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INTENCJE MSZALNE 09.10 – 15.10

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

zgłosić w celu korekty.  
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Poniedziałek 09 Października
        Bł. Wincentego Kadłubka

17:00 + Stanisław, Łukasz Necel oraz 
rodzice i bracia Krukowscy

18:00 + Dziadkowie Glembin, 
Derezińscy, Winiarscy, Libraccy i Jan

Wtorek 10 Października

17:00 + Babcie i dziadkowie z 
obojga stron

18:00 – O zdrowie i Boże 
błogosławieństwo w rodzinie

Sroda 11 Października

17:00 +  Rodzice, dziadkowie, Teresa 
Pieper

18:00 + Leokadia, Henryka i Jan w 
rocznicę śmierci, Maria

Czwartek  12 Października

17:00 + Jan Glembin 

18:00 +  Teofil Zelewski oraz 
Agnieszka i rodzeństwo

Piątek 13 Października
Bł. Honorata Koźmińskiego

17:00 – O Boże błogosławieństwo 
i zdrowie z okazji 18 urodzin 
Darii

18:00 + Mirosław Bolda

Sobota 14 Października

16:00 – Ślubna

17:00 + Anna Potrykus w 1 
rocznicę śmierci

18:00 + Matka chrzestna Jadwiga 
Bistram

XXVIII Niedziela  Zwykła 
15 Października

08:00 + Irena i Stanisław

10:30 + Z rodziny Karcz

16:00 + Klara, Ksawery, Brunon 
Hincke



 

1 CZYTANIE: (Iz 5,1-7)
2 CZYTANIE: (Flp 4,6-9)
EWANGELIA: (Mt 21,33-43)

XXVII Niedziela Zwykła OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NA XXVII NIEDZIELE ZWYKŁA

08 PAŹDZIERNIKA 2017 r.

Rozpoczęliśmy październik – miesiąc różańcowy. Na nabożeństwa 
różańcowe zapraszam codziennie w dni powszednie o godzinie 
17:30. Zapraszamy dzieci na różaniec od poniedziałku do piątku o 
godzinie 16:00. Ogłaszamy konkurs na ciekawie zrobiony różaniec. 
Jego rozstrzygnięcie będzie w drugiej połowie miesiąca. Dziękuję 
wszystkim za włączenie się do wspólnej modlitwy w ramach akcji 
„Różaniec do granic”.

Dzisiaj odbywa się akcja zbierania podpisów w sprawie poparcia ustawy 
o zmianie warunków dopuszczalności przerywania ciąży. Biskupi 
Polscy polecają modlitwie tę inicjatywę i popierają zbieranie 
podpisów. Nie chcą, aby w Polsce poczęte dzieci były zabijane z 
powodów eugenicznych, czyli z powodu choroby. Proszą, by takie 
dzieci otoczyć miłością, troską, a ich rodziny opieką. Przy wyjściu z 
kościoła członkowie wspólnoty Domowego Kościoła zbierają 
podpisy pod tym obywatelskim projektem ustawy. Podpisać się pod 
nim może każdy, kto ukończył 18 rok życia. Potrzebny jest numer 
PESEL.

Dzisiaj także Dzień Papieski. Przed kościołem można wspomóc 
FUNDACJĘ DZIEŁO NOWEGO TYSIĄCLECIA.

W tym tygodniu w kalendarzu liturgicznym przypada w poniedziałek 
wspomnienie błogosławionego Wincentego Kadłubka, w piątek 
błogosławionego Honorata Koźmińskiego. Wszystkim solenizantom, 
jubilatom, a zwłaszcza nauczycielom składamy najserdeczniejsze 
życzenia.

Przy wyjściu można nabyć aktualny numer „Gościa Niedzielnego”, 
natomiast u ministrantów biuletyn parafialny.

Na zakończenie pomódlmy się za zmarłą Aleksandrę Ceynowa z ul. 
Maszoperii, którą pożegnaliśmy w środę.

Dziękując za wspólną modlitwę życzymy wszystkim błogosławionego 
dnia pańskiego i dobrego tygodnia. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

    Ks. Sławomir Skoblik

POCHYLENI NAD SŁOWEM :
Nikt nie potrafi podać właściwej ceny za dobry przykład. Tak jak nikt nie potrafi wycenić szkód 
uczynionych przez zły przykład, czyli zgorszenie. Ważne jest braterskie upomnienie, ważne 
jest mądre pouczenie, ale ponad tymi wartościami jest dobry przykład.

Ten dobry przykład jedni dają, rzec można, programowo. Doceniając rolę tego przykładu tam, 
gdzie spoczywają na nich oczy ludzkie, mobilizują się do wzorowego postępowania. Są 
wychowawcy, którzy czekają na wakacje, by mogli wreszcie zejść z pola widzenia 
wychowanków i być w pełni sobą. Są prawi i na wakacjach nie schodzą na kręte ścieżki, jako 
wychowawcy jednak bardzo zabiegają, by programowo być wzorem dla podwładnych. 
Zapytani, dlaczego tak jest, z uśmiechem odpowiadają: „Bo w ciągu roku za dobry przykład 
nam płacą”. To dowód poczucia odpowiedzialności za wychowanków. Jest coś prawdy w tym 
powiedzeniu, że społeczeństwo „płaci” wychowawcy za dobry przykład. On bowiem stanowi 
istotny element wychowania.Piękniejszym jednak jest dobry przykład nie programowy i nie 
„za pieniądze”, lecz promieniujący niejako z głębi serca. To jest mniej więcej tak jak z 
chlebem. Ten pierwszy, aby w oczach innych był możliwie najlepszy, chce być smarowany 
masłem, natomiast ten drugi jest tak smaczny, że wcale nie zabiega o to, by był ubogacony 
masłem. Taki człowiek jest dobry, uczciwy, prawy, niezależnie od tego, czy ktoś na niego 
zwraca uwagę, czy nie. Jego nie męczy dawanie dobrego przykładu i nigdy mu nikt za niego 
nie płaci.W Ewangelii chodzi głównie o ten drugi rodzaj dobrego przykładu. To jest zasadnicza 
droga przekazu wartości Ewangelii i objawienia światu dobrego Boga. My najczęściej mówiąc 
o roli przykładu w kształtowaniu człowieka mamy na uwadze dzieci i młodzież, tzn. pierwsze 
etapy kształtowania osobowości. Czytając jednak Ewangelię z łatwością można zauważyć, że 
Chrystusowi wcale nie chodzi o ten wymiar dobrego przykładu. Dla Niego dobry przykład jest 
jednym z podstawowych elementów budowy braterskiej wspólnoty oraz głównym 
narzędziem apostolstwa. Sam umył uczniom nogi i powiedział: „Dałem wam przykład, abyście 
i wy podobnie czynili, jak Ja wam uczyniłem” (J 13, 15). To nie jest słowo skierowane ani do 
dzieci, ani do młodzieży. To jest słowo skierowane przez Chrystusa, liczącego ponad 
trzydzieści lat, do dojrzałych mężczyzn.

Doskonale zrozumiał to św. Paweł, kiedy do Filipian pisał: „Czyńcie to, czegoście się nauczyli, 
co przyjęliście, co usłyszeliście i co zobaczyliście u mnie” (4, 9). W tych słowach Apostoł 
Narodów ujął cały sekret przekazu Ewangelii.To jest mniej więcej tak, jakby koło zębate 
współpracowało idealnie z drugim kołem, którym jest sam Bóg. Wszystkie inne koła chcąc z 
nim współpracować muszą się do niego dopasować. Dostrzegając piękno i bogactwo jego 
życia, pragną w nim uczestniczyć. Paweł właśnie to ma na uwadze, gdy pisze: „bądźcie 
naśladowcami moimi, jak ja Chrystusa”. Jego życie zostało już doszlifowane do idealnej 
współpracy z Chrystusem. Może więc podać siebie jako normę godną naśladowania.

Braterstwo Ewangeliczne jaśnieje coraz pełniejszym blaskiem tam, gdzie jeden drugiego 
mobilizuje swoim dobrym przykładem do podjęcia wysiłku, by był dobry i święty. Każdy 
przeżywa chwile słabości i każdy musi walczyć z różnymi pokusami, wówczas przykład bliskich 
stanowi wielką pomoc. A jeśli więzy braterskie są oparte na pokrewieństwie lub umocnione 
przez sakramentalne małżeństwo, dochodzi do tego dodatkowy motyw zaufania, czyli troski o 
to, by nie zawieść dobrego i mądrego brata, męża, żony.

Ks. Edward Staniek
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