.  Przypomina  ona
bowiem, że miłosierdzie ma zawsze dwie
strony.  Po  pierwsze,  miłosierdzie

wypływa  od  sago  Boga.  Ojciec  Święty
Franciszek  napisał  nawet,  że
„miłosierdzie to imię Boga”, ponieważ to
On  nad  każdym  z  nas  się  zmiłował  i
każdego dnia wiele razy okazuje się  dla
nas  prawdziwym  Ojcem.  Bardzo
wyraźnym  znakiem  tak  rozumianego
miłosierdzia  jest  chociażby  sakrament
pokuty,  ponieważ  spotykamy  w  nim
zawsze  Ojca,  który  przebacza  nam
grzechy. 

Musimy jednak pamiętać, że jest
jeszcze  druga  strona  miłosierdzia.  Skoro
człowiek  doświadczył  Bożego
zmiłowania  nad  sobą,  skoro  ciągle
otrzymuje  przebaczenie  i  odpuszczenie
grzechów,  to  jego  najważniejszym
zadaniem  jest  być  miłosiernym  dla
innych,  czyli  przebaczać,  kochać,
pochylić  się,  zrozumieć  i  być  blisko
drugiego  człowieka.  Bogaty  człowiek  z
dzisiejszej  Ewangelii  nie  mógł  tego
zrozumieć, ponieważ skoncentrowany był
tylko  na  sobie.  Skoro  sam  nie  potrafił
być miłosierny wobec biednego Łazarza,
więc nie mógł także przyjąć miłosierdzia
Bożego. 

W  Roku  Miłosierdzia  musimy
zastanowić się bardzo osobiście i bardzo
konkretnie  na  ile  te  dwa  wymiary
miłosierdzia obecne są w naszym życiu.
Dobrą  okazją  do  takiego  głębszego
spojrzenia  będzie  tzw.  Wieczór
Miłosierdzia,  który  przeżyjemy  w
naszym  kościele  w  poniedziałek  10
października  (za  dwa  tygodnie).  We
wszystkich  Kościołach  Jubileuszowych
diecezji  odbywają  się  takie  właśnie
spotkania  modlitewne  mające  na  celu
dotknięcie  samej  istoty  Bożego
miłosierdzia.  Już  dzisiaj  warto
zaplanować  sobie  ten  październikowy
wieczór  na  spotkanie  z  Miłosiernym
Jezusem.  Rozpoczniemy  Mszą  św.  i
nabożeństwem różańcowym  o godz.  18,
po  czym  zaśpiewamy  nieszpory  oraz
będziemy mieć szansę na przystąpienie do
sakramentu  pokuty  i  adorację  Pana
Jezusa.  Naszą modlitwę  zakończymy
Apelem Jasnogórskim. Do udziału w tym
wydarzeniu  zaproszeni  są  wszyscy
parafianie.

Jezus  zaprasza  nas  dzisiaj  do
tego,  aby nie  zamknąć się  w sobie,  aby

otworzyć  oczy,  rozejrzeć  się  dokoła  
i  zobaczyć  jak  wiele  mamy  okazji  do
stania  się  miłosiernymi.  Jeśli  Mu  na  to
zaproszenie  odpowiemy,  to  dobrze
przeżyjemy  Rok  Miłosierdzia,  który
bardzo szybko zbliża się już do końca. 

ks. Tomasz – proboszcz

ZAPROSZENIE

SEMINARIUM ODNOWY 
ŻYCIA W DUCHU ŚWIĘTYM

 Znajdujesz  się  na  „życiowym
zakręcie”?

 Poszukujesz sensu życia?
 Wiesz,  że  coś ch ciałbyś zmienić w

swoim  życiu, ale tak naprawdę nie

wiesz, od czego zacząć?
 A  może  czujesz  w  sobie  jakąś

pustkę,  tęsknotę  i  masz  poczucie
jakiegoś braku w swoim życiu?

  A  może  życie  Cię  po  prostu
przerasta  i  nie  możesz  sobie
poradzić z dźwiganiem codziennych
obowiązków?

 Jeśli pragniesz i chcesz doświadczyć
obecności Boga, Jego Miłości Łaski i
Błogosławieństwa  SAM  BÓG
ZAPRASZA  CIĘ,  ABY  OBDAROWAĆ
CIĘ  SWOJĄ  ŁASKĄ  na  Seminarium
Odnowy Życia w Duchu Świętym. Są
to  rekolekcje,  które  odmieniły  już
życie  tysięcy  osób.  Ci,  którzy
przeżyli już takie rekolekcje, mówią,
że  to  czas  szczególnej  relacji  
z Duchem Świętym, otwarcia się na
Jego  działanie,  mocy  uzdrowienia  
i dotyku samego Boga.

ZACZYNAMY
12 października (środa) 

po Mszy Świętej wieczornej.

Wspólnota Miłosierdzie
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FELIETONY

Mała Tereska

1  października  obchodzimy
wspomnienie dziewicy i doktora Kościoła
św.  Teresy  od  Dzieciątka  Jezus  zwanej
Małą Tereską. Nasza patronka urodziła się
w  nocy  z  2  na  3  stycznia  1873  roku.
Cztery lata później umiera jej matka, od
tej  pory  Teresa  za  matkę  obiera
Najświętszą  Maryję  Pannę.  Niebawem
wraz z ojcem i siostrami przenosi się do
Lisieux.  W 1983 roku Teresa zapada na
ciężką  chorobą  trwającą  kilka  miesięcy,
wyznała  wtedy,  że  uzdrowiła  ją  Matka
Boża. 

W 1883 roku przyjęła pierwszą Komunię
św.  i  Bierzmowanie.  Od  tej  pory
powtarzała  za  św.  Pawłem:  Już  nie  ja
żyję,  ale  żyje  we  mnie  Chrystus.  Mała
Tereska postanowiła oddać się całkowicie
zbawianiu  dusz.  Jej  pierwszym
„duchowym  synem”  stał  się  bandyta
Pranzini.  Gdy  Teresa  usłyszała,  że
wydano  na  niego  wyrok  śmierci,
postanowiła, że zacznie usilnie modlić się
za niego,  by się nawrócił.  Ofiarowała w
jego  intencji  pokuty  i  umartwienia.
Wołała:  Jestem  pewna,  Boże,  że
przebaczysz  temu biednemu człowiekowi
(...).  Oto  mój  pierwszy  grzesznik.  Dla
mojej  pociechy  spraw,  aby  okazał  jakiś
znak skruchy. Ku zdziwieniu wszystkich,
gdy  Pranzini  podstawił  głowę  pod
gilotynę  nagle  zawołał  księdza,  poprosił
go o krzyż i zaczął go całować. 

Na drodze życia Mała Tereska napotkała
różne  przeszkody.  W
wieku  15  lat  zapukała
do  bram  Karmelu  z
prośbą  o  przyjęcie.
Przełożona  widząc  tak
młodą  dziewczynę
obawiała  się,  że  nie
wytrzyma  ona  tak
trudnych  warunków  i
odmówiła jej przyjęcia.
Nasza  święta  nie  dała
jednak  za  wygraną.
Poprosiła  o  pomoc
biskupa,  ten  jednak
zasłonił się prawem i również nie pomógł
Teresie.  Dziewczyna nakłoniła więc ojca
do  wyjazdu  do  Rzymu,  do  Leona  XIII.
Teresa upadła u stóp Papieża i błagała go:
Ojcze święty, pozwól, abym dla uczczenia
Twego  jubileuszu  mogła  wstąpić  do
Karmelu  w  piętnastym  roku  życia.  Ten
jednak również nie chciał zrobić wyjątku,

a gwardia papieska szybko usunęła Teresę
sprzed oblicza Papieża. 

Na spełnienie swego marzenia Teresa
musiała  poczekać.  Rok  później  została
przyjęta  do  klasztoru  w  charakterze
postulantki  potem  nowicjuszki,  wraz  z
przekroczeniem  bram  klasztoru  uczyniła
sobie postanowienie:  chcę zostać świętą.
W styczniu 1889r. odbyły się jej obłóczny
i przyjęła imię Teresa od Dzieciątka Jezus
i  od  Świętego  Oblicza.  Jej  drugie
postanowienie brzmiało: Przybyłam tutaj,
aby zbawiać dusze,  a nade wszystko, by
się  modlić  za  kapłanów.  Przełożona
rozpoznała w Teresie niezwykłe cnoty, 3
lata  po  złożeniu  ślubów  wieczystych
wyznaczyła ją na Mistrzynię nowicjatu. 

Wszystkie  obowiązki  wykonywała
bardzo  sumiennie  nazywała  to  małą
drogą  dziecięctwa  Bożego.  Teresa  była
zawsze  uśmiechnięta.  W  Karmelu  była
traktowana  wyjątkowo  surowo,  siostra,
którą się opiekowała także namnażała jej
cierpień i obowiązków. Niebawem Teresa
zapadła  na  śmiertelną  chorobę  -  daleko
posunięta  gruźlica.  Doskwierały jej  przy
tym  objawy  takie  jak  wysoka  gorączka,
osłabienie,  zanik  apetytu,  a  nawet
krwotoki,  nadal  jednak  wykonywała
swoje obowiązki. 30 września 1897 roku
zmarła,  zapowiedziawszy:  Chcę,
przebywając  w  niebie,  czynić  dobro  na
ziemi. Po śmierci spuszczę na nią deszcz
róż. 

Mała  Tereska  uczy  nas  miłości  do
Jezusa,  wytrwałości  w  dążeniu  do
pragnień  Bożych.  Św.  Teresa  uczy  nas
„małej  drogi”,  którą opisuje w  Dziejach

duszy.  Uczy  nas  prostoty,
sumiennego  wykonywania
swoich  obowiązków,
znoszenia  bólu  i  cierpienia,
przyjmowania wszystkiego, co
daje nam życie jako dar Boży.
Nade  wszystko  uczy  nas
pragnienia  świętości,  siły
miłości i modlitwy.

Czuję, że moje posłannictwo
wnet się rozpocznie;

posłannictwo pociągania dusz
do kochania Boga tak, jak ja

Go miłuję i wskazywania mej maleńkiej
drogi – św. Teresa od Dzieciątka Jezus.

Magdalena Maraj

Babiniec (II)

Zobaczmy  jeszcze  inną  kobietę,  o
której śmiało można powiedzieć, że była

szalona  z  miłości  do  Jezusa.  To
szaleństwo  dobrze  ukazuje  Św.  Marek
(  Mk  14;3-10).  Na  ucztę  przychodzi
kobieta,  przynosi  ze  sobą  bardzo  drogi
olejek i  w swym „szaleństwie  ‘’ rozbija
flakonik, wylewa na stopy i głowę Jezusa.
To  jest  szaleństwo  miłości,  której  nie
mogą pojąć  mężczyźni,  do tego  stopnia,
że choć nikomu nie wyrządziła krzywdy,
(bo  to  był  jej  olejek)  zaczęli  szemrać
przeciw niej.  A jeden z pośród nich, nie
wytrzymał, jawnie nie zgadza się na to, że
Jezus,  bierze  Marię  w  obronę,  i  w  tym
momencie  najprawdopodobniej  w  jego
sercu zapadła decyzja zdrady. 

W Ewangelii  Św. Jana  ukazana
jest kobieta, która nie tylko towarzyszyła
Jezusowi  w  najtrudniejszych  chwilach
(była pod krzyżem do końca), ale tez po
Jego śmierci  chciała  być  przy Nim – to
Maria  Magdalena.  Kobieta,  która  nie
spała  całą  noc,  by  zgodnie  z  prawem
Szabatu, jak tylko wstanie słońce, pobiec
do grobu.  Pomimo zimnej  nocy,  chciała
po  prostu  być  przy  grobie.  Kto  nie
doświadczył prawdziwej miłości może jej
zachowanie  nazwać głupotą,  jednak,  kto
jej  doświadczył  doskonale  ją  rozumie  i
podziwia  jej  szaloną  miłość.  Dla
mężczyzn  to  zachowanie  nie  jest
zrozumiałe-  oni spali  tej  nocy. Wstawali
ewentualnie  po  to,  by  sprawdzić  czy
drzwi są zamknięte.  Mieli  zupełnie inny
styl działania.

 Można  też  wymienić  wiele
innych  kobiet  ze  Starego  Testamentu,
które  wykazały  się  odwagą,  mądrością,
roztropnością,  wiernością,  ufnością,
wdzięcznością,  miłością,  wytrwałością  itp.
…… np.: Anna – matka Samuela, która jest
przykładem, pokornej i wytrwałej modlitwy.
Rut – kobieta, która szanuje swoją teściową
i nie opuszcza jej w potrzebie, ze względu
na  nią  i  z  szacunku  do  zmarłego  męża,
poślubia  starszego  od  siebie  mężczyznę.
Estera – kobieta niezwykle odważna, dzięki
jej  całkowitemu  zaufaniu  Bogu,  staje  się
narzędziem, przez które Bóg realizuje swój
plan  wybawienia  narodu  izraelskiego  w
wybranym przez siebie  momencie.  Judyta-
kobieta  uczciwa,  przywiązana  do  Prawa,
rozmodlona,  odważna  i  mądra.  Matka
siedmiu Machabejczyków – jest przykładem
matki,  która  nie  przestaje  wychowywać
nawet  w  obliczu  śmierci.  Zuzanna  –  jest
kobietą  bezgranicznego  zaufania  Bogu.
Potrafi  radykalnie  i  bez  kompromisu,
odmówić  udziału  w  knowaniach  ludzi,
którzy  stawiają  ją  w sytuacji  bez  wyjścia.
Abigail  –  jest  kobietą  mądrą  i  roztropną.
Potrafi  umiejętnie  negocjować  i
rozwiązywać  konflikty.  Debora  –  potrafi
rozstrzygać spory między ludźmi posługując
charyzmatami.
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Możemy się zastanawiać, jaka jest
rola  kobiety  w  Historii  Zbawienia  i  w
Kościele.  Czasem  słyszymy  żartobliwe
stwierdzenie,  że  należymy  do  Kościoła
„żeńsko  –  katolickiego”.  Chyba  należy
dziękować  Bogu,  za  to,  że  kobiety  są
obecne w życiu Kościoła. W końcu to one
zostały  pod  krzyżem,  i  one  też  pierwsze
poszły  do  grobu,  aby  dowiedzieć  się,  że
Jezus żyje. Kobiety robią, co do nich należy
i nie oglądają się na mężczyzn. W obecnych
czasach  w  Kościele  (szczególnie  podczas
Mszy  Św.  w  zwykły  dzień),  ale  i  w
wspólnotach  także  brakuje  mężczyzn.  To
kobiety  bardzo  często  budzą  wiarę  w
mężczyznach,  pociągają  do  Jezusa,  można
powiedzieć, że” budzą ich, aby pobiegli do
grobu. „ Tak jak to było  po śmierci Jezusa.
Maria Magdalena i inne kobiety będąc przy
grobie zobaczyły, że stało się coś dziwnego
–  widzą  odrzucony  kamień  biegną  do
Apostołów, którzy dzięki temu o wszystkim
się  dowiadują.  Sami  bali  się  wyjść,  być
może  bez  kobiet  nie  dowiedzieliby  się
nawet o Zmartwychwstaniu Jezusa. 

Wszyscy  musimy  przyznać,  że
kobiety  spełniły  i  spełniają  bardzo  ważną
rolę w Historii Kościoła. Może się rodzić w
nas  kobietach  pytanie  –  jak  należy
postępować  z  mężczyznami.  Znów
spójrzmy na Maryję, wsłuchajmy się w to,
co Ona mówi. Zobaczmy jak zachowywała
się np. w Kanie Galilejskiej  – przedstawia
Jezusowi sytuację i oddaje ją w Jego ręce.
Również  kobiety,  które  jako  pierwsze
doświadczyły  tego,  że  Jezus  żyje,  że
Zmartwychwstał  o faktach tylko informują
Apostołów, nie  instruują  ani  nie  pouczają,
co  mają  robić,  pozostawiają  inicjatywę
mężczyznom.  Jest  tylko krótka informacja,
która  zagrzewa  Apostołów  do  tego,  aby
biegli  do  Jezusa.  To sam Bóg  udzielił  im
siły. 

My NIEWIASTY pamiętajmy,  że
jeśli  mężczyzna  spotka Jezusa i  wejdzie  z
Nim w głęboką relację,  to my kobiety nie
musimy się już o nic martwić. To sam Jezus
odkryje  przed  nim  najgłębsze  pragnienia
jego  męskiego  serca,  to  On  będzie  ich
autorem.  To sam  Jezus  przekona  naszych
mężczyzn,  co  to  znaczy  być  mężczyzną
według Jego zamysłu( tak jak to się stało z
Apostołami, bez których musimy przyznać,
że nie mógłby rozwijać się i funkcjonować
Kościół).My  Kobiety  z  wiarą  i
bezgranicznym  zaufaniem  prośmy  o  to
Jezusa. 

Opracowała Weronika – członek
Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym

Miłosierdzie.
Do artykułu wykorzystano treści z książki

o. R. Recława  SJ. Pt.” Kobiety szalone
dla Jezusa”, którą można zakupić: wejdź

na www. Odnowa. Jezuici.pl/ sklep

Modlitwa Jubileuszu Miłosierdzia

Panie Jezu Chryste,
Ty nauczyłeś nas, abyśmy byli miłosierni, 
jak Ojciec nasz niebieski
i powiedziałeś nam, że kto widzi Ciebie, 
widzi także i Jego.
Ukaż nam Twoje oblicze, a będziemy 
zbawieni.
Twój wzrok pełen miłości uwolnił 
Zacheusza oraz Mateusza od niewoli 
pieniądza,
a nierządnicę i Magdalenę od szukania 
szczęścia wyłącznie w rzeczach 
stworzonych.
Wzrok ten sprawił, że Piotr zapłakał po 
zdradzie,
a żałujący Dobry Łotr usłyszał 
zapewnienie o Raju.
Pozwól nam tak wysłuchać słów, które 
wypowiedziałeś do Samarytanki, jakbyś je
wypowiedział do każdego nas:
O, gdybyś znała dar Boży!
 
Ty, który jesteś Obliczem widzialnym 
Ojca niewidzialnego,
Boga, który objawia swoją wszechmoc 
przede wszystkim przez przebaczenie i 
miłosierdzie:
spraw, aby Kościół na świecie stał się 
widzialnym obliczem Ciebie, swojego 
Pana zmartwychwstałego i uwielbionego.
Ty zechciałeś również, aby Twoi słudzy 
przybrani byli w słabość po to,
aby mogli okazywać słuszne współczucie 
tym, którzy trwają w niewiedzy i błędzie:
niech każda osoba, która się do nich 
zwraca, czuje się oczekiwana, kochana 
oraz doświadcza przebaczenia od Boga.
 
Poślij Twojego Ducha i uświęć wszystkich
nas Jego namaszczeniem,
aby Jubileusz Miłosierdzia był rokiem 
łaski od Pana,
a Twój Kościół z odnowionym 
entuzjazmem mógł nieść dobrą nowinę 
ubogim, głosić wolność więźniom i 

uciśnionym oraz przywracać wzrok 
niewidomym.
 
Prosimy o to za wstawiennictwem Maryi, 
Matki Miłosierdzia, Ciebie, który z Ojcem
i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na 
wieki wieków.
Amen

Bóg zapłać za troskę o nasz kościół 
we wrześniu

29.08.-3.09.
Anna Nowak, Iwona Szczygieł, Magda 
Pelc-Szczupak, Maria, Helena Brynkus, 
Bronisława Leś, L. Szczepaniak, 
Magdalena Kuźmik, Barbara Stanek – 
Anna Szpila

5.09-10. 09
Otylia Krawczyk, Dorota Bębenek, 
Joanna Bal, Woźniak, K. Skotnicka, 
Robert Rudek, Janina Rak, Krzysztof 
Rak, Jacek Rak

12.09-17.09
Krystyna Czopik, Maria Barylak, Ewa 
Pawłowska, Zięba Łukasz, Krystyna 
Radoń, Krystyna Kocyło, Justyna Kocyło,
Tadeusz Pigan

19.09-24.09
Emilia Jakubiec, Wojciech Czudec, 
Lucyna Cylar, Jadwiga Malak, Tomasz 
Kotula, Teresa Kyc, Elżbieta Pociask, 
Beata Ciepła, Marcin Siedlecki

19.09-24.09
Emilia Jakubiec, Wojciech Czudec, 
Lucyna Cylar, Jadwiga Malak, Tomasz 
Kotula, Teresa Kyc, Elżbieta Pociask, 
Beata Ciepła, Marcin Siedlecki

W ubiegłym tygodniu
Odeszła do Pana

śp. Lucyna Członka (17. 09. 2016)
Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj jej świeci

Sakrament chrztu przyjęli
Wojciech Musiałek (18. 09. 2016)
Antoni Jakub Pyra (18. 09. 2016)

Sakrament małżeństwa przyjęli
Paweł Kocik 

i Katarzyna Pałka 
(24. 09. 2016)
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE

25 września 2016
XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA

1. Dzisiaj na Mszę św. o godz. 17 00 zapraszamy dzieci  z klas
trzecich,  które  przygotowują  się  do  pierwszej  komunii  wraz  z
rodzicami.  Po  Mszy  św.  odbędzie  się  pierwsze  spotkanie
organizacyjne. 

2.  Dzisiejsza  składka  przeznaczona  jest  na  dalsze  inwestycje  w
naszej parafii i  kościele.  Jesteśmy w trakcie przygotowania salki
parafialnej  dla  młodzieży  nad  zakrystią.  Podejmowane  są  także
starania związane rozbudową cmentarza, na którym jak wiadomo
właściwie brakuje już miejsca. Jesteśmy na etapie przygotowania
koniecznej dokumentacji. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom za
zaangażowanie się i wsparcie tych inicjatyw. 

3. W ubiegłym tygodniu w czasie zbiórki na rzecz ofiar trzęsienia
ziemi  we  Włoszech  zebraliśmy  prawie  1150  zł.  Bóg  zapłać  za
hojne serce na rzecz osób dotkniętych prawdziwym nieszczęściem.
Pieniądze  zostały  przekazane  Caritas.  Dzisiaj  po  Mszach  św.
zbiórka do puszek na funkcjonowanie i rozwój diecezjalnego Radia
VIA.

4. Po wielu latach pracy i posługi nasz pan kościelny Kazimierz
Wąsacz pragnie przejść na zasłużoną emeryturę. W związku z tym
będziemy  potrzebowali  nowego  kościelnego.  Gdyby  ktoś  z
parafian widział samego siebie w tej roli lub mógłby zasugerować
kogoś,  kto  podjąłby  tę  funkcję,  to  zapraszamy do  współpracy  i
rozmowy.  Panu  Kazimierzowi  już  dzisiaj  wyrażamy  ogromną
wdzięczność  za  lata  pracy,  chociaż  do  złożenia  oficjalnych
podziękowań będzie okazja w najbliższym czasie.  Kościelny jest
osobą,  bez  której  parafia  nie  może  właściwie  funkcjonować,
dlatego liczymy na otwarte serca oraz gotowość do służby na rzez
parafii i Kościoła. Chętnych prosimy o kontakt z ks. Proboszczem.

5. Informujemy także, że w odpowiedzi na ogłoszenie sprzed dwu
tygodni,  zgłosiła  się  osoba  pragnąca  pełnić  funkcję  grabarza  i
opiekuna  naszego  parafialnego  cmentarza.  Jest  nią  p.  Stanisław
Fiśkiewicz.  W  obecnej  chwili  przebywa  on  zagranicą,  dlatego
chwilowo  funkcje  czysto  grabarskie  w  jego  imieniu  w  ciągu
najbliższych  dwu  i  pół  miesiąca  podejmie  Zakład  Pogrzebowy
Arkadia  z Rzeszowa.  W razie potrzeby prosimy o kontakt  z ks.
Proboszczem.
6. W  tym  tygodniu  obchodzimy:  we  wtorek  wspomnienie  św.
Wincentego  a  Paulo,  w  środę  wspomnienie  św.  Wacława;  w
czwartek święto  św. Archaniołów Michała,  Gabriela  i  Rafała,  w
piątek  wspomnienie  św.  Hieronima,  w  sobotę  św.  Teresy  od
Dzieciątka  Jezus.  W  czwartek  o  17.30  adoracja  Najświętszego
Sakramentu.
7. W  sobotę  rozpoczęcie  nabożeństw  różańcowych.  Będą  one
odprawiane  w  dni  powszednie  po  wieczornej  Mszy  św.,  a  w
niedziele o godz. 16. 15. Zapraszamy szczególnie dzieci, które po
nabożeństwach  będą  otrzymywały  naklejki  z  osobami
pielgrzymującymi  przez  wieki  na  Jasną  Górę.  Dzieci  będą
wypełniać  nimi  Koronę  Matki  Bożej  Częstochowskiej
przedstawioną na kolorowej planszy. 
8. W tym tygodniu obchodzimy pierwszą sobotę miesiąca. Zmiana
tajemnic różańcowych po Mszy św. i różańcu.
9. W  przyszłą  niedzielę  po  Mszy  św.  o  godz.  7.30  spotkanie
Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.
10. W tym tygodniu ministranci i lektorzy będą mieli spotkania w
grupach.
11. Próba scholi odbędzie się w sobotę o godz. 17.00
12. Kandydaci  do  bierzmowania  również  w  tym tygodniu  będą
mieli spotkania w grupach według wybranych terminów, czyli w
poniedziałek  lub  wtorek  po  Mszy  św.  wieczornej.  Spotkania
rozpoczną się w kościele a później młodzież przejdzie do salki lub
zakrystii.

13. Dziękujemy  rodzinom  z  parafii  za  przygotowanie  naszego
kościoła na niedzielę oraz za ofiarę na ogrzewanie świątyni. Troskę
o  kościół  w nadchodzącym  tygodniu  powierzamy  dziesięciu
kolejnym  rodzinom  z  ul.  Sikorskiego  zaczynając  od  Państwa
Rudków. Wszystkich,  którzy  włączają  się  w  sprzątanie  kościoła
polecamy Panu Bogu w modlitwie  i  raz  w miesiącu  w naszym
kościele  odprawiana  będzie  Msza  św.  w  intencjach  osób
sprzątających  kościół  oraz w intencji  ich  Rodzin.  Pierwsza taka
Msza  święta  zostanie  odprawiona  w  najbliższy  wtorek  o  godz.
18.00.
14. Zachęcamy  do  zainteresowania  się  prasą  katolicką.  Gość
Niedzielny  w  tym  tygodniu  dodaje  płytę  z  filmem,  światowym
bestsellerem pt. „Bóg nie umarł”. 

Walcz w dobrych zawodach o wiarę, zdobywaj życie wieczne 
(1Tm 6, 12)

INTENCJE  MSZY  ŚW. 25/09/2016 – 02/10/2016

25/09 XXVI Niedziela Zwykła
7 30 + Józef Klich (14 rocznicy śmierci) i jego Rodzice
9 30 + Jan Herba w 2 rocznicę śmierci

11 30 + Augustyn Kura – z Róży św. Józefa

17 00 + Stanisława Góralczyk – od sąsiadów syna

26/09 Poniedziałek
7 00 + Ryszard Trojanowski od Zakładu Pogrzebowego Hades

18 00 1) + Anna i Doman Dynda – 7. rocznica śmierci
2) z Róży św. Józefa

27/09 Wtorek – wsp. św. Wincentego a Paulo
7 00 + Alicja Materna od Wiesławy Ochali i Bogumiły Świder

18 00 1) + Antoni, Franciszka i Maria Borowiec
2) o Boże błogosławieństwo dla Rodzin dbających o kościół

parafialny we wrześniu
3) z prośbą o błogosławieństwo i dary Ducha Świętego 

Małgorzaty i Bartosza – ks. Andrzej Cypryś
28/09 Środa – wsp. św. Wacława

7 00 + Teodozja Płonka od koleżanek i kolegów z pracy syna 
Waldemara

18 00 1) + Rozalia, Jan, Anna Mikuła
2) + Jan Siciak od Michalskich - Bieńków

29/09 Czwartek – święto Świętych Archaniołów Michała, 
Gabriela i Rafała

7 00 + Kazimierz Kocyło od koleżanek z Kardiochirurgii
18 00 1) + Teodozja Gorczyńska od kuzynek Zofii, Teresy i 

Satnisławy
2) + Wiktoria, Kacper, Rozalia, Eugeniusz

30/09 Piątek – wsp. św. Hieronima
7 00 + Bolesław Prokop od Rodziny Bilskich

18 00 1) + Bogumiła Trojanowska w 3. rocznicę śmierci
2)+ Lucyna Członka od Mamy

01/10 Sobota – wsp. św. Teresy od Dzieciątka Jezusa
7 00 + Augustyn Kura – 1. Msza św. gregoriańska

18.00 1) + Stanisław Kubicz w rocznicę śmierci
2) z Róży Świętej Bożej Rodzicielki

02/10 XXVII Niedziela Zwykła
7 30 + Augustyn Kura – 2. Msza św. gregoriańska
9 30 + Jan Data

11 30 dziękczynna za 85 lat życia
17 00 za parafian

Dyżur liturgiczny pełni Ks. Proboszcz

Wydawca: Parafia pw. Miłosierdzia Bożego
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