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NIEDZIELA - 12.09.’21 - XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA
(Iz 50,5 - 9a; Jk 2,14 - 18; Mk 8,27 - 35)
Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął go upominać.
Lecz On obrócił się i, patrząc na swych uczniów,
zgromił Piotra słowami:
"Zejdź mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym,
co Boże, ale o tym, co ludzkie".

7.00 - Msza św. za † Józefa Szczodrok i jego †† rodziców (w języku niemieckim)
8.30 - Msza św. do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski,
z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, opiekę i zdrowie, z okazji
18 rocznicy urodzin Nicole
9.30 - Poręba: Msza św. za † żonę i matkę Elżbietę Pietruszka, †† rodziców
i rodzeństwo z obydwu stron
10.30 - SUMA za † ojca Wernera, † brata Norberta i †† z pokrewieństwa
15.00 - Nieszpory
16.00 - Msza św. za † męża Józefa, jego †† rodziców, † siostrę, † brata i † szwagra
KOLEKTA:
LEŚNICA - na remont dachu kościoła na cmentarzu
PORĘBA - na potrzeby klasztoru Sióstr Służebniczek w Porębie
(Z góry serdeczne „Bóg zapłać)
PONIEDZIAŁEK - 13.09.’21 - Wspomnienie św. Jana Chryzostoma,
biskupa i doktora Kościoła
7.00 - Msza św. za † matkę Annę, † ojca Józefa oraz ich † syna Teodora
17.30 - Różaniec (w kościele parafialnym)
18.00 - Msza św. ku czci Matki Boskiej Fatimskiej

WTOREK - 14.09.’21 - święto Podwyższenia Krzyża Świętego
7.00 - Msza św. za †† Konrada i Gertrudę, † syna Helmuta, † zięcia Henryka
i †† z rodziny
17.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu
18.00 - Msza św. o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla rodzin Cygan
i Tomczyszyn
ŚRODA - 15.09.’21 - wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej
7.00 - Msza św. za † syna Dariusza, † męża Jerzego, †† rodziców i teściów,
† bratową, †† szwagrów i †† z rodzin Trojan, Szyguła, Klicki i Kierstein
17.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu
18.00 - Msza św. za † Piotra Wyrwich, za †† Zofię i Jadwigę Wyrwich
i za †† z rodziny
CZWARTEK - 16.09.’21 - wspomnienie świętych męczenników
Korneliusza, papieża, i Cypriana, biskupa
7.00 - Msza św. za † Ruth i † męża Karola, †† rodziców z obu stron i †† z rodzin
Rohrbach i Haun
17.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu
18.00 - Msza św. szkolna za † męża Józefa Grabowskiego, † syna Tomasza,
† Franciszkę Tiszbierek i †† z rodziny
PIĄTEK - 17.09.’21
7.00 - Msza św. za †† Sabinę i Krystynę, † Ilonę i jej † męża Andrzeja o radość
życia wiecznego
15.00 - Koronka do Miłosierdzia Bożego
17.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu
18.00 - Msza św. do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski,
z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, opiekę i zdrowie dla siostry Jany
z okazji urodzin
SOBOTA - 18.09.’21 - święto św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski
7.00 - Msza św. za †† rodziców Elżbietę i Ernesta Gorzel, †† dziadków
i rodzeństwo z obu stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
12:00 - Ślub: Mrosek - Rybol
17.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu
17.00 - Spowiedź św.
18.00 - Msza św.
1. Za †† rodziców Łucję i Karola, † brata Krystiana oraz †† z rodzin Miske
i Nowak
2. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski,
z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, opiekę i zdrowie z okazji 60.
rocznicy urodzin Krystyny

NIEDZIELA - 19.09.’21 - XXV NIEDZIELA ZWYKŁA
(Mdr 2,12.17-20; Jk 3,16-4,3; Mk 9,30-37)
Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i, objąwszy je ramionami,
rzekł do nich: "Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie
przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie,
lecz Tego, który Mnie posłał".

7.00 - Msza św. za †† rodziców Emilię i Stanisława, Jerzego i Jadwigę
oraz wszystkich †† z rodzin Kopa, Obrusznik i Pluta (w języku niemieckim)
8.30 - Msza św. za † brata Tadeusza Koteluk w 3. rocznicę śmierci
9.30 - Poręba: Msza św. za †† rodziców Reginę i Kazimierza Krzyżosiak
oraz †† dziadków z obu stron
10.30 - SUMA
1. Za †† rodziców Wilibalda i Magdalenę Tiszbierek, † ojca Wiktora
Karlowskiego oraz dalsze błogosławieństwo Boże w rodzinie Tiszbierek
2. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski,
z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, opiekę i zdrowie w intencji
rodziny Kremser
15.00 - Nieszpory
16.00 - Msza św. za † żonę i matkę Elżbietę Jahn, † syna Bernarda
oraz †† z pokrewieństwa Nowak i Jahn
KOLEKTA:
LEŚNICA - na remonty obiektów diecezjalnych i zabytki
PORĘBA - na remonty obiektów diecezjalnych i zabytki
(Z góry serdeczne „Bóg zapłać)
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
 Za posprzątanie kościoła na niedzielę 5 września dziękujemy mieszkańcom ulic
Mickiewicza, Polnej i Trzech Braci: Barbarze Gola, Jolancie Gola, Dorocie
Jahn, Barbarze Kupny, Kornelii Plachetka, Gizeli Ploch, Emilii Schutzmeier,
Klaudii Schutzmeier, Kamilowi Schutzmeier i Urszuli Skowronek.
 W ich intencji oraz w intencji wszystkich naszych dobrodziejów: „Ojcze nasz…”.

 SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA:
Sobota 18.09.’21: ul. Księżowiejska 1 - 25
(Z góry serdeczne „Bóg zapłać”)
ZŁOTA MYŚL TYGODNIA
Choćbyś przegrał całkowicie, zbierz się, zgarnij, dźwignij, zacznij od nowa!
Spróbuj budować na tym, co w Tobie jest z Boga.
Kardynał Stefan Wyszyński

NAUCZANIE PAPIESKIE O EUCHARYSTII
Prawdziwa cześć dla Eucharystii staje się z kolei szkołą czynnej miłości bliźniego.
Wiemy, że taki jest prawdziwy i pełny porządek miłości, którego nauczył nas Pan:
„Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie
miłowali”. Eucharystia do tej miłości wychowuje nas w sposób najgłębszy, ukazuje
bowiem, jaką wartość w oczach Bożych ma każdy człowiek, nasz brat i siostra,
skoro każdemu w taki sam sposób Chrystus daje siebie samego pod postaciami
chleba i wina. Jeżeli praktykujemy autentyczny kult eucharystyczny, w oczach
naszych musi rosnąć godność każdego człowieka. A poczucie tej godności staje się
najgłębszym motywem naszego odniesienia do bliźnich.
św. Jan Paweł II
KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI
Stefan Wyszyński urodził się 3 sierpnia 1901 r. w Zuzeli nad Bugiem, na
pograniczu Mazowsza i Podlasia. Od 1920 r. kształcił się w Wyższym Seminarium
Duchownym we Włocławku. 3 sierpnia 1924 r. z rąk bp Wojciecha Owczarka
przyjął święcenia kapłańskie. W 1946 r. papież Pius XII mianował go biskupem
ordynariuszem diecezji lubelskiej. Sakrę biskupią przyjął na Jasnej Górze 12 maja
1946 r., z rąk prymasa Augusta Hlonda. Jako dewizę przyjął hasło Soli Deo
(Jedynemu Bogu). Dwa lata później, po śmierci kardynała Hlonda, został
podniesiony do godności arcybiskupa metropolity warszawsko – gnieźnieńskiego,
prymasa Polski, a 12 stycznia 1953 r. otrzymał kapelusz kardynalski (którego nie
mógł odebrać osobiście, gdyż władze komunistyczne odmówiły mu wydania
paszportu). 25 września 1953 r. prymas został aresztowany. Do jesieni 1956 r.
przebywał w kolejnych miejscach odosobnienia: Rywałdzie Królewskim (do 12
października 1953 r.), Stoczku Warmińskim (do 6 października 1954 r.), Prudniku
Śląskim (do 26 października 1955 r.) oraz Komańczy (do 28 października 1956 r.).
Podczas pobytu prymasa w Komańczy powstał tekst Jasnogórskich Ślubów Narodu
Polskiego, pomyślanych jako odnowienie ślubów lwowskich Jana Kazimierza z
czasów Potopu szwedzkiego. Ponieważ kardynał Wyszyński wciąż był więziony,
tekst ślubów odczytał bp Michał Klepacz 26 sierpnia 1956 r., w obecności blisko
miliona pielgrzymów, przybyłych na Jasną Górę. Po odzyskaniu wolności prymas,
w latach 1957 – 1966 prowadził Wielką Nowennę, która miała przygotować naród
na obchody Tysiąclecia Chrztu Polski. Nowenna zakończyła się 3 maja 1966 r.
Aktem Oddania Narodu Matce Bożej za wolność Kościoła w Polsce i na świecie.
Pozostawał aktywnym uczestnikiem obrad Soboru Watykańskiego II, podczas
którego złożył na ręce papieża Pawła VI memoriał Episkopatu Polski w sprawie
ogłoszenia Maryi Matką Kościoła. Prośba ta została spełniona 21 listopada 1964 r.
Prymas Polski Stefan kardynał Wyszyński zmarł 28 maja 1981 r. w Warszawie, w
uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Miał 80 lat, z których 57 przeżył jako
kapłan.

