INTENCJE MSZALNE od 7 października do 13 października 2019
Poniedziałek, 7 października – WSPOMNIENIE NMP RÓŻAŃCOWEJ
7.00
1) + Teresa Kwiecińska – int. od Katarzyny i Pawła Wojciechowskich; 2) + Zofia Kolasa– int.
od Sławomira z żoną
7.30
+ Władysław Jędrzejczyk – int. od Żony i od Synów z rodzinami
18.30
Dziękczynna za otrzymane łaski za przyczyną MB Królowej Różańca Świętego i Żywy Różaniec w naszej Parafii, z prośbą o jego rozwój i nieustającą opiekę Maryi dla modlących się w Różach
różańcowych – int. od Róż Różańcowych

Wtorek, 8 października
7.00
O bł. Boże i zdrowie dla Kapłanów, pracujących w parafii św. Jana z Kęt
7.30
+ Adam w 5. rocz. śm.
18.30
Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o bł. Boże, opiekę MB Różańcowej i wstawiennictwo
św. Teresy od Dzieciątka Jezus dla Członkiń Róży VII, a dla ++ Zm. z Róży o życie wieczne w niebie

Środa, 9 października – ŚWIĘTO BŁ. WINCENTEGO KADŁUBKA ORAZ
WSPOMNIENIE ŚŚ. MĘCZENNIKÓW DIONIZEGO, BISKUPA I TOWARZYSZY, I
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ŚW. JANA LEONARDIEGO, PREZBITERA
7.00
7.30
18.30

+ Paweł
+ Władysław Jędrzejczyk
++ Janina i ++ Zm. z rodziny

Czwartek, 10 października – WSPOMNIENIE BŁ. MARII ANGELI TRUSZKOWSKIEJ, DZIEWICY
7.00
7.30
18.30

1) O świętość życia w rodzinie; 2) + Zofia Kolasa – int. od Bronisławy z mężem
W intencji Panu Bogu wiadomej
+ Edward w 26. rocz. śm.

Piątek, 11 października – WSPOMNIENIE ŚW. JANA XXIII, PAPIEŻA
7.00
1) O poprawę zdrowia wedle woli Bożej dla Małgorzaty; 2) + Józef Franczak – int. od Parafian; 3) + Wojciech Janus
7.30
+ Władysław Jędrzejczyk – int. od rodziny Urbańskich z Międzyrzecza
18.30
++ Kazimierz i Katarzyna

SOBOTA, 12 października – WSPOMNIENIE BŁ. JANA BEYZYMA
7.00
1) + Dorota Kucała – int od rodziny z Trzebuni; 2) + Emilia i Józef Maciaszkiewicz
7.30
1) ++ Anna, Józef, Urszula, Wojciech Urbańscy z ++ Zm. z rodziny; 2) Dziękczynna z prośbą o
bł. Boże i opiekę MB dla Danuty Turkiewicz z okazji imienin
18.30
+ Andrzej Koblański w 22. rocz. śm.

XXVIII. NIEDZIELA ZWYKŁA, 13 października – WSPOMNIENIE BŁ. HONORATA KOŹMIŃSKIEGO, PREZBITERA ORAZ XIX. DZIEŃ PAPIESKI
7.30
+ Leszek w 38. rocz. śm.
9.00
+ Teresa Kralka
10.30
W intencji dziękczynnej za posługę ks. Łukasza Wielochy, z prośbą o potrzebne łaski, dary DŚ
oraz wstawiennictwo św. Łukasza, opiekę MB z okazji imienin – int. od Parafian
12.00
++ Andrzej i Alicja Pasternak i ich Rodzice
13.15
Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i zdrowie w 18. rocz. ur. Karoliny
17.00
W intencji Krucjaty Jednej Intencji: By Maryja była bardziej znana i miłowana; by Jej wezwanie z Fatimy poznał i wypełnił świat – int. od Róż Różańcowych
18.30
+ Agnieszka Trutwin w 4, rocz. śm.
20.00
++ Alicja, Jóżef i Bogusław

Apostołowie prosili Pana: «Przymnóż nam wiary». Pan rzekł: «Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: „Wyrwij
się z korzeniem i przesadź się w morze”, a byłaby wam posłuszna.
Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z
pola: „Pójdź i siądź do stołu”? Czy nie powie mu raczej: „Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i
pił”? Czy dziękuje słudze za to, że wykonał to, co mu polecono?
Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono:
„Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać”».
REFLEKSJA
Wiara jest niczym niezasłużoną łaską, dlatego apostołowie proszą o nią
Pana. Wiara zaszczepiona w sercu człowieka jest służebnicą Pana. Chociaż w
mocy żywej wiary płonącej w sercu człowieka dokonują się wielkie cuda, jest
ona zawsze posłuszna Panu. Dawcą wszelkich dzieł dokonanych w mocy żywej wiary jest Bóg, dlatego nikt nie może chlubić się, że czegoś dokonał dzięki
temu, że mocno wierzył. Wiara daje Bogu wolność do cudownego nasycania
ludzkości Bożym działaniem i obecnością. Podobnie jak sługa w niektórych
żydowskich domach za czasów Jezusa przygotowywał stół, aby rodzina nasyciła się posiłkiem i wspólnym biesiadowaniem.

PAŹDZIERNIK 2019 –
NADZWYCZAJNY MIESIĄC MISYJNY
Październik 2019 roku to ogłoszony przez
papieża Franciszka Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny.
Okazją do tego jest setna rocznica opublikowania
przez Benedykta XV Listu apostolskiego Maximum
illud. Dokumentem tym pragnął rozbudzić w całym Kościele świadomość obowiązku misyjnego.
W Światowy Dzień Misyjny 2017 r. papież Franciszek skierował list na ręce prefekta
Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, kard. Fernando Filoniego. Ogłosił w nim październik
2019 roku Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym.
Temat Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego
Jego mottem są słowa: Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa z misją w świecie. Papież zaznaczył, że ma się on przyczynić do rozbudzenia świadomości misji Ad gentes i podjęcia z nową energią misyjnej przemiany życia i duszpasterstwa. Chodzi o to, aby wszystkim
wiernym leżało naprawdę na sercu głoszenie Ewangelii i przekształcenie ich wspólnot w rzeczywistości misyjne i ewangelizacyjne; aby rozwinęło się umiłowanie misji, będących umiłowaniem Jezusa, ale jednocześnie miłością do Jego ludu.
Jak przeżyć Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny
Wskazówki papieża Franciszka i Kongregacji Ewangelizacji Narodów dotyczące misyjnej odnowy Kościoła, w ramach dobrego przygotowania i przeżycia NMM: 1) osobiste
spotkanie z Jezusem Chrystusem – poprzez Eucharystię, słowo Boże, modlitwę osobistą i
wspólnotową; 2) czerpanie ze świadectwa świętych, którzy ponieśli męczeńską śmierć na misjach; 3) pogłębianie formacji biblijnej, katechetycznej, duchowej i teologicznej dotyczącej
misji Ad gentes; 4) realizacja miłości w formie wspierania ogromnego dzieła misji Ad gentes i
chrześcijańskiej formacji w Kościołach będących w największej potrzebie.
Modlitwa na Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny
Boże Ojcze, Twój Jednorodzony Syn, Jezus Chrystus, po zmartwychwstaniu
powierzył swoim uczniom misję: „Idźcie na cały świat i czyńcie uczniami wszystkie narody”.
Ty nam przypominasz, że przez chrzest zostaliśmy włączeni w misję Kościoła. Przez dary Twojego Ducha Świętego udziel nam łaski, byśmy byli odważnymi i gorliwymi świadkami Ewangelii, aby misja powierzona Kościołowi, wciąż jeszcze daleka do zrealizowania, mogła znaleźć
nowe i skuteczne sposoby niesienia światu życia i światła. Spraw, byśmy tak działali, by
wszystkie narody mogły spotkać się ze zbawczą miłością i miłosierdziem Jezusa Chrystusa,
który żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Logo Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego
Jest to krzyż opasujący swymi ramionami kulę ziemską. Poszczególne kolory odwołują się do barw, które tradycyjnie symbolizują kontynenty: czerwony – Ameryka, zielony –
Afryka, niebieski – Oceania, żółty – Azja, biały – Europa.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA XXVII. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ
1. Dziś, z racji I niedzieli miesiąca po każdej Mszy św. adoracja IHS
W bieżącym tygodniu: jutro wspomnienie NMP Różańcowej, w środę święto bł. Wincentego Kadłubka, biskupa, w piątek wspomnimy św. Jana 23., papieźa o raz 57. rocznicę

inauguracji Soboru Watykańskiego II, w sobotę bł. Jana Beyzyma, posługacza trędowatych na
Madagaskarze. W najblższą niedzielę odpust w parafii św. Antoniego ku czci MB Różańcowej
z sumą o godzinie 12.00.
2. W Nadzwyczajnym Miesiącu Misyjnym zapraszamy codziennie na różaniec. W
niedziele o 18.00, w dni powszednie o 17.45.
3. W najbliższą niedzielę w Kościele w Polsce 19. Dzień Papieski pod hasłem Wstańcie, chodźmy. Przeprowadzimy zbiórkę do puszek dla zdolnej i mniej zamożnej młodzieży,
której kształcenie wspiera Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia. Wzbiórce pomogą dzieci,
młodzież, Odnowa w Duchu Świętym i Parafialny oddział Akcji Katolickiej.
4. W piątek rozpoczniemy nowennę przed uroczystością św. Jana Kantego. Do wspólnej modlitwy zapraszamy w piątek młodzież oazową, w sobotę kręgi Domowego Kościoła, w
niedzielę Bożych Młynarzy.
5. Spotkanie Rady Parafialnej w najbliższy piątek o godzinie 19.30 na plebanii. Sugestie do dyskusji można przekazywać reprezentantom poszczególnych rejonów lub mailowo, do
skrzynki strony parafialnej. Spotkanie Zespołu Charytatywnego w poniedziałek o 15.00 w
bibliotece parafialnej. W poniedziałek po wieczornej Mszy św. w kościele dolnym spotkanie
rodziców dzieci pierwszokomunijnych. Rodzice kandydatów do bierzmowania i sami kandydaci z klas VI, VII i VIII będą mieli swoje spotkanie w najbliższy piątek, również w kościele
dolnym po wieczornej Mszy św. Spotkanie wieczystej róży różańcowej modlącej się z
wdzięcznością z kanonizację św. Jana Pawła II 16 października o 17.00 w Bożym Młynie.
Pielgrzymka dla chętnych do Kalwarii Zebrzydowskiej w najbliższą sobotę. Wyjazd o 9.30,
koszt 30 PLN, istnieje możliwość zapisu w zakrystii.
6. W imieniu krakowskiego biura regionalnego Pomocy Kościołowi w Potrzebie i
własnym dziękujemy wszystkim, którzy podczas inicjatywy modlitewnej Polska pod Krzyżem
zakupili krzyżyki wykonywane przez chrześcijan w Ziemi Świętej. Udało się zebrać 3675
PLN. Dziękujemy Katolickiej Odnowie w Duchu Świętym za rozprowadzenie krzyżyków.
7. Wraz z przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskupem Stanisławem Gądeckim zachęcamy wszystkich wiernych do udziału w wyborach parlamentarnych w
najbliższą niedzielę. Miłość Ojczyzny i odpowiedzialność za dobro wspólne wymagają od
wszystkich korzystania z prawa wyborczego. Warto pamiętać, że katolicy nie mogą wspierać
programów, które promują aborcję, starają się przedefiniować instytucję małżeństwa, usiłują
ograniczyć prawa rodziców w zakresie odpowiedzialności za wychowanie ich dzieci, propagują demoralizację dzieci i młodzieży. Powinniśmy natomiast popierać programy broniące prawa
do życia od poczęcia do naturalnej śmierci, gwarantujące prawną definicję małżeństwa jako
trwałego związku jednego mężczyzny i jednej kobiety, promujące politykę rodzinną, wspierające dzietność.
Wybierając kandydata zwracamy uwagę na jego prawość moralną, kompetencje w
dziedzinie życia politycznego i obywatelskiego, potwierdzone dotychczasową działalnością
publiczną, świadectwo życia w rodzinie oraz małej ojczyźnie. Liczą się również takie cechy
osobowości jak: wyrazista tożsamość, szacunek do każdego człowieka, postawa dialogu i
umiejętność współpracy z innymi, zdolność do roztropnego rozwiązywania konfliktów, miłość
Ojczyzny oraz traktowanie władzy jako służby.
Prosimy też o modlitwę w intencji Ojczyzny, zwłaszcza podczas różańca.
8. Wczoraj w naszym kościele zawarli sakramentalny związek małżeński Beata i Karol Gryszka. Niech Duch Święty umacnia i doskonali Ich wzajemną miłość. W minionym tygodniu pożegnaliśmy Marię Stachowską. Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie...

