
INTENCJE MSZALNE od 27 września do 3 października 2021 
PONIEDZIAŁEK (27 IX 2021) - Wspomnienie św. Wincentego a Paulo 

7
00 

1) + Stefania Gazda – Msza św. greg.  

2) + Anna – int. od rodziny 

3) + Marianna Łączna – int. od sąsiadów z II klatki 

7
30 

+ Michalina Teichman – int. od siostry Alicji Gągola z mężem  

18
30

 + Wacław Jarząb 

WTOREK (28 IX 2021) – Wspomnienie św. Wacława 

7
00 

+ Stanisław Tomczyk w 5 r. śm.  

7
30 

+ Stefania Gazda – Msza św. greg. 

18
30 

Dziękczynna w int. Tadeusza i Małgorzaty w 31 r. ślubu z prośba o bł. Boże dla rodziny 

ŚRODA (29 IX 2021) – Święto śś. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała 

7
00 1) ++ Aniela i Michał 

2) O bł. Boże i opiekę Matki Bożej w 40 r. ślubu Doroty i Mieczysława 

7
30

 O bł. Boże dla Michała w dniu imienin 

18
30

 + Stefania Gazda – Msza św. greg. 

19
30

 Msza św. na rozpoczęcie nowego roku akademickiego 

CZWARTEK (30 IX 2021) – Wspomnienie św. Hieronima 

7
00

 
1) + Stefania Gazda – Msza św. greg. 

2) + Zofia Syrda w 1 r. śm. 

7
30

 ++ Tadeusz i Ludwika 

18
30 

+ Alina Raźny w 4 r. śm.  

PIĄTEK (01 X 2021) – Wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus 

7
00

 
1) Za wypominanych w wypominkach 

2) ++ Roman, Katarzyna Szklarscy, Zygmunt Kowalski 

9
00

 ++ Józef i Józefa 

17
00

 ++ Michalina i Michał 

18
30

 Wynagradzająca NSPJ od Honorowej Straży  

SOBOTA (02 X 2021) – Wspomnienie śś. Aniołów Stróżów 

7
00 1) + Zdzisława Kaziród – int. od Małgorzaty i Jerzego Rogala 

2) + Zofia, Ludwik, Tadeusz, Danuta, Edward, Zdzisław 

7
30

 
1) Wynagradzająca Najświętszemu Sercu NMP za zniewagi i bluźnierstwa  

2) O bł. Boże dla Katarzyny w dniu urodzin 

18
30

 O bł. Boże i opiekę św. patrona dla Frania z okazji imienin 

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA  (03 X 2021)  

7
30 O potrzebne łaski i opiekę MB i wstawiennictwo św. Teresy od Dzieciątka Jezus dla Rózy 

VII, a dla zmarłych o radość życia wiecznego  

9
00 

O bł. Boże i opiekę MB dla Magdaleny i Bogdana Brzuchacz w 25 r. ślubu 

10
30 

++ Maria i Marian Boruch i zm. z rodz. Boruchów i Świerczków 

12
00 

+ Danuta Świst w 2 r. śm.  

13
15 

Za parafian 

17
00 

Dziękczynna w int. Moniki i Mariusza w r. ślubu   

18
30 

+ Maria Knapczyk 

20
00 Dziękczynna z prośba o bł. Boże i zdrowie dla Joanny i Bogusława w 13 r. ślubu oraz ich 

dzieci Weroniki i Joachima 
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EWANGELIA NA 26. 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». 
 

REFLEKSJA 
Jezus przestrzega nas, abyśmy nie byli powodem do grzechu dla 

innych, aby nasze zachowanie nie budziło zgorszenia. Woła też, abyśmy 
my sami wyrzekli się grzechu, aby mieć życie wieczne. W takiej sytuacji 
Jezus nawołuje do radykalnej przemiany. To wszystko, co prowadzi do 
grzechu, powinno być zniszczone. Zatem poszukajmy przyczyn naszych 
grzechów, aby je usunąć ze swojego życia, by mogło wzrastać dobro. 
Grzech rani nie tylko grzesznika, lecz także miłość Bożą i wspólnotę 
Kościoła. Walczmy zatem z nim w każdy możliwy sposób. 

 



PAPIESKIE ZAPROSZENIE NA RÓŻANIEC 
 

 Stąd i stamtąd docierają ostatnio niepokojące alerty. Że drogo, że 
bez perspektyw, że złośliwości i niezrozumienie ze strony stosunkowo 
bliskich, że cierpienie bez nadziei uzdrowienia, że opadanie z sił.  
            Dobrze, że mamy blisko październik.  
 Bo właśnie w październiku wieczorami powszechnie sięgamy po 
różaniec i odmawiamy go najczęściej wspólnie przed Najświętszym 
Sakramentem. Ten pomysł na modlitewne przeżycie październikowego 
wieczoru znali już nasi prapradziadkowie. Nauczył ich tego przed ponad 
stu laty papież Leon XIII (w encyklikach Supremi Apostolatus z 1883 roku 
i Octobri mense z roku 1891). Papież różańcowy, jak się go czasem określa, 
odwoływał się w tych i wielu innych dokumentach różańcowych do 
duchowości obecnej w Kościele od czasów apostolskich. Mianowicie do 
duchowości modlitwy nieustannej. Do przekonania, że trzeba przenosić 
do serca treść słów modlitwy wypowiadanej ustami, by ustrzec się przed 
pokusą. I że osiąga się to nie rezygnując rzecz jasna z pracy, spożywania 
posiłków, z odpoczynku. Wystarczy tylko częściej powtórzyć modlitewne 
wezwanie. Do tego stopnia często, że żeby się nie pogubić, warto użyć 
przy tym powtarzaniu sznureczka lub łańcuszka z nanizanymi 
koralikami... Rodziny Leon XIII przestrzegał w liście apostolskim 
Salutaris ille (1883), by nie dopuszczały do przeżycia dnia bez wspólnej 
modlitwy różańcowej.  
 W papieskim zaproszeniu do różańca nie należy pomijać papieża 
Piusa V (tego, który modlitwą różańcową ze swej kaplicy wspierał 
zwycięską bitwę morską założonej przez siebie Ligi Świętej z flotą 
Imperium Osmańskiego 7 października 1571 pod Lepanto, w dzisiejszej 
greckiej Zatoce Patrackiej). W istocie modlił się podczas tej bitwy, jak 
również wcześniej i później, o zachowanie Cypru i w konsekwencji całej 
Europy przed islamizacją. Zwycięstwo floty chrześcijańskiej przypisał 
wstawiennictwu Matki Bożej Różańcowej i ustanowił Jej wspomnienie w 
dzień zwycięstwa floty. On też właśnie, stanowczy i nieugięty 
protagonista wprowadzania uchwał Soboru Trydenckiego, 17 września 
1569 roku zatwierdził znaną nam wersję odmawiania różańca (podział na 
trzy części, z których każda zawiera pięć tajemnic).  
 Trzy części, nie cztery? Ktoś zapyta... Słuszna wątpliwość. Przez 
452 lata trzy części. Od 2002 roku, w którym papież Jan Paweł II 
opublikował List Apostolski o różańcu Rosarium Virginis Mariae 
(przybliżamy treść tego listu w czasie każdej zmiany tajemnic 
różańcowych) różaniec zawiera cztery części: radosną, światła, bolesną i 

chwalebną. Wielu z nas widziało osobiście jak i ten papież zapraszał do 
różańca odmawiając go w skupieniu. Wielu z nas wspomina gest Jana 
Pawła II wręczającego koronkę różańcową tobie, mnie, czyli swojej 
siostrze i bratu w wierze.  
 Opierając się niepokojącym wieściom przyjmijmy aktualne od 
kilkuset lat zaproszenie do modlitwy różańcowej wystosowane przez 
naszych braci w wierze, papieży... 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA 26. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 
 1. W piątek, 1 października rozpoczynamy odmawianie różańca. W 
niedziele października różaniec o 18.00, w dni powszednie o 17.45, po 
nabożeństwie rozdamy komunię św. tym, którzy nie mogą uczestniczyć 
we Mszy św.  

Odmawiający wspólnie pięć tajemnic Różańca św. z 
zapowiedziami uzyskują odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. 

2. W pierwszy piątek października odprawiamy Msze święte, 
spowiadamy i adorujemy jak zwykle w pierwsze piątki. Na Mszę św o 
godz. 17.00 zapraszamy szczególnie dzieci, a o godz. 18.30 wszystkich 
kandydatów do bierzmowania.  

W czwartek poprzedzający pierwszy piątek października adoracja 
IHS od 8.00 do 17.30 w kościele dolnym. O 17.45 nabożeństwo różańcowe. 
Po wieczornej Mszy św. Godzina Święta. Wszystko w kościele górnym.  

Chorych z Najświętszym Sakramentem ks. Wojciech odwiedzi w 
najbliższy piątek od 14.00, pozostali księża w sobotę od godziny 9.30. 
Zmiana tajemnic różańcowych dla róż różańcowych i rozpoczęcie 
modlitwy nowej róży młodych bł. Stefana Wyszyńskiego po Mszy św. o 
godzinie 7.30.  

3. Mszę św. o światło Ducha Świętego dla studentów na 
rozpoczęcie roku akademickiego odprawimy w najbliższą środę, 29 
września o godzinie 19.30 w kościele dolnym. 

4. Spotkanie rodziców dzieci pierwszokomunijnych jutro po Mszy 
św. wieczornej, o godz 19.00 w kościele górnym. Spotkanie Honorowej 
Straży NSPJ w najbliższy wtorek, 28 września o godzinie 17.30 w 
bibliotece na plebanii. 

5. We wrześniu wydaliśmy na zaliczkę za prace wykonywane przy 
remoncie balkonów na plebanii i usuwaniu wad konstrukcyjnych 50 tys. 
PLN (szczegóły na stronie internetowej) W najbliższą, pierwszą niedzielę 
października zbierzemy ofiarę na potrzeby remontowe w parafii.   
           6. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Jana Przybyło. Wieczny 
odpoczynek racz Mu dać Panie... 


