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1. Przeżywamy dzisiaj XVIII DZIEŃ PAPIESKI
„PROMIENIOWANIE OJCOSTWA”.
Zbiórka do puszek na "Dzieło Nowego Tysiąclecia"
wspierające ubogich ale zdolnych uczniów i studentów. Ks. Kustosz z sanktuarium św. Jana Pawła II
zaprasza na uroczystości 40. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża do Łagiewnik. Rozpoczęcie
uroczystości 16 października uroczystą Mszą Świętą
o godzinie 16.30 na Białych Morzach pod przewodnictwem Nuncjusza Apostolskiego w Polsce Arcybiskupa Salvatore Pennacchio z udziałem Episkopatu
Polski i władz państwowych. Zakończenie 22 października w poniedziałek o godzinie 12.00 MSZĄ
ŚWIĘTĄ ODPUSTOWĄ. Nasza wspólnota parafialna i salezjańska rozpoczęła je w dniu wczorajszym
uczestnicząc w kolejnej pielgrzymce: „śladami Karola Wojtyły – robotnika”. Dziękuje serdecznie za
udział w tym modlitewnym pielgrzymowaniu. Szczegóły na plakacie.
2. Zapraszamy po Mszy Świętej o godz. 10.00, 12.00
i 18.00 na wystawę z okazji 40. rocznicy wyboru
Kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrowej
pt: "Spotkania z Janem Pawłem II", przygotowaną
przez Akademię Sztuk Przeróżnych na Łosiówce.
Wystawę będzie można obejrzeć również w przyszłą
niedzielę połączoną z wypiciem dobrej kawy i kremówkami papieskimi.
Dzisiaj również, przeżywamy ostatnią dziewiątą
niedzielę nowenny za Ojczyznę pod hasłem
"JEDNOŚĆ I SOLIDARNOŚĆ". Uroczysty różaniec
w tej intencji odmówimy o godzinie 17.15. Zapraszamy także dzisiaj na godzinę 20.00 do sali teatralnej
na monodramat pana Krzysztofa Stanio "Zamknięto
mnie jak...". Wstęp wolny.
Można składać wypominki listopadowe i roczne do
zakrystii. Kartki na wypominki są wyłożone na stolikach z tyłu kościoła.
3. Każdego 24 dnia miesiąca, przeżywamy uroczyste
nabożeństwo do Maryi Wspomożycielki
Wiernych. Zapraszamy wszystkich wiernych do wpisywania próśb i podziękowań jak również intencje Modlitewnego Pogotowia Ratunkowego do założonej nowej Księgi, znajdującej się z tyłu na stoliku. W piątek o godzinie 17.15 odmówimy Koronkę do Miłosierdzia Bożego.
4. Jutro po Eucharystii zapraszam na spotkanie Rady
parafialnej.

28. NIEDZIELA ZWYKŁA – 14 października
730 – śp. Jadwiga, Stanisław, Jerzy, Jan
1000 – 1) o pomyślność, pokój i błogosław. Boże
dla naszej Ojczyzny
2) o zdrowie i Boże błogosławieństwo
Teresy Gabryś i jej męża z okazji imienin (od
przyjaciół)
1200 – śp. Ewa, Krystyna, Maria, Zdzisław
1800 – śp. Zbigniew Hałoń (10 r. śm.)
Poniedziałek –– 15 października
18 – śp. Marianna, Wanda i ich rodzice
00

Wtorek –– 16 października
1800 – śp. Kazimierz Żmijewski (24 r. śm.)
Środa –– 17 października
1800 – o zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Wspomożycielki dla Katarzyny Wajdy

Czwartek –– 18 października
00
18 – śp. Wiktor Błażewski
Piątek –– 19 października
18 – śp. Józef Wajda w 1 r. śm.
00

Sobota –– 20 października
1800 – 1) śp. Stefania Leśniak (1 r. śm.)
2) śp. Stanisław Komornicki w r. śm. oraz
jego rodzice śp. Tomasz i Maria
29. NIEDZIELA ZWYKŁA – 21 października
730 – śp. Józefa (f) i Jan Siewiorek,
śp. Jan i Józef
1000 – śp. Janusz Tatara
1200 – śp. Leokadia i Edward Świerczek
(30 r. śm.)
1800 – śp. Zenon Zaskórski
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Czytanie z Księgi Mądrości

(Mdr 7, 7-11)
Modliłem się i dano mi zrozumienie, przyzywałem, i przyszedł mi z pomocą
duch Mądrości. Oceniłem ją wyżej nad berła i trony i w zestawieniu z nią za
nic uznałem bogactwa. Nie zrównałem z nią drogich kamieni, bo wszystko złoto
wobec niej jest garścią piasku, a srebro przy niej będzie poczytane za błoto. Umiłowałem ją nad zdrowie i piękność i wolałem mieć ją aniżeli światło, bo blask jej nie ustaje.
A przybyły mi wraz z nią wszystkie dobra i niezliczone bogactwa w jej ręku.
Oto słowo Boże
Psalm responsoryjny
(Ps 90 (89), 12-13. 14-15. 16-17)

REFREN: Nasyć nas, Panie, Twoim miłosierdziem

Naucz nas liczyć dni nasze,
byśmy zdobyli mądrość serca.
Powróć, Panie, jak długo będziesz zwlekał?
Bądź litościwy dla sług Twoich!
REFREN: Nasyć nas, Panie, Twoim miłosierdziem
Nasyć nas o świcie swoją łaską,
abyśmy przez wszystkie dni nasze
mogli się radować i cieszyć.
Daj radość w zamian za dni Twego ucisku,
za lata, w których zaznaliśmy niedoli.
REFREN: Nasyć nas, Panie, Twoim miłosierdziem
Niech sługom Twoim ukaże się Twe dzieło,
a Twoja chwała nad ich synami.
Dobroć Pana, Boga naszego, niech będzie nad nami
i wspieraj pracę rąk naszych,
dzieło rąk naszych wspieraj!

Czytanie z Listu do Hebrajczyków

(Hbr 4, 12-13)

Żywe jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia
i myśli serca. Nie ma stworzenia, które by dla Niego było niewidzialne; przeciwnie,
wszystko odkryte jest i odsłonięte przed oczami Tego, któremu musimy zdać rachunek.
Oto słowo Boże.

Śpiew przed Ewangelią

(Mt 5, 3)

Alleluja, Alleluja, Alleluja
Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Ewangelia według św. Marka

(Mk 10, 17-30)

Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim
na kolana, zaczął Go pytać: "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 odpowiedział: "Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości". Wtedy Jezus spojrzał na niego z miłością
i rzekł mu: "Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj 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 dookoła i rzekł do swoich uczniów: «Jak trudno tym, którzy mają dostatki, wejść do królestwa Bożego». Uczniowie przerazili się Jego słowami, lecz Jezus powtórnie im rzekł:
"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 być
zbawiony?" Jezus popatrzył 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 lub 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".
Oto słowo Pańskie.

ROZWAŻANIE
Księga Mądrości dzisiaj przypomina, że o mądrość i umiejętność właściwego postępowania należy się modlić. Często radzimy się ludzi, kierujemy się różnymi opiniami,
a rzadko pytamy o radę Pana Boga. Tymczasem mądrość otrzymana od Boga nie tylko
uczy, jak postępować, ale jak czytamy: „przyszły mi wraz z nią wszystkie dobra i niezliczone bogactwa w jej ręku”. Jezus zapytany: „Nauczycielu dobry, co mam czynić,
aby osiągnąć życie wieczne?” – daje szybką i jasną odpowiedź. Trzeba zachowywać
przykazania, to jest warunek podstawowy. Następny krok, to właściwy stosunek do dóbr
doczesnych, które nie mogą nam przysłonić Boga. Ewangelia przestrzega, aby nie przywiązywać się do materialnych wartości, bo one przemijają. Nie przemija tylko Bóg. Autor Listu do Hebrajczyków pisze, że: „żywe jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż
wszelki miecz obosieczny... wszystko odkryte i odsłonięte jest przed oczami Tego, któremu musimy zdać rachunek.” W słowach Biblii przychodzi do nas Bóg, uczy i karmi, dlatego mówimy o dwóch stołach w liturgii Mszy Świętej: stole słowa i stole chleba. Przez
swoje słowo Bóg ofiaruje nam zbawienie, ale również stawia nam pewne wymagania.
„Łatwiej jest wielbłądowi wejść do Królestwa Bożego…” – to ostrzeżenie Jezusa, które
trzeba traktować poważnie, ale za każde wyrzeczenie z powodu Ewangelii, Jezus obiecuje wynagrodzić stokrotnie w tym czasie i obiecuje życie wieczne w czasie przyszłym. To
jest propozycja niezwykła. Módlmy się, byśmy mogli powtarzać za mędrcem: „Modliłem
się i dano mi zrozumienie, przyzywałem i przyszedł na mnie duch mądrości.”

XVIII Dzień Papieski – „Promieniowanie Ojcostwa.”
14 października 2018 r.

W tym Dniu Papieskim nasze rozważania i działania chcemy
zogniskować wokół dwóch rocznic z życia św. Jana Pawła II
i setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Hasło
Dnia Papieskiego jest zaczerpnięte bezpośrednio z literackiego
dziedzictwa Papieża Polaka. Promieniowanie ojcostwa – to tytuł
dramatu Karola Wojtyły datowanego na 1964 rok.
Czym jest fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia?”
Upamiętnienie pontyfikatu Papieża Polaka, do którego została
powołana Fundacja, dokonuje się poprzez organizowanie corocznego Dnia Papieskiego.
Stanowi on okazję do ponownego odczytania papieskiego nauczania. Zadanie to jest
niezwykle ważne szczególnie po kanonizacji Ojca Świętego. Obchody Dnia Papieskiego ukazują osobę i dzieło św. Jana Pawła II młodemu pokoleniu, które nie miało już
możliwości osobistego spotkania Świętego Papieża Polaka. Dzień Papieski obchodzony
jest każdego roku, w niedzielę poprzedzającą wybór Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Jednym z najważniejszych działań Fundacji jest prowadzony od samego początku
jej istnienia program stypendialny. Stypendia przyznawane są zdolnej młodzieży pochodzącej z niezamożnych rodzin z małych miast i terenów wiejskich w oparciu o zatwierdzony przez Zarząd Fundacji Regulamin przyznawania stypendiów
edukacyjnych Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Fundacja rozpoczynała swoją działalność, przyznając stypendia 500 osobom. Dziś, dzięki hojności
Polaków, program obejmuje prawie 2300 młodych
ludzi z całej Polski, co jest możliwe tylko dzięki
ofiarności i dobrej woli społeczeństwa.
Źródło: https://dzielo.pl/dzienpapieski/dzien-papieski-2018/
21 października zapr aszamy wszystkich wier nych
na kawę oraz kremówki papieskie, które będą serwowane po obejrzeniu wystawy na sali teatralnej!

Św. Jan Bosko mawiał do młodych: " Wystar czy, że jesteście młodzi, abym
was bardzo kochał" oraz powtarzał jakoby modlitwę słowa: "Przyrzekłem Bogu, że moje życie aż do ostatniego tchnienia będzie dla moich biednych chłopców".
14 października to Dzień Edukacji Narodowej. J ako salezjanie poświęcający się wychowaniu młodzieży, życzymy WSZYSTKIM NAUCZYCIELOM, PEDAGOGOM i PRACOWNIKOM OŚWIATY sił duchowych i fizycznych, kreatywności,
cierpliwości i łagodności oraz miłości, gotowej do poświęceń na wzór ks. Bosko!
Wszelkich łask Bożych! Zapewniamy o modlitwie w wysiłku przekazywania wiedzy!

