Ogłoszenia Duszpasterskie
23.09 – 30.09.2018
1.

Bóg Zapłać za obecność i modlitwę oraz za przygotowanie naszej świątyni na Dożynki
Parafialne i wszelkie zaangażowanie włożone w ich organizację.

2.

Bóg Zapłać za wszystkie składane ofiary.
• Dziś kolekta przeznaczona jest na remonty obiektów diecezjalnych i konserwację
zabytków sakralnych.

3.

Dzisiaj o godz. 15:00 zapraszam nabożeństwo przy Krzyżu na Szubienniku, a za
tydzień na nabożeństwo przy kapliczce św. Jadwigi na Wilczej Budzie.

4.

W czwartek wspomnienie św. Wincentego a Paulo, w piątek św. Wacława, a w sobotę
święto świętych Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała.
Wszystkim parafianom oraz gościom życzę opieki Matki Bożej
i błogosławieństwa Bożego na cały tydzień

30.09 – 07.10.2018
1.

Bóg Zapłać za obecność i modlitwę oraz za sprzątanie naszego kościoła.

2.

Bóg Zapłać za wszystkie składane ofiary.
• Za tydzień kolekta przeznaczona będzie na seminarium duchowne i instytucje
diecezjalne.
• Również w następną niedzielę comiesięczna zbiórka na cele gospodarcze.

3.

Dziś o godz. 15:00 serdecznie zapraszam na nabożeństwo przy kapliczce św. Jadwigi
Śląskiej na Wilczej Budzie.

4.

W tym tygodniu przypadają wspomnienia: św. Teresy od Dzeciątka Jezus
(poniedziałek), świętych Aniołów Stróżów (wtorek), św. Franciszka z Asyżu (czwartek)
oraz św. siotry Faustyny Kowalskiej (piątek).

5.

Rozpoczyna się październik – miesiąc nabożeństw różańcowych, na które serdecznie
zapraszam. Wierni odmawiający tą modlitwę w kościele, kaplicy, bądź rodzinie mogą
(pod zwykłymi warunkami) zyskać odpust zupełny. Warunki: a) modlitwa 5 dziesiątek
bez przerwy, b) rozmyślanie tajemnic, c) przy publicznym odmawianiu zapowiedź
tajemnic wg zwyczaju.

6.

W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca.
• W piątek od godz. 8:30 odwiedziny chorych
• W sobotę o godz. 8:00 Msza św. w int. czcicieli Niepokalanego Serca NMP.
Wszystkim parafianom oraz gościom życzę opieki Matki Bożej
i błogosławieństwa Bożego na cały tydzień
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„Przyjdźcie do mnie wszyscy...”
Ewangelia na XXV Niedzielę Zwykłą

 Mk 9, 30-37

Jezus i Jego uczniowie przemierzali Galileę, On jednak nie chciał, żeby ktoś o tym wiedział.
Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: «Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi.
Ci Go zabiją, lecz zabity, po trzech dniach zmartwychwstanie». Oni jednak nie rozumieli
tych słów, a bali się Go pytać. Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był już w domu, zapytał ich:
«O czym to rozprawialiście w drodze?» Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się
między sobą o to, kto z nich jest największy. On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich:
«Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich».
Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: «Kto
jedno z tych dzieci przyjmuje w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie
przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał».

Ewangelia na XXVI Niedzielę Zwykłą

 Mk 9, 38-43. 45. 47-48

Apostoł Jan rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak
w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami». Lecz
Jezus odrzekł: «Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto uczyni cud 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. A kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych,
którzy wierzą, temu lepiej byłoby kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli
zatem 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 nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie
powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż
z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie ginie i ogień nie gaśnie».

NIEDZIELA – 23.09.2018 XXV NIEDZIELA ZWYKŁA
7:00 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
Z podz. za odebr. łaski, z pr. o dalsze bł. Boże i zdr. z okazji 35 rocz.
7:30 – Msza św.
ślubu Zofii i Leszka Chrząszcz.
RAD. 9:15 – Msza św. Intencja rodziny Sadowski.
11:00 – Msza św. Intencja wolna
15:00 – Nabożeństwo przy Krzyżu na Szubienniku

PONIEDZIAŁEK – 24.09.2018
7:30 – Msza św.

Za + Bernarda i Henryka Bzdok oraz za + rodziców Zofię
i Wilhelma Bzdok.

Intencja wolna

Wspomnienie świętych Aniołów Stróżów

17:30 – Nabożeństwo różańcowe
18:00 – Msza św. Intencja wolna

7:30 – Msza św. Intencja wolna
17:30 – Nabożeństwo różańcowe

Wspomnienie św. Wacława, męczennika

RAD. 17:00 – Msza św. (szkolna)
18:30 – Msza św. (szkolna)

Wsp. św. Franciszka z Asyżu

I CZWARTEK MIESIĄCA

17:30 – Nabożeństwo różańcowe
18:00 – Msza św. Intencja wolna

Wspomnienie św. Wincentego a Paulo, prezbitera

Za + syna Norberta Cichoń w rocznicę śmierci.

PIĄTEK – 28.09.2018

Za + Józefa, Józefę, i Zenona Bełej, + Annę, Jana
i Stanisława Hubicz, + Józefa, Elżbietę, Wacława, Marię
i Pawła Marszałek oraz za + Oglę Kozioł.
Intencja wolna

SOBOTA – 29.09.2018 Święto świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała
9:00 – Sprzątanie kościoła
Rodzina Walas Józef
17:00 – Msza św. (niedzielna) Intencja wolna

NIEDZIELA – 30.09.2018 XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA
7:00 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
7:30 – Msza św.
Intencja wolna

RAD. 9:15 – Msza św.

WTOREK – 02.10.2018

CZWARTEK – 04.10.2018

CZWARTEK – 27.09.2018
18:00 – Msza św.

17:30 – Nabożeństwo różańcowe
18:00 – Msza św. Za + męża Jana Sonka.

ŚRODA – 03.10.2018

ŚRODA – 26.09.2018
7:30 – Msza św.

Wsp. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy
i doktora Kościoła

Intencja wolna

WTOREK – 25.09.2018
7:30 – Msza św.

PONIEDZIAŁEK – 01.10.2018

Intencja rodziny Gowin.

11:00 – Msza św.
Intencja wolna
15:00 – Nabożeństwo przy kapliczce św. Jadwigi Śląskiej na Wilczej Budzie

PIĄTEK – 05.10.2018

8:30 –
RAD. 16:30 –
RAD. 17:00 –
18:00 –
18:30 –

–
–
–
–

I PIĄTEK MIESIĄCA

Odwiedziny chorych
Nabożeństwo różańcowe
Msza św. (szkolna)
Intencja wolna
Nabożeństwo różańcowe
Msza św. (szkolna) Intencja wolna

SOBOTA – 06.10.2018
8:00
9:00
16:30
17:00

Wsp. św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy

I SOBOTA MIESIĄCA

Msza św.
W intencji czcicieli Niepokalanego Serca NMP
Sprzątanie kościoła
Rodzina Ignatowicz Mirosław
Nabożeństwo różańcowe
Msza św. (niedzielna) Intencja wolna

NIEDZIELA – 07.10.2018 XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA
7:00
7:30
RAD. 9:15
11:00
14:30

–
–
–
–
–

Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
Msza św. Intencja wolna
Msza św. Intencja rodziny Oczkowski.
Msza św. Przez wst. Anioła Stróża w int. Zuzanny Michalskiej w 9 rocz. ur.
Nabożeństwo różańcowe

