Ogłoszenia Duszpasterskie
15.09 – 22.09.2019
1.

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

2.

Bóg Zapłać za wszystkie składane ofiary.
• Za tydzień kolekta na remont obiektów diecezjalnych i konserwację zabytków
sakralnych.

3.

Dziś uroczystość odpustowa w parafii Tuły.

4.

W tym tygodniu (środa, piątek, sobota) przypadają kwartalne dni modlitw za
dzieci, młodzież i wychowawców.

5.

W tym tygodniu przypadają: wsp. śś. Korneliusza i Cypriana (poniedziałek),
święto św. Stanisława Kostki (środa), wsp. św. Andrzeja Kim Teagon, Pawła
Chong Hasang i Towarzyszy (piątek) oraz święto św. Mateusza, Apostoła (sobota).

6.

Za tydzień o godz. 15:00 nabożeństwo przy Krzyżu na Szubienniku.

7.

Na pomoc dla Emilki udało się zebrać w naszej parafii 1719,40 zł i 5 euro.
Wszystkie pieniądze zostały przekazane na konto Emilki w Stowarzyszeniu OPP
Pokój i zostaną one zainwestowane w jej rehabilitację oraz powrót do zdrowia.

Głos Matki Bożej
Śnieżnej
Wniebowziętej

Gazetka parafialna
Nr 20 / 2019
(15.09 – 29.09.2019)
Parafia Rzymskokatolicka
pw. Matki Boskiej Śnieżnej
w Dąbrówce Dolnej
Tel. 77 469 80 58
w nagłych przypadkach:
503 495 341
parafia@matkasniezna.pl
www.matkasniezna.pl

Radomierowice
Dąbrówka Dolna

„Przyjdźcie do mnie wszyscy...”

Wszystkim parafianom oraz gościom życzę opieki Matki Bożej
i błogosławieństwa Bożego na cały tydzień

Ewangelia na XXIV Niedzielę Zwykłą

22.09 – 29.09.2019
1.

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

2.

Bóg Zapłać za wszystkie składane ofiary.

•

Dziś kolekta na remont obiektów diecezjalnych i konserwację zabytków
sakralnych.

3.

W tym tygodniu przypadają: wsp. św. ojca Pio (poniedziałek), św. Wincentego
a Paulo (piątek) oraz św. Wacława (sobota).

4.

W przyszłą niedzielę o godz. 15:00 nabożeństwo ku czci św. Jadwigi na Wilczej
Budzie.
Wszystkim parafianom oraz gościom życzę opieki Matki Bożej
i błogosławieństwa Bożego na cały tydzień

PARAFIA PW. MBŚ W DĄBRÓCE DOLNEJ - NR KONTA BANKOWEGO:

29 8890 0001 0000 1687 2000 0001
Aby skorzystać z możliwości odliczenia od podatku ofiar przekazywanych na cele parafii,
należy w tytule wpłaty wpisać: „darowizna na cele kultu religijnego”.

 Łk 15, 1-10

W owym czasie zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to
szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie: „Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi”.
Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: „Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną
z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją
znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu; sprasza przyjaciół
i sąsiadów i mówi im: «Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła». Powiadam
wam: Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż
z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Albo jeśli
jakaś kobieta, mając dziesięć drachm, zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala światła, nie
wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie? A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki
i sąsiadki i mówi: «Cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam». Tak samo,
powiadam wam, radość powstaje u aniołów Bożych z jednego grzesznika, który się nawraca”.

Ewangelia na XXV Niedzielę Zwykłą

 Łk 16, 10-13

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej
będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli
więc w zarządzie niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, prawdziwe dobro kto wam
powierzy? Jeśli w zarządzie cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, kto wam da wasze?
Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego
miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu
i mamonie”».

NIEDZIELA – 15.09.2019 XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA
7:00 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
Przez wst. Anioła Stróża w int. Oliwiera
7:30 – Msza św.
Pietroń w rocz. urodzin.
RAD. 9:15 – Msza św. Rez. Biegun Zdzisław.
11:00 – Msza św.

DOŻYNKI PARAFIALNE
Z podziękowaniem za tegoroczne plony.

PONIEDZIAŁEK – 16.09.2019
18:00 – Msza św.

Wsp. śś. męczenników Korneliusza, papieża
i Cypriana, biskupa

7:00 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
Przez wst. MBŚ i św. Idziego z podz. za odebr. łaski, z pr. o dalsze
7:30 – Msza św.
bł. Boże i zdrowie w 35 rocznicę ślubu Ireny i Huberta Szymiczek.
RAD. 9:15 – Msza św. Rezerwacja.
11:00 – Msza św. Za + Zygfryda Triebert, + ojca Jerzego, + z rodz. Triebert, Plewnia.
15:00 – Nabożeństwo przy Krzyżu na Szubienniku.

PONIEDZIAŁEK – 23.09.2019
18:00 – Msza św.

Wsp. św. Pio z Pietrelciny, prezbitera

Intencja wolna

Za + Tadeusza Walas, + rodziców, teściów, + z pokr. Babisz, Walas.

WTOREK – 24.09.2019

WTOREK – 17.09.2019
7:30 – Msza św.

NIEDZIELA – 22.09.2019 XXV NIEDZIELA ZWYKŁA

18:00 – Msza św.

Za + z rodzin Stanosek, Mioska, Czech oraz o zdr. i bł. Boże w tych
rodzinach.

Intencja wolna

ŚRODA – 25.09.2019
7:30 – Msza św.

Intencja wolna

ŚRODA – 18.09.2019 Święto św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski
7:30 – Msza św.

Intencja wolna

CZWARTEK – 26.09.2019
18:00 – Msza św.

Za + Łucję Pietroń w 1 rocznicę śmierci.

CZWARTEK – 19.09.2019
7:30 – Msza św.

Intencja wolna

PIĄTEK – 20.09.2019

Wsp. śś. męczenników Andrzeja Kim Teagon, Pawła Chong
Hasang i Towarzyszy

RAD. 17:00 – Msza św. (szkolna) Za + Zofię Trame.
18:15 – Koronka do Miłosierdzia Bożego
18:30 – Msza św. Intencja wolna
– Spotkanie dla rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii Św.

SOBOTA – 21.09.2019 Święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty
9:00 – Sprzątanie kościoła

Rodzina Zązel
Za + rodziców, + teściów, + siostrę, + dwóch szwagrów,
17:00 – Msza św. (niedzielna)
+ dziadków i wujków z obu stron.

PIĄTEK – 27.09.2019

Wspomnienie św. Wincentego a Paulo, prezbitera

RAD. 17:00 – Msza św. (szkolna) Za + Mieczysława Dziedzic na 30 dzień po śmierci.
18:15 – Koronka do Miłosierdzia Bożego
18:30 – Msza św. (szkolna) Za + syna Norberta w rocznicę śmierci.

SOBOTA – 28.09.2019

Wspomnienie św. Wacława, męczennika

9:00 – Sprzątanie kościoła
17:00 – Msza św. (niedzielna)

Rodzina Mrugała
Intencja wolna

NIEDZIELA – 29.09.2019 XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA
7:00
7:30
RAD. 9:15
11:00
15:00

–
–
–
–
–

Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
Msza św. W intencji Róż Różańcowych.
Msza św. Rez. Gowin.
Msza św. Intencja wolna
Nabożeństwo ku czci św. Jadwigi na Wilczej Budzie.

