PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 10.10.2021 – 17.10.2021
Niedziela – 10.10.21, XXVIII Niedziela zwykła, Dzień papieski
Kolekta na potrzeby remontowe parafii (remont organów).
Po mszach: zbiórka na Dzieło tysiąclecia – fundusz stypendialny
7.30 – Do Matki boskiej Różańcowej za wszystkich seniorów naszej Parafii.
10.30 – Suma: Do Matki Boskiej Różańcowej dziękczynna z ok. 80 r. urodzin
Elżbiety Gebauer, z prośbą o dalsze zdrowie i opiekę .
15.00 – Nabożeństwo różańcowe.
Poniedziałek – 11.10.21,
6.30 – Za + siostrę Edwinę Zofię SM, + siostrzeńca i ++ z pokrew. z rodziny
Krzysiak.
17.30 – Nabożeństwo różańcowe
Wtorek – 12.10.21,
6.30 – Za + Annę Halkiewicz w I r. śm. ze wspom. + męża Władysława.
17.30 – Nabożeństwo różańcowe
Środa – 13.10.21, Dzień fatimski, msza szkolna
17.00 – Za żyjących i ++ członków Żywego Różańca.
Nabożeństwo fatimskie z procesją.
Czwartek – 14.10.21,
6.30 – Za + męża Manfreda Dziubanek, matkę Klarę, rodziców Helenę
i Eugeniusza Cidwińskich i całe pokrew. z obu stron.
17.30 – Nabożeństwo różańcowe
18.00 – Katecheza dla uczniów klasy VIII
Piątek – 15.10.21, św. Teresy od Jezusa
6.15 – Koronka do Miłosierdzia Bożego za Młode pokolenie
6.30 – Za żyjących i ++ Parafian.
17.30 – Nabożeństwo różańcowe
Sobota – 16.10.21, św. Jadwigi Śląskiej
7.00 – Za + Adelę Piechura od Róży Różańcowej.
Nabożeństwo różańcowe.
Niedziela – 17.10.21, XXIX Niedziela zwykła, Dzień papieski
Kolekta na potrzeby parafii
7.15 – Modlitwy poranne
7.30 – Za ++ rodz. Jadwigę i Bernarda Stobrawe i + matkę Helenę Drost.
10.30 – Suma: Za + ojca Rudolfa Czerner, dziadków Czerner – Barton.
15.00 – Nabożeństwo różańcowe.

Najbliższe wolne intencje w październiku: 18, 19, 21, 22, 25, 26, 29.
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Skarbem Kościoła jest Eucharystia, w której Bóg jest dla nas pokarmem i
mądrością w Najświętszym Sakramencie i swoim słowie. W świecie, który
nieustannie proponuje nam wiele różnorakich dóbr, warto rozróżnić, co tak
naprawdę jest dla nas dobrem, a co tylko ułudą, iluzją dobra. Przychodzimy jak
młodzieniec z Ewangelii, by zadać Bogu najistotniejsze pytania. Nie lękajmy
się też przyjąć Bożej odpowiedzi.
2. Obchodzimy 21. Dzień Papieski. Po mszy św. można złożyć ofiary do
puszek na Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która realizuje program
stypendialny skierowany do uzdolnionej młodzieży z małych miast i wsi.
3. Październik to miesiąc różańca. Zapraszamy codziennie o godz. 1730.
Zachęcamy także do wspólnego odmawiania różańca w rodzinach.
4. W czwartek będziemy obchodzić Dzień Edukacji Narodowej. Wszystkim,
którym leży na sercu dobre wychowanie młodego pokolenia, szczególnie
rodzicom, nauczycielom, wychowawcom, katechetom, życzymy przede
wszystkim wytrwałości i mocy Ducha Świętego na każdy dzień.
5. W sobotę, 16 października, w Sanktuarium na Górze św. Anny odbędzie się
V Diecezjalna Pielgrzymka Żywego Różańca pt. „Z Maryją zanurzeni w
Wielkiej Tajemnicy Wiary”. Początek o godz. 10.00. Zapraszamy członków
Żywego Różańca z naszej Parafii do udziału w tej Pielgrzymce.
6. Bóg zapłać za pomoc przy porządkowaniu cmentarza, za prace i ofiary
składane na potrzeby naszej parafii i inne.
7. Trwa remont naszych organów. Bóg zapłać panom Józefowi i Jerzemu za
prace malarskie i wszystkim dobrodziejom za ofiary remontowe.
8. W listopadzie odbędą się wybory do Parafialnej Rady Duszpasterskiej oraz
do zupełnie nowej Parafialnej Rady Ekonomicznej, która od tego roku stanowić
będzie, obok PRD, oddzielne gremium doradcze w parafii.
9. W zakrystii są do nabycia różne kalendarze na rok 2022 (6 zł). Zapisujemy
msze św. na rok 2022. Do końca tego tygodnia pierwszeństwo mają
zamawiający msze św. rocznicowe, jubileuszowe i okolicznościowe. Warto
skorzystać z tej możliwości, gdy zależy nam na konkretnym terminie czy
godzinie mszy św. Zapisy po mszach w tygodniu oraz po różańcu.
10. Tegoroczna 7. Diecezjalna Pielgrzymka Pracowników Służby Zdrowia
odbędzie się w piątek 15 października w Sanktuarium Św. Józefa w Prudniku –
Lesie. Rozpoczęcie Mszą św. o 18.00 pod przewodnictwem Biskupa Andrzeja
Czai. Po Mszy św. konferencję pt. «Jak po chrześcijańsku przewodzić innym?
Myśli wokół bł. kard. Stefana Wyszyńskiego» wygłosi o. Waldemar Polczyk
OFM.

11. W tym tygodniu patronują nam:
– w środę 13 października – bł. Honorat Koźmiński (1829-1916), prezbiter,
kapucyn, założyciel wielu zgromadzeń bezhabitowych;
– w piątek 15 października – św. Teresa od Jezusa (1515-1582), dziewica i
doktor Kościoła, reformatorka zakonu karmelitańskiego;
– w sobotę 16 października – św. Jadwiga Śląska (między 1178 a 1180-1243),
żona Henryka I Brodatego, po śmierci męża wstąpiła do klasztoru cysterek,
słynęła z pobożności i czynów miłosierdzia.
SENTENCJA TYGODNIA
Nie musisz wszystkiego rozumieć, wystarczy, że wszystko, co Bóg
daje, kochasz. bł. kardynał Stefan Wyszyński
UŚMIECH TYGODNIA
- Co tam ksiądz mówił na kazaniu? – pyta ojciec syna po powrocie z kościoła.
- Mówił, że rodzice nie powinni pytać o to swoich dzieci, tylko sami mają
chodzić na Msze św.
- Małżeństwo proszę księdza – mówi parafianin do proboszcza – przypomina
trzy zakony: na początku Franciszkanów zapatrzonych w świat przyrody, z
czasem Dominikanów mocnych w słowach i argumentach, a po latach już tylko
Kamedułów przestrzegających reguły milczenia.
NAUCZANIE O EUCHARYSTII
„Sacrum” Mszy świętej nie jest przeto „sakralizacją” czyli dodatkiem ludzkim
do czynności Chrystusa w wieczerniku, jako że Ostatnia Wieczerza w Wielki
Czwartek była obrzędem świętym, liturgią pierwotną i konstytutywną, w której
Chrystus, gotowy umrzeć za nas, sam celebrował sakramentalnie tajemnicę
swojej Męki i Zmartwychwstania, która jest sercem każdej Mszy świętej.
św. Jan Paweł II
Dobrej niedzieli, samych dobrych dni w ciągu tygodnia oraz obfitości Bożego
błogosławieństwa wszystkim parafianom i przybyłym gościom
życzy ksiądz proboszcz Jerzy Tomeczek
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Już pobieżna obserwacja życia codziennego ukazuje ogromny kontrast pomiędzy
szczytnymi hasłami a postępowaniem pełnym korupcji, zakłamania i fałszu. W świecie
reklam i konsumpcjonizmu, w którym media każdego dnia przekonują nas, że musimy
posiadać tysiące rzeczy, jeśli chcemy żyć wygodnie i szczęśliwie, rodzi się pytanie o naszą
wolność oraz umiejętność panowania nad światem rzeczy.
Jezus zwracając się do swoich uczniów, po rozmowie z bogatym młodzieńcem, powiedział:
„Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają
ufność”. Nie słyszymy w Jego słowach potępienia bogactwa, ale ukazanie, jak ludzie winni
używać bogactw tego świata, żeby nie stały się one dla nich przeszkodą w zbawieniu. Na
tym właśnie polega mądrość, która jest najcenniejszym skarbem. Dlatego Jezus w
„Kazaniu na Górze” naucza: „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy
królestwo niebieskie”.
Rada ewangelicznego ubóstwa dotyczy wszystkich ochrzczeni. Mają oni naśladować
Mistrza, czyli, odwzorowywać swoim życiem te rysy doskonałości moralnej, które posiada
Jezus. Taka postawa ukazuje bowiem prawdziwość naszego chrześcijaństwa na drodze do
dojrzałości i zjednoczenia z Bogiem. Rady ewangeliczne są zaproszeniem do rozwijania
doskonałości miłości. Jak uczy Tomasz z Akwinu, o ile celem przykazań jest odrzucenie
tego, co jest niezgodne z miłością, o tyle zadaniem rad jest oddalenie tego wszystkiego, co
nie sprzeciwiając się bezpośrednio miłości, może stanowić przeszkodę w jej wzroście.
Jezus, który „dla nas stał się ubogim, aby nas swoim ubóstwem ubogacić”. ma stanowić
dla nas stały punkt odniesienia w osiąganiu świętości. Być ubogim to być wolnym od
ulegania powabom świata, które nie dają człowiekowi prawdziwego szczęścia. Do tego, by
być wolnym, jest potrzebne zacieśnianie więzi z Jezusem, rozeznanie w świetle słowa
Bożego oraz karmienie się Bożym miłosierdziem i Eucharystią. Jezus pomaga nam
uwolnić się od zbytniej troski o siebie, daje nadzieję i moc wytrwałości nawet w chwilach
próby czy kryzysu. Łączność z Nim pomaga w zdobywaniu wewnętrznego pokoju, radości
życia i w pełniejszym zawierzeniu Bogu. Naśladowcy Chrystusa pokazują, że do
godziwego życia potrzebują niewiele, a reszta służy okazywaniu miłości wobec bliźniego.
W ten sposób świadomie ograniczają i ukierunkowują korzystanie ze środków
materialnych, by móc samemu wzrastać duchowo i służyć innym.
Aby wzrastać w ewangelicznym ubóstwie ważne jest więc ustawiczne zaufanie wobec
Boga, spokojne zaakceptowanie okoliczności życia, które mogą powodować nasze
ubożenie, takich jak starzenie się, choroby czy różnorakie niespełnienia. Bóg, który zna
zamysły i pragnienia ludzkiego serca pozwala, abyśmy bez lęku patrzyli na siebie i
bliźnich, a bez najmniejszego poczucia winy korzystali z dóbr ziemskich.

