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INTENCJE MSZALNE od 06 do 12 września 2021
PONIEDZIAŁEK (13 IX 2021) - Wspomnienie św. Jana Chryzostoma
1) + Maria Kasperska – Szach – int. od sąsiadek
700
2) + Zdzisława Kaziród – int. od syna Jarka z rodziną
3) o dostąpienie Miłosierdzia Bożego dla córki Weroniki
30
7
O bł. Boże i opieke MB na dalsze lata życia dla Stanisławy
1830 + Stefania Gazda – Msza św. greg.
WTOREK (14 IX 2021) – Święto Podwyższenia Krzyża Św.
700
+ Stefania Gazda – Msza św. greg.
730
+ Michalina Teichman – int. od koleżanek i kolegów z pracy Jolanty
1830 ++ Ireneusz w 3 r. śm., Stanisław, Michalina
ŚRODA (15 IX 2021) – Wspomnienie Matki Bożej Bolesnej
1) + Maria Kasperska – Szach – int. od sąsiadek
700
2) o zdrowie i potrzebne łaski dla Eugenii Bajorek, ………….. Nocek i Katarzyny Skręt
730
+ Stefania Gazda – Msza św. greg.
1830 W intencji Panu Bogu wiadomej za przyczyną MB Bolesnej
CZWARTEK (16 IX 2021) - Wspomnienie świętych męczenników Korneliusza i Cypriana
1) + Genowefa Kozień
700
2) + Stefania Gazda – Msza św. greg.
730
+ Kazimiera Zawartka w 6 r. śm.
1830 Intencje nowennowe
PIĄTEK (17 IX 2021)
1) + Stefania Gazda – Msza św. greg.
2) o potrzebne łaski, dary Ducha św., opiekę MB i wstawiennictwo św. Roberta
700
dla ks. Roberta Tupty w dniu imienin – int. od rodziny Radia Maryja i Margaretki
3) ++ Aniela, Wojciech Sokół
30
7
+ Maria Kasperska – Szach – int. od sąsiadek Krystyny i Stanisławy
1830 ++ rodzice, teściowie, szwagrowie, brat Wojciech i zmarli z ich rodzin
SOBOTA (18 IX 2021) – Święto św. Stanisława Kostki
1) ++ Halina, Czesław Łopaciuk
700
2) + Zdzisława Kaziród – int. od siostry Genowefy
1) + Stefania Gazda – Msza św. greg.
30
7
2) w podziękowaniu za serce i pomoc sąsiedzką
1830 + Zygfryd Motyka w 10 r. śm.
XXV NIEDZIELA ZWYKŁA (19 IX 2021)
Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i opiekę MB dla Józefy i Stanisława Rinchowskich
30
7
w 50 r. ślubu
900
++ Stefania, Franciszek
1030 Za parafian
Dziękczynna w 20 r. ślubu Beaty i Piotra Kasperczyków z prośbą o bł. Boże i
1200
opiekę MB
1315
+ Stefania Gazda – Msza św. greg.
Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i zdrowie dla Kacpra w 18 r. ur. i Mieczysława
1700
w 70 r. ur.
30
18
+ Teresa Kralka
2000 Franciszek Wszołek w 11 r. śm.
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EWANGELIA NA 24. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ / Mk 8, 27-35/
Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą
Filipową. W drodze pytał uczniów: «Za kogo uważają Mnie ludzie?» Oni
Mu odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za
jednego z proroków». On ich zapytał: «A wy za kogo Mnie uważacie?»
Odpowiedział Mu Piotr: «Ty jesteś Mesjasz». Wtedy surowo im
przykazał, żeby nikomu o Nim nie mówili. I zaczął ich pouczać, że Syn
Człowieczy wiele musi wycierpieć, że będzie odrzucony przez starszych,
arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że zostanie zabity, ale po trzech
dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy
Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upominać. Lecz On obrócił się i patrząc
na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: «Zejdź Mi z oczu, szatanie,
bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku». Potem przywołał do siebie
tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: «Jeśli ktoś chce pójść za Mną,
niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie
naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe
życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je».
REFLEKSJA
Piotr wie, kim jest Jezus. „Ty jesteś Chrystusem” – mówi. Jednak
ma własne wyobrażenie Mesjasza, który powinien wyzwolić Izraela spod
władzy Rzymian. Ale to jest tylko ludzkie myślenie. Plan zbawienia jest
inny: Mesjasz ma cierpieć i zostać zabity, ale zwycięży śmierć
i zmartwychwstanie. On przyszedł, aby odkupić nasze grzechy.
Przyjmijmy to z miłością zamiast sprzeciwiać się zamysłom Bożym jak
Piotr. Wiara bez dzieła męki, bez krzyża nie jest wiarą chrześcijańską –
pisał teolog Hans Urs von Balthasar. Starajmy się żyć tajemnicą męki
Jezusa. Ona pokonuje nasz egoizm i daje wielkie owoce duchowe.

SŁOWNIK SYMBOLIKI BIBLIJNEJ - KRZYŻ
Już u ludów paleolitycznych pojawił się znak krzyża X lub +, będący
zapewne symbolem solarnym, zabezpieczającym także przed
nieszczęściem. Na Bliskim Wschodzie krzyż grecki był symbolem nieba
i ziemi, słońca, czterech stron świata, a nawet kosmosu. Krzyż wpisany
w koło jest znakiem kosmicznym znanym u Hetytów już 2000-1000
l. p.n.e., związanym z powszechnym wówczas kultem solarnym. Inną
postacią krzyża występującego w starożytności jest symbol w kształcie
litery "T" (tau), oznaczający centrum świata, symbol panowania nad
wszystkim siły słońca. Krzyż to również motyw ornamentalny i znak
symboliczny używany w wielu kulturach, np. w Kartaginie, w
Skandynawii jako znaki graniczne. Wznoszono je na grobach królów i
bohaterów. Był on również symbolicznym znakiem Fenicjan. Dwie babki
drożdżowe z krzyżem odkryto w Herkulanum. Krzyż był świętym
symbolem u Azteków na długo przed Cortezem. Do V w. p.n.e. krzyż był
symbolem życia, zdrowia i ochrony przed śmiercią, jednak po tym czasie
stał się symbolem śmierci. Aleksander Macedoński po zajęciu Tyru kazał
z wielkiej uciechy ukrzyżować 2 tys. mieszkańców. Przez Macedonię
i Kartaginę zwyczaj ten trafił do Rzymu, gdzie stosowano go wobec
nie-Rzymian i niewolników. Rzymski sposób krzyżowania polegał na
przywiązywaniu ramion skazańca do poziomej belki, tzw. patibulum
i wciągnięcie jej na przygotowany pal. Bardzo rzadko skazańca przybijano
do krzyża. Prawdopodobnie Chrystusa ukrzyżowano, przybijając mu
ramiona do patibulum i owo patibulum musiał nieść przez całą Drogę
Krzyżową. Trudno wyobrazić sobie, że Chrystus wycieńczony torturami,
pobity, był w stanie nieść krzyż w całości. Zresztą według znawców
przedmiotu ten typ krzyża pojawił się dopiero w V w. n.e. Do krzyża
przybijano tabliczkę z tytułem winy titulum, najczęściej jednym
gwoździem razem ze stopami, zaś w przypadku Chrystusa - nad Jego
głową. Aby uniknąć rozerwania ciała pod jego ciężarem przez gwoździe,
w środku krzyża umieszczano kołek na którym wspierał się korpus
skazanego. Kołek ten wydłużał agonię nawet do kilku dni. Dla chrześcijan
krzyż jest znakiem zbawienia i znakiem nadziei. W trzech pierwszych
wiekach chrześcijaństwa znakiem tym posługiwano się rzadko, a do VI w.
nie umieszczano na krzyżu ciała Chrystusa. W VI w. pojawiły się krzyże
z przybitym Chrystusem, ale żyjącym, ubranym w długą tunikę i w
koronie na głowie. Dopiero w XI w. w Bizancjum, odstąpiono od tego
wzoru, nadając Chrystusowi na krzyżu postać realistyczną: obnażonego,
z pochyloną głową w cierniowej koronie.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA 24. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ
1. Dziś w Warszawie, w świątyni Opatrzności Bożej beatyfikacja Sług
Bożych: Kardynała Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Róży Czackiej.
W kościele w Polsce rozpoczynamy 11. Tydzień Wychowania pod hasłem
W blasku Ojcostwa. Do materiałów dla rodziców, nauczycieli i uczniów
przygotowanych na ten tydzień pomagamy dotrzeć z naszej strony
internetowej. U nas po Mszy św. o godzinie 7.30 w kościele dolnym
zmiana tajemnic różańcowych.
2. Jutro wspomnimy św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora
Kościoła, we wtorek święto Podwyższenia Krzyża Świętego, w środę
wspomnienie NMP Bolesnej, w czwartek wspomnienie śś. męczenników
Korneliusza, papieża i Cypriana biskupa, w sobotę święto św. Stanisława
Kostki, zakonnika, patrona młodzieży polskiej.
3. W najbliższy czwartek o 18.00 nabożeństwo w ramach
comiesięcznej nowenny do Matki Bożej Miłosierdzia i modlitwa do Jana
Pawła II, Patrona Rodzin. Wieczorna Msza św. w ten dzień ofiarowana
w intencjach nowennowych.
4. Rozpoczynamy przygotowanie do Bierzmowania. Zapraszamy
rodziców i młodzież z klas VI, VII i VIII w piątek, w przeddzień święta
św. Stanisława Kostki – patrona młodzieży - na Mszę św. o godz. 18:30
i spotkanie organizacyjne po jej zakończeniu.
5. Do skarbony przy biuletynie Wspólnota gromadzimy ofiary na
pomoc dla Afgańczyków.
6. Od jutra po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa
rozpoczyna działalność Poradnia Pomoc Bliźniemu. Harmonogram
dyżurów wolontariuszy można przeglądnąć w gablotach parafialnych i na
stronie internetowej parafii.
Od dzisiaj po przerwie wakacyjnej można korzystać z biblioteki
parafialnej na plebanii w każdą niedzielę od 11.30 do 12.00. Wejście od
strony kancelarii parafialnej.
7. Dziś przy naszym kościele akcja spisowa w ramach Narodowego
Spisu Powszechnego. W godzinach od godz. 8.00 do 15.00 rachmistrze
przy wyjściu z kościoła lub w sali nr 6 na poziomie kościoła dolnego
pomagają spisać się osobom, które do tej pory tego nie uczyniły. Przy
wspólnocie dla dzieci można zabrać kolorowanki-rymowanki spisowe.
8. W najbliższą niedzielę zapraszamy na kiermasz miodowy
zaprzyjaźnionych pszczelarzy przed kościołem.
9. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Hannę Majewską
i śp. Teresę Podoską. Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie...

