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9. – 15. 10. 2017

XXVII Niedziela Zwykła
Odpust Parafialny
Ewangelia wg św. Mateusza
Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu:
«Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę.
Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznie, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w
dzierżawę rolnikom i wyjechał.
Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu
należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś
ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi
tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: Uszanują
mojego syna.
Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: „To jest dziedzic; chodźcie,
zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo”. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i
zabili. Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, co uczyni z owymi rolnikami?»
Rzekli Mu: «Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym
rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze».
Jezus im rzekł: «Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: „Ten właśnie kamień, który
odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych
oczach”. Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane
narodowi, który wyda jego owoce».

Intencje mszalne
Poniedziałek 9. 10. 2017 – św. Wincentego Kadłubka, bpa wspomnienie
7. 00 Za ++ ciotkę i wujka Martę i Ignacego Wieszala, pokr. i d.op.
17. 30 Nabożeństwo różańcowe
18. 00 Dz. błag. do B.Op. MB. Różańcowej, św. Kamila i św. Rity z pr. o zdrowie w
pew. int. z ok. ur., za żonę, dzieci, wnuki i prawnuki

Wtorek 10. 10. 2017 – św. męczenników Dionizego i Towarzyszy
17. 30 Nabożeństwo różańcowe
18. 00 Za + syna Roberta Pandel, ++ rodziców Walentego i Magdalenę Pandel, ++
rodziców Henryka i Matyldę Langer, + brata Józefa i d.op.

Środa 11. 10. 2017
17. 30 Nabożeństwo różańcowe
18. 00 Za ++ rodziców Pawła Kindler i Jerzego Sobota, ich ++ żony, ++ dzieci oraz
za ++ z pokr. Kindler – Sobota

Czwartek 12. 10. 2017 – bł. Jana Bejzyma, kapłana
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia
9. 00 Za ++ rodz. Marię i Floriana Nowak, dwie córki, syna Huberta, wnuczkę
Sylwię, dwóch zięciów oraz pokr. z obu str.
13. 00 Ślub i Msza św. Artur Buchwald i Katarzyna Gonschior
17. 30 Nabożeństwo różańcowe
18. 00 Za ++ rodz. Feliksa i Annę Krupa oraz ++ z rodz. Drzymała – Krupa, pokr. i
dusze czyśćcowe

Piątek 13. 10. 2017 – bł. Honorata Koźmińskiego
Wspomnie MB Fatimskiej
7. 00 Do MB Fat. w int. Czciceli i Ofiarodawców Mszy św., za Chorych i
Dobrodziejów kościoła
17. 30 Nabożeństwo różańcowe
18. 00 MSZA ŚW. SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA: Za ++Józefa i Cecylię
Morcinczyk oraz rodziców z obu stron
18. 30 Katecheza dla dzieci I-komunijnych
20. 00 NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE Z CZYTANIEM ZALECEK

Sobota 14. 10. 2017 - św. Kaliksta, pap. i m.
14. 00 Do św. Anioła Stróża za roczne dziecko Adriana Nowotny, za rodz., dziadków
i chrzestnych
17. 30 Nabożeństwo różańcowe
18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja zbiorcza
- Dz. błag. do B.Op. MBR. w dwudziestą rocznicę ślubu, z podz. za łaski, z pr.
o zdrowie i Boże błog. w int. Anny i Henryka, za synów i babcię
- Dz. błag. do B.Op. MBR. z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int.

Stanisława Grala z ok. 80 r. ur., za dzieci z rodzinami i za + żonę Jadwigę
- Za + męża i ojca Guido Płaczek w 5 r. śm., za ++ Marię i Piotra Stantke, ich
dzieci, ++ dziadków i za + Martę Halubczok
- Za + Annę Loch, + męża i zięcia, za ++ z rodz. i pokr.
- Za + matkę Helenę Woźny w I r. śm.
- Za + za granicą naszego Parafianina Gintera Stantke

Niedziela 15. 10. 2017 – XXVIII Niedziela Zwykła – Dzień
Papieski w naszej parafii
8. 00 Do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. Anny i
Pawła oraz za dzieci z rodzinami
10. 30 Dz. błag. do B.Op. MB Różańcowej z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże
błog. w int. Magdaleny Matejka, za męża Józefa, za dzieci z rodzinami,
wnuki i w intencji całej rodziny
16. 00 Nabożeństwo Różańcowe
16. 30 Intencja wolna

Pozostałe ogłoszenia

1. W tym tygodniu przypadają: w poniedziałek bł. Wincentego Kadłubka, w piątek
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

bł. Honorata Koźmińskiego
W piątek zapraszam Czcicieli MB Fatimskiej na Mszę św. i na Nabożeństwo
Fatimskie o godz. 20.00
XVII Dzień Papieski będzie przeżywany w naszej parafii tj.15 pażdziernika i
zbiórka w tym dniu na Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” wspierającą
młodzież z rodzin biednych i małozamożych
Serdeczne podziękowania Panu Krzysztofowi Rajczyk z Grotowic za
zorganizowanie i przekazanie kwoty 460 PLN na utrzymanie naszego cmentarza
Uczniowie ze szkół podstawowych i kandydaci do bierzmowania uczestniczą we
Mszy św. szkolnej i młodzieżowej
RÓŻANIEC każdego dnia o 17.30 przed Mszą św. wieczorną
Próba chóru we wtorek o godz. 19.00
Podziękowania naszemu Sumiście i Kaznodziei ks. dr Ginterowi Żmudzie za
posługę w naszej Parafii

Patron tygodnia – bł. Jan Beyzym
Jan Beyzym urodził się 15 maja 1850 roku w Beyzymach na Wołyniu. Po ukończeniu
gimnazjum w Kijowie w 1872 r. wstąpił do Towarzystwa Jezusowego (jezuitów). 26
lipca 1881 r. w Krakowie przyjął święcenia kapłańskie. Przez wiele lat był
wychowawcą i opiekunem młodzieży w kolegiach Towarzystwa Jezusowego
w Tarnopolu i Chyrowie. W wieku 48 lat podjął decyzję o wyjeździe na misje. Prośba,

którą 23 października 1897 roku skierował do generała zakonu jezuitów, o. Ludwika
Martina, świadczy o tym, że była ona głęboko przemyślana:
Rozpalony pragnieniem leczenia trędowatych, proszę usilnie Najprzewielebniejszego
Ojca Generała o łaskawe wysłanie mnie do jakiegoś domu misyjnego, gdzie mógłbym
służyć tym najbiedniejszym ludziom, dopóki będzie się to Bogu podobało. Wiem bardzo
dobrze, co to jest trąd i na co muszę być przygotowany; to wszystko jednak mnie nie
odstrasza, przeciwnie, pociąga, ponieważ dzięki takiej służbie łatwiej będę mógł
wynagrodzić za swoje grzechy.
Generał wyraził zgodę. Początkowo o. Beyzym miał jechać do Indii, ale nie znał
języka angielskiego. Udał się więc na Madagaskar, gdzie językiem urzędowym był
francuski, którego Beyzym uczył się już w Chyrowie. Tam oddał wszystkie swoje siły,
zdolności i serce opuszczonym, chorym, głodnym, wyrzuconym poza nawias
społeczeństwa; szczególnie dużo uczynił dla trędowatych. Zamieszkał wśród nich na
stałe, by opiekować się nimi dniem i nocą. Stworzył pionierskie dzieło, które uczyniło
go prekursorem współczesnej opieki nad trędowatymi. Z ofiar zebranych głównie
wśród rodaków w kraju (w Galicji) i na emigracji wybudował w 1911 r. Maranie
szpital dla 150 chorych, by zapewnić im leczenie i przywracać nadzieję. W głównym
ołtarzu szpitalnej kaplicy znajduje się sprowadzona przez o. Beyzyma kopia obrazu
Matki Boskiej Częstochowskiej. Do dzisiaj chorzy Malgasze otaczają Maryję z Jasnej
Góry wielką czcią. Szpital bowiem istnieje do dziś.
Wyczerpany pracą ponad siły, o. Beyzym zmarł 2 października 1912 roku, otoczony
nimbem bohaterstwa i świętości. Śmierć nie pozwoliła mu zrealizować innego cichego
pragnienia - wyjazdu na Sachalin do pracy misyjnej wśród katorżników.
Proces beatyfikacyjny o. Jana Beyzyma SJ - "posługacza trędowatych" rozpoczął się
w 1984 roku. Dekret Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych dotyczący heroiczności
życia i cnót o. Beyzyma został odczytany w obecności Jana Pawła II w Watykanie 21
grudnia 1992 roku. W marcu br. kard. Macharski zamknął dochodzenie kanoniczne
w sprawie cudownego uzdrowienia młodego mężczyzny za wstawiennictwem Jana
Beyzyma. Jego beatyfikacji dokonał podczas swej ostatniej pielgrzymki do Polski Jan
Paweł II. Na krakowskich Błoniach 18 sierpnia 2002 r. mówił on m.in.:
Pragnienie niesienia miłosierdzia najbardziej potrzebującym zaprowadziło
błogosławionego Jana Beyzyma - jezuitę, wielkiego misjonarza - na daleki
Madagaskar, gdzie z miłości do Chrystusa poświęcił swoje życie trędowatym. Służył
dniem i nocą tym, którzy byli niejako wyrzuceni poza nawias życia społecznego. Przez
swoje czyny miłosierdzia wobec ludzi opuszczonych i wzgardzonych dawał niezwykłe
świadectwo Ewangelii. Najwcześniej odczytał je Kraków, a potem cały kraj
i emigracja. Zbierano fundusze na budowę na Madagaskarze szpitala pod wezwaniem
Matki Boskiej Częstochowskiej, który istnieje do dziś. Jednym z promotorów tej
pomocy był św. Brat Albert. Dobroczynna działalność błogosławionego Jana Beyzyma
była wpisana w jego podstawową misję: niesienie Ewangelii tym, którzy jej nie znają.
Oto największy dar: dar miłosierdzia - prowadzić ludzi do Chrystusa, pozwolić im
poznać i zakosztować Jego miłości. Proszę was zatem, módlcie się, aby w Kościele
w Polsce rodziły się coraz liczniejsze powołania misyjne. W duchu miłosierdzia
nieustannie wspierajcie misjonarzy pomocą i modlitwą.

