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XXVII Niedziela Zwykła
Ewangelia według św. Marka (10,2-16)
„Faryzeusze przystąpili do Jezusa i chcąc Go wystawić na próbę,
pytali Go, czy wolno męŜowi oddalić Ŝonę. Odpowiadając zapytał
ich: Co wam nakazał MojŜesz? Oni rzekli: MojŜesz pozwolił napisać
list rozwodowy i oddalić. Wówczas Jezus rzekł do nich: Przez wzgląd
na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na
początku stworzenia Bóg stworzył ich jako męŜczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją Ŝoną, i
będą oboje jednym ciałem. A tak juŜ nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek
niech nie rozdziela! W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: Kto oddala Ŝonę swoją,
a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. I jeśli Ŝona opuści swego męŜa, a wyjdzie za innego,
popełnia cudzołóstwo. Przynosili Mu równieŜ dzieci, Ŝeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali
im tego. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie
przeszkadzajcie im; do takich bowiem naleŜy królestwo BoŜe. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa BoŜego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego. I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i
błogosławił je.”

W

tedy przyniesiono Mu dzieci, aby włoŜył na
nie ręce i pomodlił się za nie; a uczniowie
szorstko zabraniali im tego. Lecz Jezus rzekł: Dopuśćcie dzieci, nie przeszkadzajcie im przyjść do
Mnie; do takich bowiem naleŜy królestwo niebieskie. WłoŜył na nie ręce i odszedł stamtąd” (Mt
19,13-15). A dlaczego uczniowie nie chcieli dopuścić dzieci? Dla Jego godności. A cóŜ On na to?
Aby ich uczyć pokory i pogardzania dumą światową, przyjmuje je, obejmuje i obiecuje im królestwo
niebieskie, co takŜe wyŜej powiedział. Więc i my
takŜe, jeŜeli chcemy być dziedzicami nieba, starajmy się z wielką gorliwością o tę cnotę. To bowiem jest szczytem pokory chrześcijańskiej być
prostym, a zarazem rozumnym. To jest Ŝywot
anielski. Dusza bowiem dziecka jest wolna od
wszelkiej namiętności. Swoim winowajcom nie
pamięta uraz, lecz zbliŜa się do nich, jak do przyjaciół, jak gdyby nic nie zaszło. Ile razy matka wyćwiczy je rózgą, zawsze jej szuka, zawsze ją nad
wszystko przenosi. Choćbyś mu pokazał królową
w koronie, to nie przeniesie jej nad matkę odzianą
w łachmany i wolałby oglądać raczej matkę w nich

aniŜeli królową we wspaniałym stroju. Umie bowiem rozróŜniać co swoje, a co obce, nie według
ubóstwa i bogactwa, ale według przywiązania. Nie
szuka więcej nad to, czego mu koniecznie potrzeba, a gdy się nassie, zaraz pierś porzuci. Dziecko
nie smuci się tym, czym my (się smucimy), jak na
przykład stratą pieniędzy i tym podobnymi rzeczami, i nie cieszy się tym, czym my (się cieszymy), jak
na przykład rzeczami przemijającymi; nie zdumiewa
się teŜ pięknością ciał. Dlatego (Jezus) powiedział:
„Do takich bowiem naleŜy królestwo niebieskie”,
abyśmy postanowieniem naszej woli czynili to, co
dzieci mają z natury. Gdy bowiem faryzeusze nie
dlaczego innego, jak ze złości i zarozumiałości to
czynili, co czynili, dlatego przykazuje uczniom, aby
zawsze byli skromni, wskazując na tamtych, ich zaś
pouczając. Nic bowiem tak w dumę nie wbija, jak
władza i przewodzenie (innym). PoniewaŜ zaś Jego
uczniowie mieli zaŜywać wielkiego znaczenia na
całym świecie, juŜ teraz usposabia ich umysł, aby
nie ulegli tej słabości ludzkiej i nie Ŝądali od ludu
ani zaszczytu, ani teŜ nie wynosili się nad niego.
św. Jan Chryzostom
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Poniedziałek – 5 października 2015 – św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy
Łk 10,25-37
630
Za † Marię Cieślik, †† z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące
700
Za †† rodziców Rut i Tadeusza Mizioch, dziadków z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące o
dar Ŝycia wiecznego
1800 1. Za † mamę Eugenię z okazji urodzin i za † ojca Antoniego
2. Do Miłosierdzia BoŜego za †† Katarzynę Kukuczka, Tadeusza Kukuczka, Huberta Cyranek,
Stanisława Poznańskiego oraz za †† z rodzin z obu stron
NaboŜeństwo róŜańcowe o dobre przeŜycie Jubileuszu Roku Miłosierdzia
Wtorek – 6 października 2015
Łk 10,38-42
630
Za † Jerzego Nowak (od lokatorów z ulicy Polnej 6)
800
W języku niemieckim: Für † Anton Sollich
Do BoŜej Opatrzności i Anioła StróŜa w intencji wnuka Jakuba z prośbą o zdrowie i BoŜe
900
błogosławieństwo dla całej rodziny Skwareckich
1800 1. Za † Ŝonę i mamę Paulinę Nawrat w 2. rocznicę śmierci
2. Za † ojca Józefa w dniu urodzin, †† dziadków Machowskich i Koczy, całe †† pokrewieństwo i
dusze w czyśćcu cierpiące
NaboŜeństwo róŜańcowe w intencji naszych rodzin
Środa – 7 października 2015 – NMP RóŜańcowej
Łk 11,1-4
630
Za †† rodziców Teodora i Antoninę Libowskich, braci Leona i Zygfryda, Gertrudę Iskra i
dusze w czyśćcu cierpiące
700
Za † Henryka Cibis (od rodziny Pacułtów z Wadowic)
1715
NaboŜeństwo róŜańcowe o pokój na Bliskim Wschodzie
1800 1. Za †† Ŝonę Marię i syna Piotra Zuber oraz pokrewieństwo z rodziny Zuber i Matuszek
2. Za † męŜa Franciszka Schulz w 15. rocznicę śmierci, †† rodziców i pokrewieństwo z obu stron
oraz † ks. Proboszcza Alojzego Jurczyka
Czwartek – 8 października 2015
Łk 11,5-13
630
Za † Eryka Chmel (od sąsiadów z ulicy Pomnikowej 26)
700
Do BoŜej Opatrzności w intencji Janiny Błaszczyk z okazji 80. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilatki i całej
rodziny
1630
NaboŜeństwo róŜańcowe dla dzieci
1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Mariana Janczy w 3. rocznicę śmierci oraz †† z rodziny i
dusze w czyśćcu cierpiące
2. Za †† rodziców Franciszkę i Antoniego Pawlik, †† rodzeństwo i pokrewieństwo
3. Za †† Annę i Józefa Gawłowskich
NaboŜeństwo róŜańcowe w intencji chorych
Piątek – 9 października 2015 – bł. Wincentego Kadłubka, biskupa
Łk 11,15-26
630
Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Józefa i Genowefę Mostek, braci Mariana i Ryszarda,
†† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące
900
Za † ojca Jana Pustelak, †† rodziców i †† z rodziny
1800 1. Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i BoŜe
błogosławieństwo dla całej rodziny
2. Za †† ojca Franciszka, Ŝony Marię i Magdalenę, siostrę Helenę, †† z całej rodziny i dusze w
czyśćcu cierpiące
NaboŜeństwo róŜańcowe za ludzi uzaleŜnionych
1900
Spotkanie młodzieŜy, liderów ŚDM w kościele na Ostrogu
Sobota – 10 października 2015
Łk 11,27-28
630
Do BoŜej Opatrzności w intencji Stanisława z okazji 60. rocznicy urodzin z podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜą opiekę na dalsze lata Ŝycia i błogosławieństwo
dla całej rodziny (od siostry Wandy z rodziną)
700
Za †† rodziców Władysławę i Maksymiliana Gruszka oraz za †† z całej rodziny
1200
Ślub: Katarzyna Sroka – Arkadiusz Przybyła
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Ślub: Dominika śurowicz – Łukasz Sikorski
1715
NaboŜeństwo róŜańcowe w intencji dzieci
1800
W sobotni wieczór: 1. Za †† rodziców Katarzynę i Kazimierza śłobickich, †† trzech braci,
siostrę, dwóch bratanków, † Wiesławę oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
2. Za † Ŝonę Janinę Tantała w 21. rocznicę śmierci oraz w intencji Jana Tantała z okazji 90. rocznicy urodzin o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata Ŝycia
XXVIII Niedziela zwykła – 11 października 2015
Mdr 7,7-11; Hbr 4,12-13; Mk 10,17-30
N I E D Z I E L A P A P I E S K A
700
Z okazji 70. rocznicy urodzin Marii z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze
BoŜe błogosławieństwo i zdrowie za wstawiennictwem Matki BoŜej
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900
Do BoŜej Opatrzności w 85. rocznicę urodzin Teodora z podziękowaniem za otrzymane łaski,
z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie
1030
Do BoŜej Opatrzności w intencji Beaty z okazji 75. rocznicy urodzin z podziękowaniem za
odebrane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie
1200 1. Do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Najświętszej w intencji Zofii i Stefana Kluger z
okazji 30. r. ślubu z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo na dalsze lata wspólnego Ŝycia
2. Przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II w intencji nauczycieli, pracowników administracyjnych i uczniów Gimnazjum nr 5, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i potrzebne łaski
1630
NaboŜeństwo dla rodziców i dzieci przygotowujących się spowiedzi i Komunii Świętej z poświęceniem róŜańców
1715
NaboŜeństwo róŜańcowe w intencji przygotowań do Światowych Dni MłodzieŜy
1800
Do BoŜej Opatrzności w intencji Urszuli i Andrzeja z okazji 30. rocznicy ślubu, Joanny i Sławomira z okazji 5. rocznicy ślubu, Eweliny i Andrzeja w 3. rocznicę ślubu z podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla Jubilatów i wnuków
W tym tygodniu modlimy się: w intencji Światowych Dni MłodzieŜy
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

W minioną środę wspominaliśmy św. Hieronima, człowieka, który umiłował Pismo Święte. Dziś po
Mszach będzie moŜliwość słuchania listów św. Pawła. Przy tej okazji warto zwrócić uwagę na Pismo
Święte edycji św. Pawła, a takŜe na wersję czytaną przez lektorów dostępną na płytach, a takŜe w na
urządzenia mobilne.
Dzisiaj zapraszamy na godz. 1715 na modlitwę RóŜańcową. RóŜaniec w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki po Mszy wieczornej. W pozostałe dni o 1715. Intencje do modlitwy róŜańcowej podajemy w
gazetce.
W poniedziałek o 1700 próba chóru, o 1900 próba scholi. W kościele Farnym wieczorne naboŜeństwo
i Msza Święta transmitowana przez telewizję Trwam. Rozpoczęcie o 1720. Zachęcamy do uczestnictwa lub obejrzenia transmisji.
We wtorek o godz. 1600 spotkanie Klubu Seniora.
Spotkanie Kręgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy.
RóŜaniec dla dzieci w czwartek o 1630. W tym tygodniu nie ma spotkań dla dzieci przygotowujących
się do spowiedzi i Komunii Świętej. Zapraszamy natomiast w przyszłą niedzielę na godz. 1630 na naboŜeństwo z poświęceniem róŜańców dla dzieci komunijnych.
RównieŜ w czwartek o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji.
W piątek całą młodzieŜ zainteresowaną przygotowaniami do Światowych Dni MłodzieŜy zapraszamy na dekanalne spotkanie w piątek o godz. 1900. Spotkanie odbędzie się w kościele na Ostrogu.
Za tydzień Niedziela Papieska. Na Mszy Świętej o 1200 modlimy się w intencji uczniów i nauczycieli
gimnazjum im. Jana Pawła II.
W tym tygodniu rozpoczną się spotkania w małych grupach w ramach przygotowań do bierzmowania. Prosimy uczniów o sprawdzenie terminów spotkań (listy są w gablotkach pod wieŜą). W
przypadku niemoŜliwości uczestniczenia w spotkaniu w wyznaczonym terminie prosimy o kontakt z
ks. Kamilem.
W zakrystii jest do nabycia „Droga do nieba” z duŜym i małym drukiem.
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby Seminarium Duchownego i Kurii Diecezjalnej; z
przyszłej niedzieli na bieŜące potrzeby parafii. Dziś przed kościołem zbiórka na remont Domu Formacyjnego w Miedonii. Za tydzień moŜliwość wsparcia Fundacji Nowego Tysiąclecia.
Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
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«Błogosławieni miłosierni,
albowiem oni miłosierdzia
dostąpią» (Mt 5,7)
Drodzy młodzi,
doszliśmy do ostatniego etapu naszego pielgrzymowania do Krakowa,
gdzie w lipcu przyszłego roku będziemy wspólnie świętowali XXXI Światowy Dzień MłodzieŜy. Podczas naszej długiej i wymagającej
drogi, prowadzą nas słowa Jezusa, pochodzące z Kazania na Górze. Rozpoczęliśmy ją w 2014 roku, rozwaŜając wspólnie pierwsze błogosławieństwo: „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich naleŜy
królestwo niebieskie” (Mt 5,3). Temat wybrany na rok 2015, to: „Błogosławieni czystego serca, albowiem
oni Boga oglądać będą” (Mt 5,8). W roku, który jest przed nami, pragniemy zainspirować się słowami:
„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7).
1.

Jubileusz Miłosierdzia
Wraz z tym tematem, Światowy Dzień MłodzieŜy Kraków 2016 wpisuje się w Rok Święty Miłosierdzia, stając się prawdziwym Jubileuszem Młodych w wymiarze światowym. Nie pierwszy raz międzynarodowe spotkanie młodych zbiega się z Rokiem Jubileuszowym. W istocie, to w Roku Świętym Odkupienia (1983/1984) św. Jan Paweł II po raz pierwszy zaprosił młodych z całego świata na Niedzielę Palmową. Później, w czasie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 ponad dwa miliony młodych z około 165 krajów zebrały się w Rzymie na XV Światowym Dniu MłodzieŜy. Jestem pewien, Ŝe podobnie, jak w tych
dwóch przypadkach, tak i teraz Jubileusz Młodych w Krakowie będzie jednym z waŜnych wydarzeń tego
Roku Świętego!
Być moŜe niektórzy z was zadają sobie pytanie: czym jest ów Rok Jubileuszowy obchodzony w
Kościele? Tekst biblijny z 25. rozdziału Księgi Kapłańskiej pomaga nam zrozumieć, co oznaczał „jubileusz” dla ludu Izraela: co pięćdziesiąt lat śydzi słyszeli rozbrzmiewający dźwięk rogu (jobel), który zwoływał ich (jobil) do obchodów roku świętego, jako czasu pojednania (jobal) dla wszystkich. W tym czasie
naleŜało odbudować, oparte na darmowości, dobre relacje z Bogiem, bliźnim i całym stworzeniem. Zachęcano więc, między innymi, do darowania długów, pomagania Ŝyjącym w nędzy, naprawiania relacji międzyludzkich i uwalniania niewolników.
Jezus Chrystus przyszedł, aby oznajmić i wypełnić czas łaski od Pana, przynosząc dobrą nowinę
ubogim, uwolnienie więźniom, wzrok niewidomym i wolność uciśnionym (por. Łk 4,18-19). W Nim, a w
sposób szczególny w Jego Misterium Paschalnym, wypełnia się najgłębszy sens jubileuszu. Kiedy w imię
Chrystusa Kościół zwołuje jubileusz, wszyscy jesteśmy zaproszeni do przeŜywania nadzwyczajnego czasu
łaski. Sam Kościół jest powołany do hojnego dzielenia się znakami obecności i bliskości Boga, do budzenia w sercach zdolności dostrzegania tego, co najistotniejsze. W sposób szczególny ten Rok Święty Miłosierdzia „to czas, aby na nowo odkryć poczucie misji, jaką Pan powierzył swemu Kościołowi w dzień
Wielkanocy: być znakiem i narzędziem miłosierdzia Ojca” (Homilia podczas Pierwszych Nieszporów
Niedzieli Miłosierdzia BoŜego, 11 kwietnia 2015).
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