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XXVI Niedziela zwykła
Ewangelia według św. Marka (9,38-48)
„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 Ŝe naleŜycie 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; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do Ŝycia
wiecznego, niŜ z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie
powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie chromym wejść do Ŝycia, niŜ z dwiema nogami być
wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie
jednookim wejść do królestwa BoŜego, niŜ z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich
nie umiera i ogień nie gaśnie”.”
Czytając dzisiejszą ewangelię na myśl nasuwają się słowa Jezusa: „Poznacie ich po ich owocach.
Czy zbiera się winogrona z ciernia, albo z ostu figi?
Tak kaŜde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe
drzewo, wydaje złe owoce. Nie moŜe dobre drzewo
wydać złych owoców ani złe drzewo wydać dobrych owoców” (Mt 7,16-18). JeŜeli kroczy się za
Jezusem kaŜdy wysiłek przynosi owoce. Jedne
większy, a drugie mniejszy.
Św. Marek zachęca dzisiaj kaŜdego z nas do
tego, by podjąć walkę o swoja świętość, czyli o
swoje zbawienie. Droga ta wymaga wysiłku. Stąd
wołanie o „odcięcie reki czy nogi”. Chodzi o walkę
ze swoimi słabościami, po to, aby stać się wewnętrznie wolnym. Tę wolność zdobył dla nas
Jezus na krzyŜu (por. Ga 5,1).
KaŜda walka przynosi konkretne owoce. Doświadczenie pokazuje, Ŝe najwięcej satysfakcji
odczuwamy wtedy, gdy coś nas wiele kosztowało.
Zatem w słowach Jezusa kryje się wezwanie
do poznawania prawdy, która wyzwala (por. 8,32).

Poznawać prawdę o sobie, to nic innego jak zobaczenie u siebie dobrych i złych stron po to, by
umieć walczyć ze swoimi słabościami. Taka walka
pozwala mi wtedy iść za Jezusem (por. Łk 9,23).
Ten moment jest jednocześnie dobrą sposobnością
do tego, aby prosić Pana o pomoc w walce ze słabościami.
Dopiero, gdy stanę przed Bogiem w prawdzie,
uznam swoją słabość i poproszę Go o pomoc, Pan
przyjdzie z uzdrowieniem. Dopiero, gdy w Jezusie
uznam tego, który moŜe mnie uzdrowić doznam
uzdrowienia. Tylko przyzywając uzdrowienia mogę
świadczyć prawdziwie o BoŜej miłości.
Zatem trzeba nam nieustannie prosić Pana o
wewnętrzne uzdrowienie. Niech zatem słowa dzisiejszej ewangelii zmobilizują do walki o nowe
Ŝycie:
Panie Jezu, przemień moje Ŝycie, oczyść moje
serce i przymnóŜ mi wiary. Otwórz moje oczy, aby
umiał poznać Prawdę o sobie. Prawdę, która wyzwala. Amen.
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Poniedziałek – 1 października 2012 – św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dz. i doktora K-ła
Łk 9,46-50
630
Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki BoŜej oraz Wszystkich Świętych w intencji syna Andrzeja i jego rodziny
Za †† rodziców Antoniego i Marię, siostrę Jadwigę, szwagrów Władysława i Stanisława oraz
700
za dusze w czyśćcu cierpiące
1800 1. Za † Ŝonę Jadwigę Sychterz w rocznicę urodzin, †† rodziców z obu stron
2. W intencji ks. Janusza w 40. rocznicę urodzin o błogosławieństwo BoŜe i wszelkie łaski w
pracy duszpasterskiej
NaboŜeństwo róŜańcowe
Wtorek – 2 października 2012 – św. Aniołów StróŜów
Mt 18,1-5.10
630
Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki BoŜej oraz wszystkich Świętych w intencji
syna Andrzeja i jego rodziny
800
W języku niemieckim: Für † Anton Solich
900
Za † Mirosławę Kowalczyk w I rocznicę śmierci (od córek)
1800
Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z okazji urodzin Marii, z prośbą o
BoŜe błogosławieństwo i zdrowie
NaboŜeństwo róŜańcowe (Rycerstwo Niepokalanej)
Środa – 3 października 2012
Łk 9,57-62
630
Za † męŜa, ojca Gintra Grzesiczka w 20. rocznicę śmierci, †† teściów Jana i Anastazję, ciotkę
Antoninę, †† pokrewieństwo z obu stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
700
Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki BoŜej oraz Wszystkich Świętych w intencji syna Andrzeja i jego rodziny
1800 1. Za †† rodziców Augustyna i Otylię, †† Antoniego, siostrę Humilię, Klarę Doboszyńską i za
wszystkich †† z pokrewieństwa
2. Za †† rodziców Franciszka i Bronisławę Kozłowskich, męŜa Romana Szewczuka w 6. rocznicę
śmierci, brata Kazimierza i wszystkich †† z rodziny
NaboŜeństwo róŜańcowe
I Czwartek miesiąca – 4 października 2012 – św. Franciszka z AsyŜu
Łk 10,1-12
630
Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i BoŜe
błogosławieństwo z okazji 25. rocznicy ślubu Doroty i Huberta Jasny
700
Za †† rodziców Adolfa i Annę Bulenda, siostry Otylię i Alfredę oraz za †† z rodziny
Szkolna: Za †† rodziców Bertę i Jana Petela
1630
1730
Godzina Święta
1800
O powołania kapłańskie, misyjne i zakonne oraz o zachowanie powołań (od wspólnoty modlącej się za kapłanów „Margaretka”) oraz w intencji Liturgicznej SłuŜby Ołtarza
NaboŜeństwo róŜańcowe o powołania (wspólnota Margaretka)
I Piątek miesiąca – 5 października 2012 – św. Faustyny Kowalskiej, dz.
Łk 10,13-16
630
Za † Marię Zuber w 3. rocznicę śmierci
900
Za † Stanisława Płaczka w I rocznicę śmierci, †† rodziców Augustyna i Joannę, rodzeństwo,
siostrę zakonną Aldonę Płaczek i za dusze w czyśćcu cierpiące
1730
NaboŜeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa
1800 1. W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
2. Do BoŜej Opatrzności w intencji Józefa z okazji 70. rocznicy urodzin z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo w rodzinie
NaboŜeństwo róŜańcowe w intencji Parafii
1900
MłodzieŜowa: W intencji młodych, którzy w tym miesiącu obchodzą rocznicę swoich urodzin
I Sobota miesiąca – 6 października 2012
Łk 10,17-24
630
Za †† rodziców Teodora i Antoninę Libowskich, brata Leona, Zygfryda, szwagra Helmuta oraz
za † Gertrudę Iskra
700
Za wstawiennictwem Matki BoŜej RóŜańcowej w intencji członków śywego RóŜańca
1300
Ślub: Katarzyna BereŜańska – Artur Noga
1600
Adoracja Najświętszego Sakramentu
1715
NaboŜeństwo róŜańcowe w intencji Dzieci Maryi
1800
W sobotni wieczór: 1. Z okazji 35. rocznicy ślubu Haliny i Józefa Pieniutów z podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo w rodzinie
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2. Za † męŜa Franciszka Schultza w 12. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron oraz wszystkich †† z pokrewieństwa i za dusze w czyśćcu cierpiące
2000
W klasztorze Annuntiata – czuwanie dla młodzieŜy
XXVII Niedziela zwykła – 7 października 2012
Rdz 2,18-24; Hbr 2,9-11; Mk 10,2-16
700
Za † męŜa Jana Walkiewicza w 4. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron, całe pokrewieństwo oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
830
900
Za † męŜa Bolesława Gunię, †† z rodziny oraz za † teścia Jana Pustelaka
1030
Do BoŜej Opatrzności z okazji 25. rocznicy ślubu Klaudii i Jarosława oraz w 3. rocznicę ślubu
Kasi i Filipa, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo
i zdrowie w rodzinie oraz o szczęśliwe rozwiązanie dla Kasi
1200
W intencji dzieci przyjmujących sakrament chrztu świętego: Jakub Kamil Turlejski, Radosław
Nikodem Kubiak, Olaf Igor Papiernik, Lena Wiktoria Musialik, Patrycja Magdalena Karapuda, Malwina Emilia Szwec, Marcin Jarosław Szpila
1715
NaboŜeństwo róŜańcowe
1800
W intencji Małgorzaty Lewickiej z okazji 18. rocznicy urodzin o potrzebne łaski i dary Ducha
Świętego
W tym tygodniu modlimy się: o przygotowanie do Roku Wiary
• Dzisiaj zapraszamy na 1700 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na 1730 na nieszpory.
• Dzisiaj o RCK na ul. Chopina o 1700 odbędzie się uroczystość wręczenia medali im. ks. Pieczki oraz
koncert Natalii Niemen. Zapraszamy do uczestnictwa.
• Od poniedziałku przez cały miesiąc październik zapraszamy do wspólnej modlitwy róŜańcowej.
RóŜaniec w naszej parafii w dni powszednie po Mszy wieczornej, w soboty i niedziele o 1715. Przypomnijmy, Ŝe za wspólne odmówienie RóŜańca w kościele lub w rodzinie, pod zwykłymi warunkami
moŜna uzyskać odpust zupełny.
• We wtorek, 2 października modlitwę róŜańcową poprowadzi wspólnota Rycerstwa Niepokalanej.
• We wtorek o godz. 1600 spotkanie Klubu Seniora o 1800 próba chóru.
• Spotkanie Kręgu Biblijnego w środę po wieczornej Mszy Świętej.
• Msza szkolna w czwartek o 1630. Nie będzie w tym tygodniu spotkań dla dzieci przygotowujących się
do spowiedzi i Komunii – zapraszamy wszystkich na Mszę szkolną.
• W czwartek po wieczornej Mszy Świętej spotkanie Kresowiaków.
• RównieŜ w czwartek o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji.
• MłodzieŜ zapraszamy na Mszę Świętą w piątek o godz. 1900 w intencji tych, którzy w tym miesiącu
będą obchodzili swoje urodziny. O 2000 spotkanie grupy brewiarzowej.
• Spotkanie Marianek w piątek o 1700.
• Spotkania ministrantów: lektorzy w środę o godz. 1900; ministranci i kandydaci w piątek o 1600.
• W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi w
czwartek od godz. 1730, w piątek od godz. 1700, w sobotę od godz. 1600.
• W czwartek od 1730 Godzina Święta, w piątek od 1730 naboŜeństwo ku czci Serca Pana Jezusa.
• W sobotę msza św. o godz. 700 w intencji Członków śywego RóŜańca. Po Mszy Świętej zmiana
tajemnic oraz RóŜaniec.
• W sobotę od 730 odwiedziny chorych (od ks. Ireneusza oraz ks. Piotra), pozostali chorzy będą odwiedzeni w sobotę 13 października. Prosimy poinformować o zmianie terminu.
• W sobotę od godz. 1600 Adoracja Najświętszego Sakramentu. Od godz. 1630 modlitwę poprowadzą
rodziny. Zapraszają one inne małŜeństwa (wraz z dziećmi) do wspólnej modlitwy.
• W przyszłą niedzielę o godz. 1200 udzielany będzie sakrament chrztu świętego. Nauka przedchrzcielna dla rodziców i chrzestnych w sobotę o godz. 1900.
• W środę, 24 października organizujemy pielgrzymkę do Leśniowa. Zapisy w kancelarii.
• Są jeszcze ostatnie wolne miejsca na pielgrzymkę do Rzymu na rozpoczęcie „Roku Wiary”.
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii; z przyszłej niedzieli na potrzeby
Seminarium Duchownego i Kurii Diecezjalnej.
• Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
W minionym tygodniu odeszli do Pana:
 Eugeniusz Franiczek, lat 49, zam. na ul. Opawskiej 88
 Erwin Procek, lat 71, zam. na ul. Pomnikowej 10
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie.
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ZbliŜa się Rok Wiary
4. W świetle tego wszystkiego postanowiłem
ogłosić Rok Wiary. Rozpocznie się on dnia 11 października 2012 r., w pięćdziesiątą rocznicę otwarcia
Soboru Watykańskiego II, a zakończy się w uroczystość Naszego Pana Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, 24 listopada 2013 roku. 11 października 2012
r. upłynie takŜe dwadzieścia lat od opublikowania
Katechizmu Kościoła Katolickiego, tekstu promulgowanego przez mojego poprzednika, błogosławionego
papieŜa Jana Pawła II , aby ukazać wszystkim wiernym siłę i piękno wiary. Dokument ten, autentyczny
owoc II Soboru Watykańskiego, był postulowany
przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Synodu Biskupów w 1985 roku jako narzędzie w słuŜbie katechezy
i powstał dzięki współpracy całego episkopatu Kościoła katolickiego. Właśnie w październiku 2012 r.
zwołałem Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów
na temat Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary
chrześcijańskiej. Będzie to dobra okazja do wprowadzenia całej wspólnoty kościelnej w czas szczególnej
refleksji i ponownego odkrycia wiary. Nie po raz
pierwszy Kościół jest wezwany do celebrowania
Roku wiary. Mój czcigodny poprzednik, Sługa BoŜy
Paweł VI ogłosił podobny w 1967 roku dla upamiętnienia męczeństwa Apostołów Piotra i Pawła w 1900
lat od ich najwyŜszego świadectwa wiary. Chciał, aby
był to uroczysty moment, aby w całym Kościele było
„prawdziwe i szczere wyznanie tej samej wiary”.
Chciał on teŜ między innymi, aby ta wiara była potwierdzona w „sposób indywidualny i zbiorowy,
wolny i świadomy, wewnętrzny i zewnętrzny, pokorny i szczery” . Myślał, Ŝe w ten sposób cały Kościół
będzie mógł podjąć „wyraźną świadomość wiary, aby
ją oŜywić, oczyścić, aby ją umocnić i potwierdzić oraz
ją wyznać” . Wielkie wstrząsy, które miały miejsce w
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owym roku, uczyniły jeszcze bardziej wyraźnym
zapotrzebowanie na uroczystość tego rodzaju. Zakończyła się ona „Wyznaniem wiary Ludu BoŜego” , aby
zaświadczyć jak bardzo istotna treść, która od wieków
stanowi dziedzictwo wszystkich wierzących, musi
zostać potwierdzona, zrozumiana i pogłębiona nieustannie na nowy sposób, aby dać konsekwentne
świadectwo w innych warunkach historycznych, niŜ
w przeszłości.
5. Pod pewnymi względami, mój czcigodny poprzednik postrzegał ten Rok jako „konsekwencję i
wymóg posoborowy”, dobrze zdając sobie sprawę z
powaŜnych trudności tego czasu, zwłaszcza w odniesieniu do wyznawania wiary i wierności jej poprawnej
interpretacji. Sądzę, Ŝe inauguracja Roku wiary w
związku z pięćdziesiątą rocznicę otwarcia Soboru
Watykańskiego II moŜe być dobrą okazją, aby zrozumieć teksty pozostawione przez ojców soborowych,
które zdaniem błogosławionego Jana Pawła II „nie
tracą wartości ani blasku. Konieczne jest, aby były
naleŜycie odczytywane, poznawane i przyswajane
jako miarodajne i normatywne teksty Magisterium,
naleŜące do Tradycji Kościoła. Dzisiaj, po zakończeniu Jubileuszu, szczególnie mocno odczuwam powinność ukazywania Soboru jako wielkiej łaski, która
stała się dobrodziejstwem dla Kościoła w XX wieku:
został on dany jako niezawodna busola, wskazująca
nam drogę w stuleciu, które się rozpoczyna”. Chcę teŜ
mocno podkreślić to, co powiedziałem na temat Soboru kilka miesięcy po moim wyborze na Następcę
Piotra: „Jeśli go odczytujemy i przyjmujemy w świetle prawidłowej hermeneutyki, moŜe on być i coraz
bardziej stawać się wielką mocą słuŜącą zawsze potrzebnej odnowie Kościoła”.
cdn.
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Kancelaria czynna w dni powszednie w godz.: 730 - 830; w poniedziałki i piątki 1600 - 1730 w czwartki 1900 - 2000.
Biblioteka parafialna: wtorki 1730 – 1800 oraz 1830-1900 (pół godziny przed i po mszy św.)
Poradnia Rodzinna (tel. 32 417 93 36 – czynny w czasie dyŜurów):
Konsultant ds. uzaleŜnień – kontakt telefoniczny. Doradcy i nauczyciele NPR: poniedziałki i wtorki 1600 – 1800;
środy 1800-1930, czwartki 1600-1900 (Mediator rodzinny)
Caritas – wtorki 1700 – 1800;
Dobrowolna ofiara za gazetkę przeznaczona jest na cele duszpasterstwa młodzieŜy.

