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REGULAMIN KONKURSU:
„MÓJ RÓŻANIEC”

• W konkursie mogą wziąć udział
wszystkie dzieci i młodzież z naszej
1. Dziś, w III niedzielę miesiąca składka na upiększenie nowej świątyni.
parafii
Fundusze chcemy przeznaczyć na realizację projektu wnętrza kościoła.
• Kategoria I- dla dzieci od zerówki
Do Świąt Bożego narodzenia planujemy wykonanie ołtarza, ambony
do III kl. Szkoły Podstawowej
i miejsca przewodniczenia, umieszczenie ikony MB Częstochowskiej
• Kategoria II- dla uczniów od IV do
oraz częściowe wykonanie ołtarzy bocznych. W ostatnim miesiącu zeVIII klasy Szkoły Podstawowej
braliśmy na ten cel 13 005 zł. oraz otrzymaliśmy 15 000 zł. na ambonę.
• Różańce mogą być wykonane doSkładamy serdeczne podziękowanie wszystkim ofiarodawcom, którzy złowolną techniką.
żyli ofiary na tacę w kopertach lub przelali na konto bankowe parafii. Jed• Zachęcamy, aby wykorzystać najnocześnie wydatki wyniosły 1 340 zł. Składamy podziękowanie Parafiaróżniejsze materiały i pomysły na wynom, którzy ułożyli płytki w Sali nad zakrystią.
konanie różańca (np. muszelki, fasol2. W dzisiejszą niedzielę obchodzimy Światowy Dzień Środków Społeczki, masę solną, chrupki, koraliki oraz
nego Przekazu. Z tej racji odbędzie się zbiórka do puszek na potrzeby
wiele innych). Liczymy na oryginalKatolickiego Radia „VIA”.
3. W dniu dzisiejszym, po mszy św. o godz. 10.30 odbędzie się w domu
ność i pomysłowość.
parafialnym spotkanie z rodzicami dzieci klas III przygotowujących się
• Prace muszą być podpisane: imię,
do I Komunii św. Spotkania pr zygotowujące do I Komunii św. będą się
nazwisko, szkoła i wiek twórcy
odbywać zwykle raz w miesiącu. Komunia Św. odbędzie się w drugą nie• Różańce można przynosić do kodzielę maja, 09.05.2021r.
ścioła do 10.X.2019.
4. Również dzisiaj odbędzie się spotkanie kandydatów do bierzmowania
• Do oceny prac powołana zostanie
z klas VII po mszy św. o godz. 12.00. Kar ty zgłoszeniowe można pobr ać
komisja.
ze strony internetowej parafii oraz otrzymać w czasie spotkania.
• Ogłoszenie wyników konkursu od5. W środę odbył się wieczór uwielbienia związany z Tygodniem wychobędzie się w niedzielę 18.X.2019r.
wania i świętem św. Stanisława Kostki-Patrona młodzieży. Szczególne
podczas mszy św. o godzinie 10.30.
zaproszenie do udziału otrzymała młodzież, która 3 października przyjmie
sakrament bierzmowania oraz uczniowie z klas VIII i VII. W tej modlitwie ŚWIATOWY DZIEŃ
uczestniczyło w sumie tylko kilka osób z tych trzech grup młodzieży. To
musi budzić niepokój i pytanie o odpowiedzialność rodziców za wycho- ŚRODKÓW SPOŁECZNEGO
wanie religijne swoich dzieci oraz podejście młodych do rozwoju PRZEKAZU
i umocnienia swojej wiary i owocnego przyjęcia sakramentu bierzmo- „Obyś mógł opowiadać i utrwalić
wania.
w pamięci» (por. Wj 10, 2). Życie
6. We wtorek o godz. 18.30 w domu parafialnym odbędzie się spotkanie staje się historią – 2020”- to hasło
z kandydatami, którzy przyjmą sakrament bierzmowania w sobotę tegorocznego Światowego Dnia Środ3 października.
ków Społecznego Przekazu. Dzień ten
7. Po wakacjach wracamy do mszy św. o godz. 10.30 z udziałem dzieci. jest jedynym tego typu przedsięwzięSchola dziecięca będzie miała próbę w przyszłą niedzielę o godz. 9.30 ciem o międzynarodowym zasięgu,
w domu parafialnym w dużej sali.
zaproponowanym przez Sobór Waty8. W tym tygodniu obchodzimy:
kański II. Po raz pierwszy Dzień Środ- w poniedziałek, 21.09, święto św. Mateusza apostoła i Ewangelisty
ków Społecznego Przekazu obchodzo- we środę, 23.09, wspomnienie św. Ojca Pio.
no 7.05.1967r. Ciąg dalszy na stronie 2
9. W środę po mszy św. nowenna do MB Częstochowskiej, a po niej adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 19.30.
Pokarm
10.W piątek, po wieczornej Mszy św. zbiórka ministrantów. Zapr aszamy
na drogę (życia)
na spotkanie chłopców z klas IV SP i starszych, którzy chcieliby zostać
„Idźcie i wy do mojej winnicy”
ministrantami. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży ma swoje spotkania
/Mt 20, 4/
także w piątki po wieczornej Mszy św. Zapr aszamy na nie młodzież
z klasy VII i VIII oraz szkół średnich.
Bóg jest Ojcem i przyjmuje do
11.Składamy podziękowania za ofiary złożone w ubiegłym tygodniu na sprząswojej rodziny wszystkich bez wyjąttanie, wystrój i ogrzewanie kościoła ( 50 zł.) Na ten tydzień prosimy rodziku. Kimkolwiek bylibyśmy, na każny z domków i szeregówek z ul. Gościnnej: nr parzyste od 10 do 26.
dym etapie życia możemy powierzyć
12.Zachęcamy do sięgania po prasę katolicką. Możemy nabywać tygosię dobroci, hojności i miłosierdziu
dnik „Niedziela” w cenie 6 zł.
Pana Boga.

ŚWIATOWY DZIEŃ ŚRODKÓW SPOŁECZNEGO PRZEKAZU
Papież Franciszek wybierając temat tegorocznego Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu kierował się przekonaniem, że „aby się nie zagubić, powinniśmy
oddychać prawdą dobrych historii, takich,
które budują, a nie niszczą; historii, które
pomagają odnaleźć korzenie i siłę, aby iść
razem naprzód”.
Franciszek zaznacza, że człowiek jest bytem
opowiadającym. Często decydujemy, co jest
właściwe albo co jest błędne, w oparciu o
osoby lub historie, które sobie przyswoiliśmy. „Opowiadania mają na nas wpływ,
utrwalają nasze przekonania i nasze postawy,
mogą pomóc nam zrozumieć siebie i powiedzieć kim jesteśmy” – stwierdza papież. Dodaje, że człowiek potrzebuje też wypowiedzenia siebie, by utrwalić swoje życie. Ponadto potrzebuje też wzorców, by zrealizować swe marzenia mierzyć się z trudnościami, podejmować walkę ze złem. „Zanurzając
się w tych historiach, możemy odnaleźć heroiczne motywacje, aby zmierzyć się z życiowymi wyzwaniami” – stwierdza papież.
Następnie Franciszek zauważa, w historii
wije się również zło, jesteśmy zachęcani do
posiadania i konsumpcji, często w sieci komunikacyjnej powstają historie destrukcyjne

i prowokacyjne, „które niszczą i rwą delikatne nici współistnienia. Zestawiają one razem
niesprawdzone informacje, powtarzając wypowiedzi banalne i fałszywie przekonujące,
uderzając hasłami nienawiści. Nie tworzy się
wtedy ludzkiej historii, ale odziera się człowieka z jego
godności”
–
pisze
Ojciec
Święty. Zwraca
zarazem uwagę, że w zestawieniu z nimi
dobre historie
trwają, ponieważ dają życiu pokarm.
„W epoce, w której fałszerstwo ukazuje się
jako coraz bardziej wyrafinowane i osiąga
zastraszający poziom (deepfake), potrzebujemy mądrości, aby zebrać i stworzyć opowiadania piękne, prawdziwe, i dobre. Potrzebujemy odwagi, aby odrzucić te fałszywe i złowrogie. Potrzebujemy cierpliwości i rozeznania, aby odkryć historie, które pomogą nam
nie zagubić się pośród tylu dzisiejszych utrapień; historii, które postawią w świetle prawdę o tym, kim jesteśmy, także w niedostrzeganym, codziennym heroizmie” – stwierdza
Ojciec Święty.

TOLERANCJA TAK, AKCEPTACJA NIE
Coraz częściej spotykamy się z niewybrednymi atakami środowiska LBGT na
bardzo ważne dla nas wierzących symbole
i na cały Kościół. Przypomnijmy tylko sprofanowanie figury Jezusa Chrystusa przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie przez
umieszczenie na niej i na innych pomnikach
„tęczowej” flagi ruchu homoseksualnego.
Rozrzucone zostały również ulotki z zawierającym niecenzuralne słowa manifestem
ideologicznym. Niektóre media, aktywistów
tego ruchu przedstawiają jako ofiary demokratycznego porządku prawa a Kościół jako
ich prześladowców. Jeden z ważnych działaczy tego ruchu ogłosił strategię małych kroków: „Najpierw wprowadźmy związki partnerskie, potem równość małżeńską, a na koniec przyjdzie czas na adopcję dzieci”. Takiej
ideologii powiedzmy nie. Nie jest
obojętne jakie będzie wychowanie dzieci
i młodzieży i jakimi wartościami będą żyć
nasze rodziny. Wybierzmy Kartę Rodziny
a nie tzw. „kartę LGBT”
Premier Mateusz Morawiecki powiedział:
„Mamy w Polsce pełen zakres swobód, tolerancji dla wszystkich, ale gdy narusza się
wolność drugiego człowieka, albo niepotrzebnie prowokuje, mówimy DOŚĆ. Tolerancja – tak, nachalna propaganda i afirmacja
pewnych ideologii NIE ”. A także:
„Wolność indywidualna każdego człowieka

kończy się tam, gdzie narusza się wolność
drugiego człowieka”.
Kościół mówi każdemu człowiekowi
„tak” nikogo nie odrzuca nawet tego, który
jest do niego nastawiony wrogo. Jednak na
terrorystyczne
poczynania
wrogich ideologii
mówi
„non
possumus”- nie pozwalamy.
W bardzo dużym skrócie możemy przywołać stanowisko
Konferencji Episkopatu Polski: „Kościół nie
może się zgodzić na rozszerzenie rozumienia
małżeństw i rodziny, zrównanie praw i przywilejów małżeństw heteroseksualnych i homoseksualnych, uznanie związków partnerskich tworzonych przez pary tej samej płci
wraz z regulacją sytuacji majątkowej, alimentów i dziedziczenia, a także umożliwienie związkom jednopłciowym adopcji dzieci”. Aby chronić dzieci i rodziny przed nieprzyzwoitymi widowiskami, przed obrażaniem naszych uczuć religijnych, możemy
wesprzeć
obywatelską
inicjatywę
STOPLGBT przez złożenie podpisu pod projektem ustawy wprowadzającej zakaz organizacji tzw. „marszów równości”.
opr. A. i K. Tobiaszowie

INTENCJE
MSZALNE
21.09 – 27.09
Poniedziałek (21.09)
1/ †Janina Zabrzycka
- Msza św. greg.
2/ †Helena Płonkaod uczestników pogrzebu- Msza św.
greg.
Wtorek (22.09)
1/ †Janina Zabrzycka
- Msza św. greg.
2/ †Helena Płonka- od
uczestników pogrzebu
- Msza św. greg.
Środa (23.09)
1/ †Janina ZabrzyckaMsza św. greg.
2/ †Helena Płonka- od
uczestników pogrzebu
- Msza św. greg.
Czwartek (24.09)
1/ †Janina ZabrzyckaMsza św. greg.
2/ †Helena Płonka- od
uczestników pogrzebu
- Msza św. greg.
Piątek (25.09)
1/ †Janina Zabrzycka
– zakończenie Msza
św. greg.
2/ †Helena Płonka- od
uczestników pogrzebu
- Msza św. greg.
Sobota (26.09)
godz. 7.00
1/ †Helena Płonka- od
uczestników pogrzebu
- Msza św. greg.
godz. 18.00
1/ †Stefan Rzeszutko
Niedziela (27.09)
godz. 7.00
†Jolanta Klęsk
godz. 9.00
Dziękczynna w 50
rocznica ślubu Anny i
Franciszka godz.
10.30
†Helena Płonka- od
uczestników pogrzebu
- Msza św. greg.
godz. 12.00
W intencji Parafian
godz. 16.00
†Ryszard Grzebyk
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