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XXVIII Niedziela Zwykła –
Odpust parafialny
Ewangelia wg św. Marka 10,17-30.
Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na
kolana, pytał Go: «Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?»
Jezus mu rzekł: «Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg.
Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie
oszukuj, czcij swego ojca i matkę».
On Mu rzekł: «Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości».
Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł mu: «Jednego ci brakuje. Idź, przedaj
wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i
chodź za Mną».
Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele
posiadłości.
Wówczas Jezus spojrzał wokoło i rzekł do swoich uczniów: «Jak trudno jest bogatym
wejść do królestwa Bożego».
Uczniowie zdumieli się na Jego słowa, lecz Jezus powtórnie rzekł im: «Dzieci, jakże
trudno wejść do królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność.
Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa
Bożego».
A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: «Któż więc może się zbawić?»
Jezus spojrzał na nich i rzekł: «U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga; bo u Boga
wszystko jest możliwe».
Wtedy Piotr zaczął mówić do Niego: «Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za
Tobą».
Jezus odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci,
sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie
otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól,
wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym».

Intencje mszalne
Poniedziałek 12. 10. 2015 – bł. Jana Beyzyma - kapłana
17. 30 Nabożeństwo różańcowe
18. 00 Za ++ Józefa i Cecylię Morcinczyk oraz ++ rodziców z obu str.

Wtorek 13. 10. 2015 – bł. Honorata Koźmińskiego – kapłana –
MB Fatimskiej
7. 00 Przez wstawiennictwo MB Fatimskiej za Czcicieli i Ofiarodawców
17. 30 Nabożeństwo różańcowe
18. 00 Dz. błag. do B.Op. MBF., św. Katarzyny z podz. za otrzymane, łaski z pr. o
zdrowie i Boże błog. w int. Jadwigi Witola z ok. 80 r. ur., za dzieci z
rodzinami, za wnuki i za + męża oraz syna
18. 30 Katecheza dla II i III klas gimnazjalnych
20. 00 NABOŻEŃSTWO DO MB FATIMSKIEJ – z czytaniem zalecek za żyjących i
zmarłych

Środa 14. 10. 2015 – św. Kaliksta – papieża i m.
17. 30 Nabożeństwo różańcowe
18. 00 Za ++ ojców Jerzego Sobota i Pawła Kindler, za ich ++ żony, ++ babcie i za
++ z pkr. Kindler - Sobota

Czwartek 15. 10. 2015 – św. Teresy od Jezusa – dz. i dra K.
8. 30
9. 00
17. 30
18. 00

Różaniec w int. młodego pokolenia
Za ++ z rodz. Skrzypczyk i Piechota, pokr. i d.op.
Nabożeństwo różańcowe
Intencja wolna

Piątek 16. 10. 2015 – św. Jadwigi śląskiej
17. 30 Nabożeństwo różańcowe
18. 00 MSZA ŚW SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA Za ++ Annę i Pawła Loch, zięcia
Antoniego Nogosek i za ++ z rodz. Malosek - Loch - Nogosek i dusze
czyśćcowe
Katecheza dla kl. I-komunijnych

Sobota 17. 10. 2015 – św. Ignacego Antiocheńskiego – bpa i m.
14. 00 Ślub: Łukasz Surma i Anna Kranz
17. 30 Nabożeństwo różańcowe
18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja zbiorcza
- Za + Józefa Grüner, ++ rodziców, pokr. i d.op.
- Za + córkę Agatę Jambor, męża Wilhelma, za ++ rodziców, pokr. i d.op.
- Za + Korneliusza Czempiel w 5 r. śm., za ++ rodziców i brata oraz dusze
czyśćcowe
- Za + męża, ojca i dziadka Guido Płaczek, za ++ rodziców Standke – Płaczek,
ich dzieci, dziadków, Martę Halubczok i d.op.

Niedziela 18. 10. 2015 – XXIX Niedziela Zwykła – Dzień Papieski
8. 00 Dz. błag. w pew. int. z ok. 40 r. ślubu i za syna z rodziną

10. 30 Dz. błag. do B.Op. MB Różańcowej w int. Urszuli i Tadeusza z ok. 40 r. ślubu
oraz za dzieci z rodzinami z pr. o Boże błog.
12. 00 Dz. błag. do B.Op. MB Różańcowej z podz.za łaski z pr., z prośbą o dalsze
zdrowie, Boże błog. w int. Magdaleny Matejka z ok. 80 r. ur., za męża Józefa,
za synów z rodzinami, za córkę Annę i w int. całej Rodziny
16. 00 Nabożeństwo różańcowe
16. 30 Za + Franciszka Olender, jego + żonę Rozalię i za ++ z obu stron

Pozostałe ogłoszenia
1. Bóg zapłać za kwiaty ofiarowane do naszego kościoła
2. We wtorek o godz. 19.00 próba chóru, a o godz. 20.00 zapraszam na

ostatnie w tym roku NABOŻEŃSTWO DO MATKI BOSKIEJ
FATIMSKIEJ
3. W czwartek wspomnienie Teresy od Jezusa
4. W piątek Uroczystość św. Jadwigi Śląskiej, głównej patronki Śląska i
rocznica wyboru papieża Jana Pawła II
5. Na Górze św. Anny w przyszłą sobotę i niedzielę 17 –18 pażdziernika
pielgrzymka Bractwa św. Anny
6. W przyszłą niedzielę 18 pażdziernika tzw. NIEDZIELA PAPIESKA –
będzie tradycyjnie przeprowadzana zbiórka do puszek na Fundację Dzieła
Nowego Tysiąclecia wspierającą uczące się dzieci i młodzież z rodzin
ubogich i małozamożnych
7. Nabożeństwo różańcowe każdego dnia o 17.30, pół godziny przed
wieczorną Mszą św.
8. Spotkanie ministrantów w sobotę o godz. 12.00
9. Przed wyjściem z kościoła można nabywać kalendarze na Rok 2016
10.Ofiarodawcom serdeczne podziękowania za dary na stół plebański z okazji
odpustu
11.Kandydaci do sakramentu bierzmowania (z klas I – III gimnazjum) są
zobowiązani do uczestniczenia we Mszy św. szkolnej i młodzieżowej
12.W nowym tygodniu na czas pracy i nauki niech Pan Bóg ma w swej opiece
i niech wszystkim błogosławi
13.Zaprasza się kibiców w niedzielę 11 października o godz. 15.00 na mecz
piłkarski pomiędzy Groszmalem a LKS Adamietz Kadłub

Patron tygodnia – św. Teresa od Jezusa
Św. Teresa od Jezusa, Urodziła się w 1515 roku. Pochodziła ze szlacheckiej i
zamożnej rodziny zamieszkałej w Avili. Jako dziecko marzyła o męczeństwie za
wiarę. Mając 12 lat przeżyła śmierć matki. Pisała o tym w swej biografii: "Gdy mi
umarła matka... rozumiejąc wielkość straty udałam się w swoim utrapieniu przed obraz
Matki Bożej i rzewnie płacząc, błagałam Ją, aby mi była matką. Prośba ta, choć z
dziecinną prostotą uczyniona,nie była - zdaje mi się - daremną." W 20 roku życia
wstąpiła do klasztoru karmelitanek w rodzinnym mieście, w Avili. Po złożeniu ślubów
ciężko zachorowała. Przez rok leczyła się poza klasztorem. Po powrocie do klasztoru
jej życie duchowe ulega pogłębieniu. Utalentowana i wrażliwa odkrywa, że modlitwa
jest tajemniczą bramą, przez którą wchodzi się do "twierdzy wewnętrznej". Mistyczka
i wizjonerka, a jednocześnie osoba o umysłowości wielce rzeczowej i praktycznej.
Przeprowadziła reformę swojego zakonu fundując 32 klasztory Część życia spędziła w
ciągłych podróżach, na pertraktacjach z władzami duchownymi i świeckimi,
wygłaszaniu konferencji o odnowie życia zakonnego. Z pomocą św. Jana od Krzyża
przedsięwzięła również reformę karmelitów. Nową gałąź zakonu nazwano
karmelitami bosymi. Łączyła kontemplację z aktywnością i umartwieniem. Mimo
przeciwności konsekwentnie realizowała swoje zakonne powołanie. Miała dar
serdecznej zażyłości z Bogiem. W oparciu o osobiste doświadczenie św. Teresa
napisała dzieła, które są perłami literatury mistycznej. Za największe uważana jest
"Twierdza wewnętrzna". Jest klasykiem literatury hiszpańskiej.
Umarła 15 października 1582 roku. Beatyfikował ją Paweł V (1614), kanonizował
Grzegorz XV (1622). Paweł VI ogłosił św. Teresę doktorem Kościoła (1970).
Jest patronką Hiszpanii, miasta Avila, Alba de Tormes. karmelitów bosych,
karmelitów trzewiczkowych, chorych - zwłaszcza uskarżających się na bóle głowy i
serce, dusz w czyśćcu cierpiących.
W IKONOGRAFII św. Teresa przedstawiana jest w habicie karmelitanki.
Jej atrybutami są: anioł przeszywający jej serce strzałą miłości, gołąb, krzyż, pióro i
księga, napis: "Misericordias Domini in aeternum cantabo", strzała.

Humor
Rozmowa w sklepie:
- A sąsiadka to ciągle nowiuśkimi banknotami płaci.
- Bo mam w domu specjalną maszynkę do robienia pieniędzy.
- Co pani powie! I to jest legalne?
- W 100% legalne, tylko strasznie chrapie.

