INTENCJE MSZALNE od 26 września do 2 października 2022
PONIEDZIAŁEK, 26.09.2022
7.00 1. + Andrzej BIAŁKO – Msza św. gregoriańska 26
2. + Zbigniew ROMAN od brata Kazimierza; 3. + Małgorzata ŁOZIŃSKA
7.30 + Maria POSTAWA w 60. rocznicę śmierci od syna Stefana z rodziną
18.30 ++ Zdzisław, Janina, Wojciech i Jerzy
WTOREK, 27.09.2022
7.00 + Roman MAZUR w 1. rocznicę śmierci
7.30 + Andrzej BIAŁKO – Msza św. gregoriańska 27
18.30 + Wacław ŻABA od rodziny GRYMKÓW ze Stróży
ŚRODA, 28.09.2022
7.00 1. + Stanisław TOMCZYK w 6. rocznicę śmierci
2. ++ Stefania i Stanisław KRAWCZYKOWIE
7.30 + Anna WANDAS od Zofii
18.30 + Andrzej BIAŁKO – Msza św. gregoriańska 28
Święto ŚŚ Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała, CZWARTEK, 29.09.2022
7.00 1. + Andrzej BIAŁKO – Msza św. greg. 29; 2. + Danuta KARKOWSKA
7.30 + Leszek LOWAS w 7. rocznicę śmierci
18.30 Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Joanny i
Pawła w 15. rocznicę ślubu oraz dla Ich rodziny
PIĄTEK, 30.09.2022
7.00 1. ++ Barbara i Czesław PRZEPIÓRKA; 2. + Jacek ZYDROŃ od syna z
rodziną: 3. dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Ewy
7.30 + Andrzej BIAŁKO – Msza św. gregoriańska 30
18.30 ++ Helena RUDOLPHI, rodzice i rodzeństwo
SOBOTA, 1.10.2022
7.00 1. + Alina RAŹNY; 2. + Jacek ZYDROŃ od teściowej
7.30 Wynagradzająca Niepolanemu Sercu NMP od róży VI
18.30 Dziękczynna w 32. rocznicę ślubu Tadeusza i Małgorzaty
27. NIEDZIELA ZWYKŁA, 2.10.2022
7.30 Dziękczynno-błagalna o potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej Różańcowej
za wstawiennictwem św. Teresy od Dzieciątka Jezus dla członkiń róży VII
9.00 + Teofila (ona), Piotr PROKOPOWICZ, zmarli z rodz. LECH i
PROKOPOWICZ
10.30 1. O błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Agnieszki i
Grzegorza oraz dzieci; 2. dziękczynna w intencji Anny i Dawida w 9. r. ślubu
12.00 + Danuta ŚWIST w 3. rocznicę śmierci
13.15 Za Parafian, zwłaszcza nowo ochrzczonych
17.00 O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Moniki i Mariusza w
rocznicę ślubu
18.30 ++ Michalina i Michał
20.00 + Maria KNAPCZYK
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EWANGELIA NA 26. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ / Łk 16,19-31/
Jezus powiedział do faryzeuszów:
«Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i
dzień w dzień ucztował wystawnie. U bramy jego pałacu leżał żebrak
pokryty wrzodami, imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami
ze stołu bogacza. A także psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł
żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i
został pogrzebany.
Gdy cierpiąc męki w Otchłani, podniósł oczy, ujrzał z daleka
Abrahama i Łazarza na jego łonie. I zawołał: „Ojcze Abrahamie, ulituj się
nade mną i przyślij Łazarza, aby koniec swego palca umoczył w wodzie i
ochłodził mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu”. Lecz
Abraham odrzekł: „Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra,
a Łazarz w podobny sposób – niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty
męki cierpisz. A ponadto między nami a wami zionie ogromna przepaść,
tak że nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może ani stamtąd nie
przedostają się do nas”. Tamten rzekł: „Proszę cię więc, ojcze, poślij go do
domu mojego ojca. Mam bowiem pięciu braci: niech ich ostrzeże, żeby i
oni nie przyszli na to miejsce męki”.
Lecz Abraham odparł: „Mają Mojżesza i Proroków, niechże ich
słuchają!” „Nie, ojcze Abrahamie – odrzekł tamten – lecz gdyby ktoś z
umarłych poszedł do nich, to się nawrócą”. Odpowiedział mu: „Jeśli
Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby ktoś z umarłych powstał, nie
uwierzą”».

REFLEKSJA EWANGELICZNA
Przypowieść o Łazarzu, który spędził całe swoje życie w bramie domu
bogatego człowieka, to przypowieść o sądzie ostatecznym. Dla ludzi
starożytności brama była bowiem zawsze miejscem sądu. To w niej – w miejscu
ocienionym i publicznym – dokonywały się sądy miejskie. Bogacz nie wie nawet,
że każdego dnia, mijając w drzwiach swojego domu żebraka, stawia się na sąd,
wkłada w ręce oskarżyciela kolejne dowody przeciwko sobie. I sam na siebie
podpisuje wyrok śmierci.
Sąd Boga, sąd ostateczny, opiera się bowiem na tym, co małe, codzienne,
na rachunku naszych najmniejszych wyborów, dokonywanych na progu
własnego domu. Strzeżmy się ślepoty, która sprawia, że nie zauważamy ludzi
nieważnych, ubogich, słabych i chorych. Kto obroni nas na sądzie Bożym, jeśli
nie oni?

AUKCJE NA RZECZ STWOARZYSZENIA LATARNIA
Drodzy Przyjaciele, aby wspomóc finansowo nasze działania
organizujemy aukcję charytatywną!
Do końca września zbieramy „fanty”. Chcielibyśmy, aby były one takie
nietypowe, czyli każdy z nas ma coś czym mógłby się podzielić z innymi np.,
upiec ciasto, zrobić domowe przetwory, udzielić lekcji tańca, zrobić coś na
szydełku, namalować, naprawić komputer albo zaopiekować się 2 godziny
dzieckiem, żeby rodzice mogli spokojnie wyjść na kawę, itp. Im bardziej
nieoczywisty pomysł, tym lepszy.
Prosimy, pomyślcie jak moglibyście nam pomóc i zachęćcie do tego
swoich znajomych. Im więcej osób dowie się o naszej akcji, tym większy będzie
efekt i więcej będziemy mogli zrobić dla innych.
Początkiem października wszystkie pomysły, propozycje zbierzemy,
opiszemy i od 10.10.2022 zacznie się internetowa licytacja!
Realizacja wygranych nastąpi po uzgodnieniu terminów między tymi,
który „fanty” ofiarowali, a tymi, którzy je zakupili. Liczymy przy okazji na
świetną zabawę patrząc na Waszą kreatywność!
Zgłoszenia „fantów” wraz z dokładnym opisem i ewentualnymi zdjęciami
przyjmujemy mailowo: kontakt@stowarzyszenielatarnia.pl

OGŁOSZENIA PARAFIALNE NA 26. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ
1. We wtorek wspomnienie św. Wincentego a Paulo, w środę św.
Wacława, męczennika, w czwartek święto ŚŚ. Archaniołów: Michała, Rafała i
Gabriela, w piątek wspomnienie św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła, w

sobotę wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora
Kościoła.
2. W sobotę, 1 października rozpoczynamy wspólne odmawianie różańca
przed Najświętszym Sakramentem w kościele górnym. 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. Zachęcamy grupy parafialne
do włączenia się we wspólne odmawianie różańca. Dzieciom uczestniczącym w
Różańcu rozdamy kalendarze różańcowe z tytułami Matki Bożej zachęcające do
wytrwałości w modlitwie.
Odmawiający wspólnie pięć tajemnic Różańca św. z zapowiedziami
uzyskują odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
Modlitwę różańcową będziemy ofiarować wedle zachęty arcybiskupa
Marka Jędraszewskiego modląc się o pokój na świecie, za Ojczyznę oraz
wspierając dzieło misyjne w 5. r. nowenny przed 200-leciem Żywego Różańca.
`3. W poniedziałek bezpośrednio po Mszy św. wieczornej, czyli o
godzinie 19.00 spotkanie rodziców kandydatów do bierzmowania z klas VI –
VIII SP w kościele dolnym, natomiast o 19.15 w kościele górnym spotkanie
rodziców dzieci przygotowujących się do pierwszej spowiedzi i komunii św. s
klas III SP. Wszystkich rodziców zapraszamy do udziału we Mszy św. o godzinie
18.30 w kościele dolnym, która poprzedzi spotkania. W najbliższą niedzielę po
Mszy św. o godzinie 7.30 zmiana tajemnic różańcowych w kościele dolnym.
4. Uczestników Seminarium Odnowy Wiary zapraszamy na kolejne
spotkanie rekolekcyjne w czwartek o 18.30. Tym razem w kościele górnym.
5. Dziś o 21.00 kończy się czas zgłaszania przez wiernych kandydatów na
reprezentantów rejonów do rady parafialnej drugiej kadencji.
6. W mijającym miesiącu realizowaliśmy bieżące płatności parafii i
gromadziliśmy środki na opłaty w okresie grzewczym. W najbliższą, pierwszą
niedzielę października zbierzemy składkę na utrzymanie parafii. Dziękujemy
wszystkim, którzy ofiarami na tacę i przelewami elektronicznymi pomagają
parafii pokonać czas drastycznej drożyzny.
7. Zarząd Województwa Małopolskiego do końca września br. przyjmuje
zgłoszenia zadań w ramach tegorocznego Budżetu Obywatelskiego. Szczegóły
tego przedsięwzięcia można poznać na stronie internetowej www.
bo.malopolska.pl lub w gablocie parafialnej.
8. Znani nam pszczelarze zapraszają do stoiska przed kościołem.

