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INTENCJE MSZALNE od 25 do 31 października 2021
PONIEDZIAŁEK (25 X 2021)
1) + Janusz Roszkowski – int. Ireny Tlałka z mężem, synem i siostrą
700
2) ++ Kazimiera, Marta, Piotr, Marian
3) O zdrowie i bł. Boże dla Gabrysi w 22 r. ur.
730
+ Jan Sałach – int. od kolegów i koleżanek z pracy syna Mieczysława
1830 rezerwacja
WTOREK (26 X 2021) – wspomnienie bł. Celiny Borzęckiej
1) ++ Jan, Irena, Karol, Barbara, Bogdan
700
2) Dziękczynna w 50 r. ślubu Genowefy i Zygmunta z prośbą o bł. Boże i
potrzebne łaski
730
+ Jan Sałach – int. od kolegów i koleżanek z pracy syna Mieczysława
1830 ++ Jan Głąb i dusze w czyśćcu cierpiące
ŚRODA (27 X 2021)
1) + Janusz Roszkowski – int. od Franciszka Mrowca z rodziną
700
2) Dziękczynna za przyjęcie ślubów wieczystych Michała klaretyna z prośbą
o bł. Boże
730
+ Jan Sałach – int. od kolegów i koleżanek z pracy syna Mieczysława
1830 + Henryk Doniec w 9 r. śm.
CZWARTEK (28 X 2021) – Święto świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza
1) + Janusz Roszkowski – int. od Zofii z rodziną
700
2) ++ Wiesława w 10 r. śm., Genowefa, Bogusław, Czesław Wiśniewscy
730
+ Tadeusz w dniu imienin
Dziękczynna za dzieło Żywego Różańca w Polsce z prośbą o rozwój dzieła
1830
i wyniesienia na ołtarze sł. Bożej Pauliny Jaricot – int. Róży VI i VIII
PIĄTEK (29 X 2021)
1) + Janusz Roszkowski – int. od Jadwigi z rodziną
700
2) + Józefa, Walenty Jasińscy
3) ++ Anna, Stanisław Boguta oraz ich zmarłe dzieci
730
+ Jan Sałach – int. od Siostry z rodziną
1830 + Krzysztof Boroń – int. od żony i dzieci
SOBOTA (30 X 2021)
1) + Janusz Roszkowski – int. od Kingi z rodziną
700
2) ++ Maria, Kazimierz Łapińscy – int. od syna z rodziną
1) + Mariusz Wasilewski – int. od Rady Rodziców Zespołu Szkół Plastycznych w
730
Częstochowie
2) ++ Genowefa, Władysław Muchowie, syn Ryszard, wnuk Jarosław
1830 + Andrzej Sewerski w 39 r. śm.
XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA (31 X 2021)
730
+ JanTuroń w 19 r. śm.
900
Za parafian
1030 ++ Maria, Józef Grzesiak, ich rodzice i rodzeństwo
1200 ++ Wiktoria, Tadeusz Michalscy
1315
++ Mieczysław, Krystyna Bobek, Władysław Feluś
1700 + Maria Dukała w 7 r. śm.
1830 rezerwacja
2000 + Stanisław Chmielowski – int. od syna Witolda z rodziną
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EWANGELIA NA 30. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ / Mk 10, 46b-52 /
Gdy Jezus wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha,
niewidomy żebrak, Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze.
A słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: «Jezusie, Synu Dawida,
ulituj się nade mną!» Wielu nastawało na niego, żeby umilkł. Lecz
on jeszcze głośniej wołał: «Synu Dawida, ulituj się nade mną!» Jezus
przystanął i rzekł: «Zawołajcie go». I przywołali niewidomego, mówiąc mu:
«Bądź dobrej myśli, wstań, woła cię». On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał
się na nogi i przyszedł do Jezusa. A Jezus przemówił do niego: «Co chcesz,
abym ci uczynił?» Powiedział Mu niewidomy: «Rabbuni, żebym przejrzał».
Jezus mu rzekł: «Idź, twoja wiara cię uzdrowiła». Natychmiast przejrzał
i szedł za Nim drogą.
REFLEKSJA
Wiara uzdrawia, daje światło, przejrzenie. Warto o tym pamiętać,
bo bardzo często w życiu duchowym jesteśmy jak ten niewidomy pod
Jerychem. W chwilach trudnych, gdy szukamy Boga, wołamy do Niego.
Chcemy, by nas usłyszał i pomógł nam. Ale świat i inni ludzie próbują
zagłuszyć i nas, i Boga. Nie chcą, by nasz głos dotarł do Niego, aby On mógł
odpowiedzieć. Zagłuszają kolorowymi reklamami, a nawet ateistycznymi
billboardami, zakłamując rzeczywistość. Tymczasem „żebym przejrzał”
dosłownie po grecku oznacza: „żebym spojrzał w górę”. Te słowa powinny
być naszą codzienną modlitwą, abyśmy podnieśli wzrok, spojrzeli w górę
i widzieli Jezusa w naszym życiu.

WIZYTA AD LIMINA APOSTOLORUM cz. 1
Polscy biskupi odbywają obecnie okresową wizytę w Watykanie. Jest to
starożytna praktyka mająca na celu uczczenie grobów Apostołów Piotra
i Pawła oraz spotkanie z następcą Piotra papieżem Franciszkiem. Stanowi
również szczególną chwilę dla życia Kościoła lokalnego, umacniając – za
pośrednictwem jego własnego przedstawiciela – więzy wiary, wspólnoty
i dyscypliny, łączące go z Kościołem Rzymu. Stanowi również szczególną
chwilę dla życia tegoż Kościoła lokalnego, umacniając – za pośrednictwem
jego własnego przedstawiciela – więzy wiary, wspólnoty i dyscypliny,
łączące go z Kościołem Rzymu. Biskupi mają nawiedzać „progi apostolskie”
raz na 5 lat. Praktyka ta jest bardzo stara, sięga bowiem pierwszych wieków
chrześcijaństwa. Pierwsze świadectwa istnienia ”pra-wizyt” sięgają mniej
więcej połowy IV wieku. Grzegorz I Wielki (590-604) przypomniał
o starożytnym zwyczaju stosowanym przez biskupów Sycylii, zgodnie
z którym co trzy lata odwiedzali oni Rzym. Tenże Papież postanowił, aby
wizyta taka odbywała się co 5 lat. Z następnych stuleci nie mamy zbyt wielu
świadectw nt. tej praktyki, ale wydaje się, że była ona już powszechnie
stosowana i dotyczyła wszystkich biskupów, również tych z daleka.
Trudności pojawiły się w okresie wielkich odkryć geograficznych,
gdy Kościół wyszedł poza Europę. Coroczne nawiedzanie „progów
apostolskich” było dla biskupów z krajów misyjnych, a nawet na
peryferiach Europy, coraz trudniejsze. Sykstus V (1585-90) w konstytucji
apostolskiej „Romanus Pontifex” z 20 grudnia 1585 wprowadził istotne
zmiany do prastarej praktyki wizyt. O ile do tej pory były one bardziej
zwyczajem niż powinnością, o tyle teraz biskupi mieli obowiązek
regularnego powiadamiania Stolicy Apostolskiej o stanie swych diecezji,
o ich osiągnięciach, trudnościach i potrzebach. Papież przewidywał także
surowe kary za niewypełnienie tego obowiązku, m.in. czasowe zawieszenie
pełnienia władzy i korzystania z dochodów w diecezji, a nawet zakaz
wstępu do niej. Papieże wieku XVIII i późniejsi wprowadzali dalsze, na
ogół drobne zmiany do obowiązujących do tej pory przepisów. Chodziło
przede wszystkim o zasady i charakter odwiedzin. Niezmienna pozostała
jednak potrójna istota reformy Sykstusowej: uczczenie grobów Apostołów
w bazylikach rzymskich, złożenie wizyty Papieżowi i przedstawienie jemu
i Kurii raportu ze stanu swej diecezji. Benedykt XIV (1740-58) ogłosił
specjalną instrukcję, zawierającą 9 punktów, jakie biskupi powinni
uwzględniać w swych sprawozdaniach, pozostawiając jednocześnie ich
osobistemu rozeznaniu ewentualne podjęcie innych tematów.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA 30. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ
1. Dziś Światowa Niedziela Misyjna pod hasłem Spotkaliśmy Chrystusa,
więc go głosimy. Wydział Duszpasterstwa Misyjnego zaprasza rodziny
i klasy szkolne na wydarzenia w tym tygodniu pod hasłem Barka na misje.
Szczegóły na plakacie anonsującym zdarzenie. Zapraszamy również na
różaniec misyjny w najbliższy czwartek o 17.45 przygotowany przez różę
misyjną modlącą się w naszej parafii.
2. W czwartek święto Apostołów Szymona i Judy Tadeusza. W najbliższą
niedzielę 21 r. poświęcenia naszego kościoła, którego 15 października 2000
roku dokonał śp. ks. Kardynał Franciszek Macharski. Po Mszy św.
o godzinie 12.00 odśpiewamy przed Najświętszym Sakramentem uroczyste
Te Deum, dziękując za budowę świątyni i za stałą dbałość wiernych o nią.
3. Dziękujemy ks. biskupowi Robertowi Chrząszczowi za przewodniczenie
sumie odpustowej oraz za wygłoszoną homilię. Dziękujemy wszystkim
uczestnikom odpustu parafialnego, duchownym i świeckim, oraz tym,
którzy przygotowali uroczystość jak i nowennę, która ją poprzedziła, oraz
tym, którzy wspierali przygotowania i przeżycie uroczystości swą
modlitwą i cierpieniem. Gratulujemy p. Edwardowi Śliwińskiemu, który za
wieloletnią posługę kościelnego w naszej parafii decyzją Metropolity
Krakowskiego, abpa Marka Jędraszewskiego został odznaczony Złotym
Medalem św. Jana Pawła II Za Zasługi dla Archidiecezji Krakowskiej.
4. Metropolita Krakowski, arcybiskup Marek Jędraszewski przyjął
zaproszenie do bierzmowania młodzieży formującej się w naszej parafii
i ustalił termin bierzmowania na czwartek, 3 marca 2022 o godzinie 18.30.
5. Ks. Kacper, diecezjalny koordynator europejskich spotkań młodych
organizowanych przez Wspólnotę Ekumeniczną z Taize zaprasza młodych
w wieku od 18 do 35 roku życia na wyjazd do Turynu w dniach od 27
grudnia 2021 do 2 stycznia 2022. Koszt 400 PLN + 65 EUR. Ks. Kacper
zaprasza również studentów i doktorantów na spotkania formacyjne
poświęcone książce Cztery miłości C. S. Lewisa, w każdą środę o godz.
19:30 w sali nr 6. Dziękujemy młodym za pracę przy odświeżeniu sali nr. 6.
6. Wolontariusze Zespołu Charytatywnego zebrali w zeszłą niedzielę do
puszek zebrać 6834,22 PLN.
7. W Bożym Młynie w najbliższą środę, 27.10 po Mszy św. wieczornej
wykład biblistki, dr Anny Wajdy pt. Święty Józef w Biblii i tradycji Kościoła.
8. Kończymy przyjmowanie wypominków. Składamy je w zakrystii po
Mszy św., w kancelarii parafialnej lub do koszyka składkowego.
W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Wojciecha Brandysa i śp. Jerzego
Osikę. Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie...

