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PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO UL. GOŚCINNA 12, 84-120 
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INTENCJE MSZALNE 19.10 -25.10

Zapraszamy do uczestnictwa we Mszach Świętych i przystąpienia do 
Sakramentów Świętych w poleconych intencjach. Zauważone błędy prosimy 

zgłosić w celu korekty.  

  

    
         

Poniedziałek 19.10Poniedziałek 19.10

17:00- O błogosławieństwo dla Sióstr z 
Piątej Róży Różańcowej w 15 rocznicę 
powstania

18:00 +Rodzice z obojga stron

18:00 +Stanisław Necel

Wtorek 20.10Wtorek 20.10

17:00 +Stanisław Wrosz

17:00 +Eugenia Styn- od mieszkańców  
ul. Górniczej

18:00 +Jadwiga- roczn. Śmierci i Michał - roczn. Śmierci i Michał 
JekaJeka

18:00 -Stanisław Necel18:00 -Stanisław Necel

Środa 21.10Środa 21.10

17:00 +Jan Baran- 10 roczn. śmierci

17:00 +Anna, Józef,Feliks i Rozalia

18:00 +Stanisław Necel

Czwartek 22.10Czwartek 22.10

17:00 - O zdrowie i błogosławieństwo
 dla Gabrieli i Marka Necel 
w 4 rocznicę ślubu

17:00 + Stanisław Necel

18:00 + Agnieszka Bizewska i zmarli z 
rodziny Bizewskich

Piątek 23.10Piątek 23.10

17:00 +Dziadkowie Antonina i Leon 
Klemba oraz Ludwika Nowakowska

17:00 +Stanisław Necel 

18:00 +Aniela i Feliks Ciskowscy oraz 
dziadkowie z obojga stron

Sobota 24.10Sobota 24.10

17:00 +Za dusze w czyśćcu

18:00 +Rodzice oraz rodzeństwo Buja

18:00 +Stanisław Necel

Niedziela 25.10Niedziela 25.10

8:00 +Rodzice Jeka i Brezińscy

08:00 -W intencji parafian

10:30 +Dziadek Andrzej Renusz

16:00 +Klara, Ksawery i Brunon 
Hincke- roczn. śmierci

16:00 +Stanisław,Łukasz,rodzice i 
bracia Krukowscy



1 CZYTANIE: (Iz 53,10-11)
2 CZYTANIE: (Hbr 4,14-16)
EWANGELIA:(Mk 10,35-45)

XXIX niedziela zwykła

POCHYLENI NAD SŁOWEM 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
NA  XXIX   NIEDZIELĘ   ZWYKŁĄ 

18 PAŹDZIERNIKA 2015 r. 

1.Święci tego  tygodnia:
-poniedziałek-bł. Jerzego Popiełuszki 
-wtorek-św. Jana Kantego 
-środa-bł. Jakuba Strzemię
-czwartek-św. Jana Pawła II

2.Przyszła niedziela- na Mszy św. o godz. 10:30 będziemy obchodzili 
piękną uroczystość- Błogosławieństwo naszego nowego kościoła oraz 
poświęcenie dzwonów, których dokona Ksiądz Arcybiskup Sławoj 
Leszek Głódź

3.Bardzo dziękuję za sprzątanie kościoła. W tym tygodniu w piątek po 
różańcu
Proszę mieszkańców ul .Jarowej, Maszoperii i Żeromskiego.

4.Kolekta budowlana to 4200 zł.
Ks. Proboszcz Wiesław Wett 

 

Doskonale rozumiemy Jakuba i Jana, którzy przyszli prosić o przywileje, i chyba jeszcze lepiej 
rozumiemy pozostałych Apostołów, którzy przeciwko temu zaprotestowali; nie z jakichś szlachetnych 
pobudek, ile raczej przez zwykłą zazdrość. Rozumiemy to, bo sami jesteśmy do nich podobni: też 
byśmy zabiegali o wpływy i też oburzalibyśmy się na tych, którzy by nas ubiegli. Przez te dwa tysiące 
lat człowiek nie wiele się zmienił, a jeśli już, to chyba na gorsze.Ale te nienajlepsze skłonności ludzkiej 
natury mogą zostać odmienione przez Chrystusa, jeśli Mu zaufamy i pójdziemy za Nim. Właśnie to 
dokonało się u Apostołów: z porywczych i często samolubnych rybaków, przemienili się w dojrzałych, 
zdolnych do poświęcenia, ofiary i służby świadków Chrystusa. 

Jednakże zanim dobrze zrozumieli słowa Chrystusa i odpowiedzieli na Jego wezwanie, 
najpierw chcieli Go wykorzystać dla swoich celów, albo raczej chcieli upiec przy Jego ogniu swoją 
własną pieczeń.Żądza zaszczytów i przywilejów, żądza sławy i władzy, jest jednym z najsilniej 
zakorzenionych w ludzkiej naturze dążeń. Chrystus rozumie te ambicje i akceptuje je, ale chce je 
przemienić w taki sposób, by z siły egoistycznej i niszczącej, stały się energią twórczą, popychającą 
człowieka do heroizmu i służby dla wspólnego dobra.Żeby to jednak mogło się dokonać, człowiek musi 
przejść najpierw próbę, taki duchowy chrzest, w którym wyrzeknie się siebie, swoich pożądań, 
egoistycznych dążeń, ambicji. Wyrzeknie się, to wcale nie znaczy, że stłumi lub będzie udawał, że już 
ich nie ma. To znaczy raczej, że podda je Chrystusowi i zdecyduje się na prawdziwą wielkość, a nie 
tylko na jej pozory, oparte na przemocy, propagandzie lub przekupstwie, że dostosuje do wzoru, który 
On nam pozostawił. Jest to wzór skrajnie przeciwny do tego, który podsuwa nam świat i ci, którzy 
rządzą narodami.Świat preferuje kierunek do siebie: wszystko dla mnie, wszyscy do mnie, wszystko 
moje. Chrystus przeciwnie: wszystko dla innych, On dla wszystkich. Nie przyszedł, żeby Mu służono, 
lecz żeby służyć; nie przyszedł, żeby coś zabierać, lecz żeby dawać, i to do końca, łącznie z życiem. To 
jest Jego styl, który nam pozostawił do naśladowania, to są wskazania, które nam zapisał w Ewangelii i 
dał osobiście przykład, jak należy je realizować.Czy Kościół zawsze się z tego zadania dobrze 
wywiązywał? Cóż, pewnie nie, bo Kościół składa się z ludzi, którzy nie zawsze dobrze rozumieją Boga. 
Ale obok nich zawsze byli w Kościele i tacy, którzy to wezwanie zrealizowali w stopniu heroicznym. 
Gdyby nie oni, nie ich wpływ na kulturę, moralność, politykę, świat dawno już pogrążyłby się w 
chaosie wojen i nienawiści. Albowiem władza oparta na egoizmie i żądzy sławy, prowadzić może tylko 
do ucisku i niesprawiedliwości.        

Bez przemocy bowiem nie utrzyma się ani jednego dnia.Czyż długo trzeba szukać ilustracji? 
Współczesny świat, telewizja, prasa, rozmaite kampanie wyborcze, dostarczają nam przykładów bez 
liku. Na mniejszą skalę możemy to zaobserwować w swoim mieście, zakładach pracy, szkołach, nawet 
pewnie we własnej rodzinie. Jeśli te sytuacje przeanalizujemy, zobaczymy, że u źródeł brakuje tego, o 
czym mówił Chrystus: pokory, służby, poświęcenia. Dopóki nie damy się ochrzcić chrztem, który 
przeszedł Chrystus, nie weźmiemy do rąk Jego kielicha, nie potraktujemy poważnie Jego słów, nic się 
na lepsze nie zmieni. Nie czekajmy, aż będzie za późno.


