Biskupi przypominają, że XX Dzień
Papieski przypada w roku stulecia urodzin oraz piętnastej rocznicy śmierci
św. Jana Pawła II. W liście pasterskim
rozważają znaczenie zawołania „Totus
Tuus”, które znajduje się w papieskim
herbie św. Jana Pawła II i wskazują
na jego aktualność.
„Te dwa słowa wyrażają całkowitą
przynależność do Jezusa za pośrednictwem Jego Matki” – piszą biskupi. Dodają, że najbliższy Dzień Papieski będzie przeżywany w polskim Kościele
w duchu rozważania tajemnic życia
Maryi i wzywania Jej orędownictwa.

Modlitwa franciszkańska
o pokój

Czytane fragmenty Pisma Świętego, modlitwy, rozważania oraz śpiew.
Przede wszystkim jednak Eucharystyczny Jezus obecny pośród nas
w monstrancji. Czas, by pobyć z Nim
sam na sam...
Tego wieczoru dziękowaliśmy Bogu za wszystkich duszpasterzy,
zwłaszcza tych pracujących pośród
nas. Prosiliśmy w intencji wszystkich
tych kapłanów, którzy może kiedyś
nas zranili bądź skrzywdzili. Modliliśmy się o nowe powołania, o odwagę
dla młodych ludzi, o otwarte serce na
Boże wołanie. Nabożeństwo zwieńczyło błogosławieństwo Najświętszym
Sakramentem.
Serdeczne podziękowania dla
wszystkich, którzy przygotowali ten
pierwszoczwartkowy modlitewny wieczór. Kolejny już w listopadzie.

Zapowiadając Dzień Papieski, biskupi zapraszają wszystkich do „szkoły
Maryi”, która uczy całkowitego zaufania słowu Boga oraz miłości do drugiego człowieka. Zachęcają też do
codziennej modlitwy różańcowej.
W Dniu Papieskim – podczas kwesty przy kościołach – będzie można
wesprzeć materialnie stypendystów
Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.
Fundacja co roku obejmuje opieką
blisko dwa tysiące zdolnych studentów
z małych miejscowości całej Polski.

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH:
PONIEDZIAŁEK - 5 PAŹDZIERNIKA 2020
07:00
18:00
18:00

Dziękczynna w 40 r. urodzin Mateusza z prośbą
o bł. Boże i dary Ducha Świętego
O zdrowie, bł. Boże i opiekę Matki Bożej
dla Członków Róży św. Faustyny i ich rodzin
+ z rodzin: Bizoń, Nowara i Kuczawski
WTOREK - 6 PAŹDZIERNIKA 2020

07:00
18:00
18:00

+ za dusze w czyśćcu cierpiące
+ Józef Fundakowski, w 1 r. śmierci,
od żony i synów
+ Zofia i Antoni, w r. śmierci, od córki z rodziną
ŚRODA - 7 PAŹDZIERNIKA 2020

07:00
07:00
18:00

+ Władysława Stefaniak, od Małgorzaty i Grzegorza
W intencjach Ojca Świętego
O zdrowie, bł. Boże i opiekę Matki Bożej
dla Członków Róży pw. Matki Bożej Różańcowej
CZWARTEK - 8 PAŹDZIERNIKA 2020

07:00
18:00
18:00

+ Władysława Stefaniak, od Sylwii i Dariusza
O zdrowie i bł. Boże dla Natalii, w 18 r. urodzin,
od babci z rodziną
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą
o zdrowie i bł. Boże dla Marty i Władysława,
w 25 r. ślubu
PIĄTEK - 9 PAŹDZIERNIKA 2020

07:00

+ Władysława Stefaniak, od kolegów
i koleżanek ze Stowarzyszenia
07:00 W intencjach Ojca Świętego
18:00 Msza święta zbiorowa za zmarłych:
• + Robert Biela, od sąsiadów z ul. Cichej
• + Andrzej Kostka, od rodziny Bonderek
• + Zofia Mroczek, od rodziny Kluzów ze Strzegocic
• + Aniela Niedzielska, od Zakładu Pogrzeb. „Gielarowski”
• + Adam Krzysztofiak, od sąsiadów z ul. Słonecznej
• + Stanisław Krawczyk, od Jacka Pawela z rodziną
• + Michał Solecki, od kolegów filatelistów z Koła nr 7
• + Leon Zaniewski, od Wędkarzy Koła nr 122
• + Maria Popielarczyk, od Krystyny Jamróz z rodziną
• + Kazimierz Baudler, od Siostry Małgorzaty
• + Krzysztof Mudyna, od córki Laury
• + Wanda Gorzkowska, od rodziny z Tylicza
• + Maria Biskup, od sąsiadów z ul. Topolowej
• + Teresa Rejdych, od córki Janiny z rodziną
• + Mieczysław Warchoł, od syna Mariusza z rodziną
• + Danuta Seręga, od Szymona z żoną
• + Jan Kotyla, od żony
• + Janina Zielonka, od córki Joanny z rodziną

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE:
W

liturgii Kościoła w tym tygodniu:

•

w poniedziałek - św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy;

•

w środę - Najświętszej Maryi Panny Różańcowej;

•

w piątek - bł. Wincentego Kadłubka, biskupa.

W poniedziałek na Mszy św. wieczornej zostaną poświęcone różańce dla dzieci przygotowujących się do
Pierwszej Komunii Świętej. Po Mszy świętej krótkie spotkanie rodziców tych dzieci w kościele.
Przez cały październik nabożeństwa różańcowe codziennie o godz. 17:30. Prosimy rodziców, by zatroszczyli
się o udział swoich dzieci, szczególnie przygotowujących
się do Pierwszej Komunii Świętej, a także wszystkich dorosłych zapraszamy na modlitwę różańcową.
W przyszłą niedzielę XX Dzień Papieski, który zawsze
daje okazję do refleksji nad swoim byciem w Kościele,
a także możliwość wsparcia Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, fundującej stypendia naukowe zdolnej, ale
ubogiej młodzieży studiującej. Ofiary będą zbierane do
puszek przy wyjściach z kościoła.
Za tydzień druga niedziela miesiąca. Spotkanie Róż
Różańcowych po Mszy św. o godz. 9:30 (od teraz w kościele, a nie w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej).
Zbliża się Uroczystość Wszystkich Świętych. Pamiętajmy o zadbaniu o groby naszych zmarłych, a także o modlitwie za nich. Od dzisiaj można zamawiać wypominki na
najbliższy rok. Przy wyjściach z kościoła są już do zabrania kartki wypominkowe. Prosimy nie wkładać kartek wypominkowych do koszyka na składki niedzielne. Przypominamy też o obowiązku uiszczania opłat dzierżawnych za
groby użytkowane na cmentarzu parafialnym.
W związku z nasilającymi się zakażeniami koronawirusem, przypominamy wszystkim o obowiązku zasłaniania
ust i nosa w czasie nabożeństw.
W ubiegłym tygodniu odeszli do wieczności śp.: Kazimierz Ochmański i Tadeusz Celej. Polecajmy ich Miłosierdziu Bożemu.

SOBOTA - 10 PAŹDZIERNIKA 2020
07:00
07:00
18:00

O zdrowie i bł. Boże dla Tatiany, w 15 r. urodzin
oraz w intencji rodziców, od babci Jadwigi
+ Władysława Stefaniak, od Jolanty i Piotra
+ Eugeniusz Pająk, w 1 r. śmierci

PIĄTEK - 9 PAŹDZIERNIKA 2020
godz. 18:00 - Msza św. z konferencją przygotowującą
do sakramentu pokuty

SOBOTA - 10 PAŹDZIERNIKA 2020

NIEDZIELA - 11 PAŹDZIERNIKA 2020
06:30
08:00
09:30
11:00
12:15
18:00

W intencji Parafian
O zdrowie, bł. Boże i potrzebne łaski dla Teresy
i Eugeniusza, w kolejną rocznicę ślubu
O zdrowie, bł. Boże i opiekę Matki Bożej
dla Członków Róży św. Kingi i ich rodzin
O zdrowie, bł. Boże i opiekę Matki Bożej
dla Wiktorii, Stasia i Kacpra
O zdrowie i bł. Boże dla Marii, w 70 r. urodzin
+ Aldona Zając, od rodziców

godz.

16:00 - Spowiedź dla kandydatów

godz.

18:00 - Msza św. z konferencją

Po Mszy św. obowiązkowa próba liturgiczna w kościele
NIEDZIELA - 11 PAŹDZIERNIKA 2020
godz.

18:00 - Msza św. z konferencją

Po Mszy św. próba generalna w kościele

Wypominkowa
modlitwa za zmarłych

W ten sposób, przez regularne przypominanie osób zmarłych oraz zachętę do modlitwy za nich, podtrzymujemy stałą
łączność z Kościołem cierpiącym w czyśćcu.
To jedna z najbardziej tradycyjnych form realizacji tajemnicy „świętych obcowania”.
Modlitwa za zmarłych to jedna z najstarszych praktyk Kościoła, a wypominki obok ofiary Mszy św. i modlitwy „Anioł
Pański” są piękną formą naszej modlitewnej pamięci o tych,
którzy odeszli.
W naszym kościele przyjmujemy na wypominki roczne
oraz wypominki jednorazowe, a także na Msze święte
zbiorowe za zmarłych w kaplicy na cmentarzu komunalnym
w Dniu Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny.
Kartki wypominkowe wraz z ofiarą można składać przez
cały październik w zakrystii lub w kancelarii.

Pod tym numerem można zgłaszać osoby, które
potrzebują pomocy oraz zaoferować pomoc konkretnej osobie.

Rozpoczęliśmy październik. Codziennie wspólny
różaniec o godz. 17:30.
W tym roku jest nas zdecydowanie mniej. Rozumiem,
że wiele osób ma obawy
o swoje zdrowie i nie przychodzi na wspólną modlitwę. Proszę jednak, by odmawiać różaniec w domach. Byłoby pięknie, gdyby
wszyscy, którzy dotąd chodzili na październikowe
nabożeństwa, a teraz pandemia zamknęła ich
w domach, by o wpół do szóstej, kiedy bije nasz
dzwon wzywający na wieczorną Mszę św., w zaciszu swojego mieszkania włączyli się do wspólnej
modlitwy.
Różaniec nie jest modlitwą łatwą. Powtarzane
dziesiątki nie muszą jednak tchnąć monotonią
i znużeniem, jeżeli rzeczywiście rozważysz w sercu
poszczególne tajemnice, wyobrazisz sobie konkretne sceny biblijne, a jednocześnie obudzisz
w sobie szczerą intencję modlitewną. Metropolita
Krakowski abp Marek Jędraszewski prosi, aby podczas październikowego różańca codziennie modlić
się w intencji obrony życia. To zatem uczyńmy
wspólną intencją tegorocznego różańca.
Przed nami uroczystość Bierzmowania. 14 października, w środę o godz. 18:00 ks. Infułat Bronisław Fidelus udzieli sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej ok. 60 młodym ludziom z naszej parafii.
To również polecajmy Panu Jezusowi przez ręce
jego Matki. Czas, w który niespodziewanie przyszło
nam żyć, wymaga dojrzałości zarówno w wierze,
jak i w codziennych wyborach, które wiarą właśnie
powinny być motywowane. Dary Ducha Świętego
przynoszone przez sakrament Bierzmowania są do
wykorzystania właśnie w tym czasie w sposób
szczególny. Bo właśnie ten szczególny czas wymaga od nas odpowiedzialności za siebie i drugich,
wymaga odwagi i przejrzystości ducha w zauważaniu potrzeb innych. Bierzmowanie to nie tylko
urzędowe stwierdzenie wspólnoty Kościoła o dojrzałości człowieka, nie tylko prawo do bycia
chrzestnym, ale przede wszystkim umocnienie
w wierze i uzbrojenie w mądrość, która wiarę mężnie wyzna i obroni. Tę intencję również polecam
wszystkim modlącym się w domach na różańcu.

MIEJSCE
NA TWOJĄ REKLAMĘ

Żywy Różaniec to wielkie zaplecze modlitewne
osoby, które umierają bądź z niego
odchodzą są zastępowane kolejnymi.
Każda Róża obiera sobie Patrona,
od którego bierze nazwę. Na czele
Róży stoi Zelator, czuwający nad
pełnym składem i wypełnianiem zadań apostolskich członków grupy.
Duchową opiekę nad Różami sprawuje kapłan, który organizuje comiesięczne spotkania modlitewne.

ŻYWY RÓŻANIEC
w naszej parafii
W naszej parafii istnieje osiem Róż
Żywego Różańca:
Matki Bożej Różańcowej,
św. Jana Pawła II,
św. Siostry Faustyny,
św. Stanisława,
św. Kingi,
św. Teresy,
św. Ojca Pio,
św. Rafała Kalinowskiego (męska).
Każda z Róż, oprócz intencji własnych, rodzinnych, ofiaruje swe modlitwy w intencji całej wspólnoty. Ró-

Wspólnoty Żywego Różańca składają się z dwudziestoosobowych
grup, zwanych popularnie Różami,
których liczebność zgadza się z liczbą
rozważanych tajemnic.
Słowo – Żywy – oznacza ożywianie wspólnoty codzienną modlitwą,
rozważaniem tajemnic Jezusa i Maryi.
Systematyczna modlitwa dwudziestu osób to Żywy Różaniec, a nie
tylko drewniane paciorki. Ponadto
jego żywotność podkreśla fakt, że

że Różańcowe pamiętają też o kapłanach posługujących w naszej parafii,
nie tylko w dniu imienin czy z okazji
Wielkiego Czwartku, ale w codziennych modlitwach polecają ich Bogu.
Swoją więź modlitewną z całą
wspólnotą parafialną nasze Róże potwierdzają nie tylko udziałem w comiesięcznych spotkaniach, w drugą
niedzielę miesiąca po Mszy świętej
o godz. 9:30. Te spotkania zostają
stopniowo „odmrażane”, by wspólnotowo poznawać intencję modlitwy na
każdy miesiąc. Na przykład różańcowym westchnieniem września była
modlitwa w intencji rodzin naszej
wspólnoty parafialnej, w związku
z początkiem roku szkolnego i katechetycznego.
Poza tym, Róże Różańcowe z własnej inicjatywy gromadzą się w pierwsze soboty miesiąca, by wspólną modlitwą zawierzać ważne sprawy Matce
Najświętszej.
W dalszym ciągu można dołączyć
do wspólnoty Róż Różańcowych.

