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XXVI Niedziela Zwykła 

Ewangelia wg św. Marka 9,38-43.45.47-48. 

Jan powiedział do Jezusa: «Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z 

nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zabranialiśmy mu, bo nie chodził z 

nami». 

Lecz Jezus odrzekł: «Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda 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. 

Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu 

byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze. 

Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją;  

I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla 

ciebie, chromym wejść do życia,  

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 umiera i ogień nie gaśnie». 

 



Intencje mszalne 
 Poniedziałek 28. 9. 2015 – św. Wacława, m. 

7. 00 Za + córkę Mariolę – Barbarę Wandachowicz zd. Parobecka 

 Wtorek 29. 9. 2015 – św. Archaniołów Michała, Gabriela, Rafała 
18. 00 Za + męża Jana Grzyszczok w 16 r. śm., za ++ rodziców Jana i Marię Gitner, 

braci Eryka i Piotra oraz szwagra 

18. 30 Spotkanie dla kandydatów do bierzmowania z kl. II i III Gimnzjum 

 Środa 30. 9. 2015 – św. Hieronima, kapł. i dra K. 
18. 00 Za + żonę i matkę Barbarę Adler w 1 r. śm. 

 Czwartek 1. 10. 2015 – św. teresy od Dzieciątka Jezus, dz., dra K. 

– I czw. m-ca 
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 O nowe powołania kapłańskie i zakonne 

12. 00 Ślub: Rafał Piechota i Małgorzata Jewtuszek 

17. 00 Godzina  Święta 

17. 30 Nabożeństwo różańcowe 

18. 00 Za ++ dziadków Juliannę i Antoniego Wocka, ich + syna Antoniego, + córkę 

Marię, + zięcia Konrada i za ++ z rodziny Wocka – Kornek oraz d.op. 

 Piątek 2. 10. 2015 – św. Aniołów Stróżów – I pt m-ca 
7. 00 Do NSPJ w int. Czcicieli, Ofiarodawców Mszy św. za Dobrodziejów i w int. 

naszych Chorych 

17. 30 Nabożeństwo różańcowe 

18. 00 MSZA ŚW. SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA Za + Bertę Wowro w rocznicę 

śm., za męża Pawła i za + kuzyna Joachima Świerc 

Katecheza dla kl. I-komunijnych 

 Sobota 3. 10. 2015 – I sob. m-ca 
7. 00 Do Niepokalanego Serca NMP w int. Ofiarodawców i Czcicieli  

Modlitwa Franciszkańskiego Zakonu Świeckich 

17. 30 Nabożeństwo różańcowe 

18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja zbiorcza  

- Dz .błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w 

int. rodziny Kuc  

- Dz. błag. w int. rodz. Wiora z prośbą o łaskę zdrowia dla całej rodziny oraz 

za ++ rodziców Gertrudę i Konrada Wiora, ich ++ dzieci oraz krewnych  

- Za + Wiktora  Okos w 30 dz. po śm.  

- Za + Marię Harasimowicz w 30 dz. po śm.  

- Za + Sebastiana Miśkiewicz - od rodz. Babiarzów oraz Anety i Janusza Ryń  

- Za + Benjamina Witola – od rodziny i Przyjaciół  

- Za ++ Annę i Józefa Knopp, za ++ z rodz., pokr i d.op.  

- Za ++ rodz. Alfonsa i Magdalenę Kosub, matkę Rut Myśliwiec, dziadków  

Orlik – Kosub – Myśliwiec i za ++ z rodzin Orlik – Dyga – Gebauer i d.op.  



- Za + Martę Garbela w rocznicę śm., syna Józefa i zięcia Norberta oraz pokr.  

- Za ++ z rodzin Kasperek – Linkert - Kornek - Lazar 

 Niedziela 4. 10. 2015 – XXVII Niedziela Zwykła 
8. 00 Za + Gertrudę Mikoszek,  + męża Stanisława, syna Rudolfa, ich rodziców i 

rodzeństwo 

10. 30 - Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski,  z pr. o zdrowie i Boże błog. w 

int. Franciszka Franczok z ok.87 r. ur., za żonę Hildegardę, za dzieci z 

rodzinami i w int. całej rodziny  

- Do św. Anioła Stróża za roczne dziecko Jana Emila Bogdanowicz, za 

rodziców, chrzestnych i dziadków z pr. o wszelkie Boże błog. 

16. 00 Nabożeństwo różańcowe 

16. 30 Za + męża i ojca Ernesta Pansa w rocznicę śmierci, za + rodziców, siostry i za 

++ z pokr. i d.op. 

Pozostałe ogłoszenia 
1. Bóg zapłać za kwiaty ofiarowane do naszego kościoła i comiesięczną 

kolektę   parafialną na malowanie naszego kościoła  

2. We wtorek o godz. 19.00 próba chóru  

3. We wtorek święto świętych Michała, Rafała, Archanioła  

4. W przyszłą niedzielę kolekta wyznaczona na budowę kościołów i jałmużna 

postna z całego roku  

5. W tym tygodniu przeżywamy pierwszy czwartek, piątek i sobotę miesiąca. 

Zapraszam na Godzinę Św. w czwartek o godz. 17.00  

6. W pierwszy piątek od godz. 9.00 odwiedziny chorych  

7. W piątek wspomnienie św. Aniołów Stróżów  

8. W sobotę w Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej w Winowie  

Diecezjalny Dzień Skupienia dla Róż Różańcowych. Rozpoczęcie o godz. 

10.00  

9. W przyszłą niedzielę 4 pażdziernika na Górze św. Anny pielgrzymka 

orkiestr kalwaryjskich i hodowców gołębi pocztowych  

10. Odpust parafialny będziemy świętować 11 pażdziernika, a u Ojców 

Franciszkanów z ok. wspomnienia św. Franciszka odpust będzie 4 

pażdziernika  

11. W czwartek rozpoczynamy październik - miesiąc różańcowy. Nabożeństwo 

każdego dnia o 17. 30, pół godziny przed wieczorną Mszą św. – zapraszam  

12. Kandydaci do sakramentu bierzmowania (z klas  I – III gimnazjum) są 

zobowiązani do uczestniczenia we Mszy św. szkolnej i młodzieżowej  



13. W nowym tygodniu na czas pracy i nauki  niech Pan Bóg ma w swej opiece 

i niech wszystkim błogosławi 

14. Zaprasza się kibiców w niedzielę 27 września o godz. 15.00 na mecz piłki 

nożnej pomiędzy Groszmalem a LZS Wrzoski 

Patron tygodnia – Anioła Stróża 

 Obrazki z wizerunkiem Anioła Stróża wiszą nad łóżeczkami większości 

polskich dzieci, a rodzice oraz dziadkowie, składając po raz pierwszy ręce 

dziecka do modlitwy, uczą je modlitwy: "Aniele Boży, Stróżu mój, Ty zawsze 

przy mnie stój...". 

 Pismo Święte nie pozostawia wątpliwości co do istnienia aniołów, posłańców 

Bożych, którzy uczestniczą w dziejach zbawienia człowieka. Te, czysto 

duchowe, istoty pośredniczą między Bogiem a ludźmi. Po objawieniach 

Antoniny d'Astanac wiadomo, że możemy wypraszać z nieba pomoc Kościołowi, 

odmawiając Koronkę Anielską na cześć chórów: Serafinów, Cherubinów, 

Tronów, Panowań, Mocy, Potęg, Księstw, Archaniołów i Aniołów. 

Aniołowie byli obecni w nauczaniu Kościoła już od pierwszych wieków, w 

dziełach wybitnych myślicieli chrześcijańskich, m.in. św. Augustyna, św. 

Hieronima, czy św. Bazylego. Do grona świętych, którzy szczególnie czcili 

aniołów, należeli także m.in. Bernard z Clairvaux, Stanisław Kostka, Franciszek 

Salezy czy Jan Bosko. 

Aniołom oddawano cześć już w liturgii starochrześcijańskiej, ale osobne święto 

pojawiło się dopiero w XV w. na Półwyspie Iberyjskim, zwłaszcza na terenie 

Hiszpanii oraz we Francji. Papież Pius V, ascetyczny dominikanin propagujący 

reformy soboru trydenckiego, zniósł owo święto w drugiej połowie XVI w., 

likwidując zwyczaje narodowe w liturgii. W 1608 r. zostało ono przywrócone 

przez Pawła V, w 1670 r. Klemens X rozszerzył je na cały Kościół, a w 1893 r. 

Leon XIII wyznaczył w kalendarzu termin na 2 października. 

 

Jan XXIII wspominał, że kiedy był nuncjuszem apostolskim we Francji, miał 

zwyczaj - przed spotkaniami z ważnymi osobistościami - prosić swego Anioła 

Stróża, aby porozumiał się z Aniołem Stróżem jego rozmówcy. Dzięki temu 

bywali oni lepiej usposobieni do spotkania... 


