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1. W dniu dzisiejszym po mszy św. o godz. 12.00 w domu parafialnym 
odbędzie się pierwsze powakacyjne spotkanie z młodzieżą klas VIII 
przed sakramentem bierzmowania. 

2. We środę po Mszy św. i  nowennie do MB Częstochowskiej, adora-
cja Najświętszego Sakramentu w ciszy do godz. 19.30. Serdecznie 
zapraszamy do modlitwy.  

3. Po wakacjach wracamy do mszy św. o godz. 10.30 z udziałem dzieci 
ze specjalnym kazaniem. Zapraszamy do udziału całe rodziny. 

4. W piątek, po wieczornej Mszy św. zbiórka ministrantów. Zaprasza-
my na spotkanie chłopców z klas IV SP i starszych, którzy chcieliby 
zostać ministrantami.  

5. Zapraszamy dzieci od I do Vl klasy szkoły podstawowej na spotka-
nia Oazy, które będą się odbywały w soboty w godzinach 9:00-10:30. 
Celem grupy jest miłe spędzanie czasu wśród różnych zabaw, tworzenie 
przyjacielskich relacji pomiędzy uczestnikami, ale przede wszystkim 
spotkanie z Panem Jezusem po przez modlitwę i rozmowy. To nie tylko 
spotkania w parafii, ale również wspólne wycieczki, a porą wakacyjną 
wyjazdy na rekolekcje. 

6. W tym tygodniu obchodzimy: 
- w poniedziałek, 27.09, wspomnienie św. Wincentego a Paulo 
- we wtorek, 28.09, wspomnienie św. Wacława 
- we środę, 29.09, święto Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała  
- we czwartek, 30.09, wspominamy św. Hieronima 
- w piątek, 01.10, wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus  
- w sobotę, 02.10, wspominamy św. Aniołów Stróżów 

7. W piątek rozpoczęcie nabożeństw różańcowych. W dni powszednie 
nabożeństwa będą odprawiane przed wieczorną Mszą św. o godz. 17.30. 
Natomiast w niedzielę różaniec będziemy odmawiać o godz. 15.30. Go-
rąco zachęcamy dzieci, młodzież i dorosłych do licznego udziału  
w różańcu (dzieci, jako potwierdzenie, będą dostawały naklejki). 
Modlitwa różańcowa to skuteczny sposób wypraszania łask od Boga 
przez ręce Maryi. Gdy nie będziemy mogli przyjść do kościoła, możemy 
odmówić różaniec w domu. Grupy parafialne mogą się zapisywać  
w zakrystii do prowadzenia różańca. 

8. W tym tygodniu wypada I piątek i I sobota miesiąca. Okazja do spo-
wiedzi w piątek od godz. 6.30 do 7.00 i od 17.00 do 18.00. W piątek o 
godz. 17.30 wystawienie Najświętszego Sakramentu, różaniec, litania do 
Serca Pana Jezusa i msza św. o 18.00. 

9. W I sobotę różaniec wynagradzający Niepokalanemu Sercu Maryi 
za grzechy świata o godz.17.15 zakończony udzieleniem Komunii św.  

10.Za tydzień,3 października, po Mszy św. o godz. 7.00 zmiana tajem-
nic różańcowych. 

11.W sobotę, 9 października Parafia organizuje pielgrzymkę autokaro-
wą do Komańczy, ostatniego miejsca, w którym był więziony bł. 
Kardynał Stefan Wyszyński. Nawiedzimy także Strachocinę, koło Sano-
ka, miejsce narodzin św. Andrzeja Boboli, Patrona Polski. Koszt piel-
grzymki wynosi 60 zł.  

12.W przedsionku kościoła mamy nową bezdotykową kropielnicę  
z wodą świeconą.  

13.Składamy podziękowania dla rodzin, które w ubiegłym tygodniu złoży-
ły ofiary na sprzątanie, kwiaty i ogrzewanie kościoła (50 zł) Na ten ty-
dzień prosimy rodziny z domków i szeregówek z ul. Gościnnej: nu-
mery parzyste: od nr 28 do nr 50. 

14.Zachęcamy do sięgania po prasę katolicką. Możemy nabyć tygodnik 
„Niedziela”  i „Gość Niedzielny” w cenie 6 zł. 

o g ł o s z e n i a:  

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA 

„Kup sobie kawałek podłogi 
pod twoje kolana i nogi…” 
 

Trwa zbiórka pieniędzy na nową posadzkę 
w naszym kościele. Na stronie internetowej 
parafii  można w łatwy sposób przyczynić się 
do sfinansowania tej inwestycji. Tam też moż-
na śledzić postęp prac za pomocą wizualizacji 

świątyni. Do tej pory udało nam się zebrać: 
125 295 zł. z 200 000 zł. Bóg zapłać!  

           Pokarm  
        na drogę (życia) 

 

„Jeśli zatem twoja ręka jest dla ciebie po-
wodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla 
ciebie ułomnym wejść do życia wieczne-
go...” /Mk 9, 47/  

 

Warto jest dużo dać w zamian za wyzby-
cie się grzechu. Grzech jest bowiem najwięk-
szym nieszczęściem, jakie może spotkać 
człowieka. Obiektywnie jest czymś gorszym 
niż utrata nogi czy ręki. Każdy grzech utrwa-
la bowiem nasz egoizm, a z nim do Nieba 
wejść się nie da. 

      REGULAMIN KONKURSU:  
       „MÓJ RÓŻANIEC”  

 

• W konkursie mogą wziąć 
udział wszystkie dzieci  
i młodzież z naszej parafii  
• Kategoria I- dla dzieci od 
zerówki do III kl. Szkoły Pod-
stawowej  
• Kategoria II- dla uczniów 
od IV do VIII klasy Szkoły Podstawowej 
• Różańce mogą być wykonane dowolną tech-
niką.  
• Zachęcamy, aby wykorzystać najróżniejsze 
materiały i pomysły na wykonanie różańca (np. 
muszelki, fasolki, masę solną, chrupki, koraliki 
oraz wiele innych). Liczymy na oryginalność i 
pomysłowość.  
• Prace muszą być podpisane: imię, nazwisko, 
szkoła i wiek twórcy  
• Różańce można przynosić do kościoła  
do 16.X.2021r. 
• Do oceny prac powołana zostanie komisja. 
• Zostanie również wyłoniona nagroda publicz-
ności: głosowanie odbędzie się na parafialnym 
Facebooku  
• Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 
w niedzielę 24.X.2021r. podczas Mszy św.  
o godzinie 10.30.  
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INTENCJE 
MSZALNE  

27.09 – 03.10 
 

Poniedziałek (27.09) 

1/ †Julian- Msza św. 
greg. 

2 / †Katarzyna  
Wtorek (28.09) 

1/ †Julian- Msza św. 
greg. 

2/ †Eugeniusz Woź-
niak- od Ireny i Jana 
Rak  

Środa (29.09) 

1/ W intencji próśb  
i podziękowań do MB 
Częstochowskiej  

2/ †Julian- Msza św. 
greg. 
Czwartek (30.09)  

1/ †Julian- zakończenie 
Mszy św. greg.  

2/ †Zofia, Władysław 
Ślemp  
Piątek (01.10)  

godz. 7.00 

1/ †Eugeniusz Woźniak- 
od rodziny Pacześniak  

godz. 18.00 

1/ †Jan Cypryś- 2 rocz-
nica śmierci 

2/ †Michał, Helena, 
Marian Skiba 

Sobota (02.10) 

godz. 7.00 

1/ †Eugeniusz Woź-
niak- od rodziny Żucz-
ków  

godz. 18.00 

1/†Adolf Płonka- od 
sąsiadów syna Zbignie-
wa z ul. Herbowej- roz-
poczęcie Mszy św. greg.  
Niedziela (03.10) 

godz. 7.00  

†Adolf Płonka- od Ró-
ży św. Floriana- Msza 
greg. 

godz. 9.00  

†Eugeniusz Woźniak- 
od rodziny Szetela  

godz. 10.30  

†Weronika Ziemba- 
rocznica śmierci  
godz. 12.00  

W intencji Parafian  

godz. 16.00  

W intencji Teresy Siko-
ra z okazji imienin  

RÓŻANIEC- POTĘŻNA BROŃ ZWYCIĘŻAJĄCA ZŁO  
 „Różaniec jest najpiękniejszą i najcenniej-
szą ze wszystkich modlitw do Pośredniczki 
wszelkich łask i modlitwą najbliższą sercu 
Matki Bożej. Módlcie się na nim codziennie”. 
(Św. Pius X) 
 Do najbardziej wymownych znaków da-
nych nam przez Opatrzność należą objawienia 
Matki Najświętszej, która w ciągu dwóch 
ostatnich stuleci wiele razy przychodziła na 
ziemię nie mając w swych dłoniach nic więcej 
prócz różańca. Gdyby Maryja w swoim orę-
dziu przekazanym w Lourdes, Gietrzwałdzie 
czy w Fatimie, w ogóle nie wspominała o ró-
żańcu, to sam fakt, że miała go w swoich dło-
niach, byłby wystarczającym potwierdzeniem 
wartości tej modlitwy i zaproszeniem do jej 
odmawiania. O wielkiej wartości modlitwy 
różańcowej świadczy też i to, że w wielu obja-
wieniach, którym ta modlitwa towarzyszyła, 
Matka Najświętsza wyraźnie w niej uczestni-
czyła uwidaczniając to nie tylko swoją obec-
nością. Bernadetta Soubirous ujrzawszy po raz 
pierwszy Maryję w grocie massabielskiej klę-
ka, bez chwili wahania wyjmuje różaniec, któ-
ry zawsze nosiła przy sobie i zaczyna się na 
nim modlić. Kiedy kończy kolejne Zdrowaś  
i Ojcze nasz spostrzega, jak Matka Najświęt-
sza przesuwa w dłoniach białe paciorki swego 
różańca, a potem razem z nią odmawia Chwała 
Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu (...). 
Pierwsze dwa spotkania Bernadetty z Matką 
Bożą upływają wyłącznie na wspólnym odma-
wianiu różańca. Modlitwa różańcowa towarzy-
szy także dalszym szesnastu objawieniom  
w Lourdes.  
 Bardzo znamienne pod tym względem są 
także objawienia Matki Najświętszej w Gietrz-
wałdzie, które rozpoczęły się 27 czerwca 1877 
roku i trwały do 16 września tegoż roku. Mat-
ka Boża ukazywała się tam początkowo każde-
go wieczoru, kiedy odmawiano cały różaniec. 
Od 24 lipca natomiast, odkąd każdą cząstkę 
odmawiano o innej porze: rano radosną,  
w południe bolesną, a wieczorem chwalebną, 
Matka Boża ukazywała się trzy razy dziennie. 
Tak wiele razy Maryja ukazywała się, aby gro-
madzić wiernych na modlitwie różańcowej, 
aby ich zachęcić i przysposobić do wytrwało-
ści w jej odmawianiu, aby pokazać, że Ona 
podczas tej modlitwy zawsze jest blisko nas! 
Maryja zachęcała do odmawiania różańca nie 
tylko swoim udziałem w tej modlitwie, ale 
także usilnymi prośbami. Podczas wszystkich 
objawień w Fatimie Matka Boża prosiła dzie-
ci, aby codziennie odmawiały różaniec. Pole-
cała im też intencje, w jakich miały się modlić. 
Dotyczyły one spraw najważniejszych: pokoju 
na świecie, rychłego zakończenia wojny, za-
dośćuczynienia za grzechy i nawrócenia 
grzeszników. „Módlcie się, módlcie się wiele - 
prosiła Matka Najświętsza - czyńcie ofiary za 
grzeszników, bo wiele dusz idzie na wieczne 
potępienie, gdyż nie mają nikogo, kto by się za 

nie ofiarował i modlił”. Z prośbą o codzienne 
odmawianie różańca Maryja zwracała się tak-
że podczas objawień w Gietrzwałdzie. „Życzę 
sobie, abyście codziennie odmawiali róża-
niec”- po-
wiedziała 
podczas 
jednej  
z pierw-
szych wizji. 
Prośba ta 
była głów-
nym zalece-
niem, jakie 
przekazała 
Ona pod-
czas tych 
objawień. 
Maryja powtarzała ją wielokrotnie i wypowie-
działa ją także jako ostatnie swoje słowa pod-
czas ostatniego objawienia w dniu 16 września 
1877 roku: „Odmawiajcie gorliwie różaniec”.  
 „Czy chorzy będą uzdrowieni?”- pytały 
Justyna Szafryńska i Barbara Samulowska  
w Gietrzwałdzie. „Odmawiajcie różaniec”- 
brzmiała odpowiedź. „Czy smutni będą pocie-
szeni?” - „Odmawiajcie różaniec”. „Oto tam 
płacze żona i matka, bo mąż i ojciec oddają się 
pijaństwu, gdzie szukać na to ratunku?”- 
„Odmawiajcie różaniec”. „Oto zamknięte ko-
ścioły, wywieziono kapłanów”.- 
„Odmawiajcie różaniec”. 
 W dzisiejszych czasach również jesteśmy 
zagrożeni ze wszystkich stron, dlatego istnieje 
wielka potrzeba stałego odmawiania różańca. 
Dławi nas współczesny chaos, przytłaczają 
różnego rodzaju zmartwienia, dręczą niepoko-
je. My i nasi bliscy doświadczamy trudności 
duchowych i materialnych. Nasz kraj jest cią-
gle w niebezpieczeństwie, a kryzysy stale na-
rastają. Wzrasta też poczucie zagrożenia. 
Święty Kościół katolicki jest atakowany przez 
szatana i przeciwników zewnętrznych oraz 
wewnętrznych chcących go zniekształcić,  
a wreszcie całkowicie zniszczyć. Objawienia 
Matki Najświętszej potwierdzają to wszystko, 
co o skuteczności i wartości tej modlitwy pisał 
św. Ludwik Maria Grignion de Montfort  
w traktacie pt. „Przedziwny sekret różańca 
świętego”. 
 „Korzyści i łaski, jakie możemy uzyskać 
odmawiając Różaniec Święty z rozważaniem 
tajemnic: wznosi nas niepostrzeżenie ku do-
skonałemu poznaniu Jezusa Chrystusa, 
oczyszcza nasze dusze z grzechów, pozwala 
nam zwyciężać naszych nieprzyjaciół, ułatwia 
nam praktykowanie cnót,  rozpala naszą mi-
łość do Jezusa Chrystusa,  uzdalnia nas do 
spłacania naszych długów wobec Boga i wo-
bec ludzi,  wreszcie, wyjednuje nam od Boga 
wszelkiego rodzaju łaski”. (Św. Ludwik Ma-
ria Grignion de Montfort) 

opr. D. Frańczak  


