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I

XXV Niedziela Zwykła
Ez 18, 25-28; Ps 25; Flp 2, 1-11; Mt 21, 28-32

„Uczcie się ode Mnie, bo jestem łagodny i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych” –
te piękne słowa Jezusa z dzisiejszej Ewangelii są wezwaniem do tego, abyśmy uczyli się od Jezusa pokory i łagodności, które dają prawdziwy pokój serca. Dzisiejsza Ewangelia jest wielką szkołą pokory i prostoty. Tylko ludzie
pokorni sercem mogą bowiem zrozumieć to wszystko, co Jezus nam objawia. Tylko ludzie pokorni sercem znajdują pokój, ale także potrafią stanąć w prawdzie o własnym życiu. „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi,
że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było
Twoje upodobanie” – czytamy w Ewangelii. Również tak często odczuwamy trudy naszego życia, czujemy zmęczenie, a nawet bezradność. Właśnie w takich trudnych sytuacjach potrzebujemy Jezusa, który jest łagodny
i pokorny sercem. On nas nie zostawia samych. „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni
jesteście, a Ja was pokrzepię” – zapewnia nas Jezus.
W kontekście dzisiejszej Ewangelii warto również sięgnąć do małej ascetycznej książeczki Tomasza a Kempis
„O naśladowaniu Chrystusa”. Muszę przyznać, że ta książeczka towarzyszy mi stale od 1986 r. Podarowali mi
ją rodzice, kiedy rozpoczynałem naukę w Niższym Seminarium Duchownym w Częstochowie. Zawsze znajduję
w niej słowa umocnienia. To, co pisze Tomasz a Kempis, nie jest łatwe, ale dlatego, że ta mądrość wyrasta
z Ewangelii, która przecież jest wymagająca i dlatego prawdziwa. „Bądź pokorny i pełen pokoju, a Jezus będzie
z tobą. Bądź pobożny i cichy, a zostanie z tobą” – czytamy w III Księdze i 8. rozdziale „O naśladowaniu Chrystusa”. Tomasz a Kempis przypomina również, że „Bóg osłania pokornego i obdarza wolnością, miłuje pokornego
i pociesza, pochyla się nad pokornym, zsyła pokornemu swoją łaskę, a potem przemienia jego poniżenie w chwałę.
Pokornemu odsłania swoje tajemnice, łagodnie przyciąga go do siebie i zaprasza. Pokorny nie traci spokoju, gdy
dotknie go zniewaga, bo ma oparcie w Bogu, a nie w świecie. Pamiętaj, nie udoskonaliłeś się jeszcze ani trochę,
jeżeli nie sądzisz, że jesteś najmniejszy ze wszystkich” (III, 2). A zatem pokora daje pokój w sercu człowieka.
To wielka prawda na całe nasze życie. Szukając pokoju w sercu, wpierw szukajmy pokory i łagodności.
Ks. Mariusz Frukacz

Modlitwa do św. Michała Archanioła
Święty Michale Archaniele broń nas w walce. Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź
nam obroną. Niech mu rozkaże Bóg, pokornie prosimy, a Ty, Książę wojska niebieskiego,
szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.
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Kyrie (Ks. Jerzy Szymik)
Panie,
jest inaczej
niż być miało
ani góry,
ani morwy
nie rzucają się w morze na moje słowo
nieustannie idzie na burzę,
nieustannie czerwieni się zasępione niebo.
fale zalewają łódź. a wichry i jezioro nigdy nie są
mi posłuszne
mam kilka ryb,
siedem chlebów
i nieskończoną wielość głodnych do wykarmienia
dotykałem tylekroć
Twojego płaszcza,
a nie jestem zdrowy
Ojciec Niebieski
ma coraz mniej pracy
z liczeniem moich włosów
a jestem w gorszym
położeniu niż Jair,
bo nie mam córki
mam oczy, a nie widzę,
mam uszy, a nie słyszę;
często też wpadam w ogień i w wodę
moje oczy wilgotnieją nieraz,
ale nie od twojej śliny,
stąd też widzę niewyraźnie
ani odcięta prawica,
ani wyłupione oko
nie uczyniły mnie lepszym
tęsknię za Tobą.
Ulituj się nade mną.
Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić

Czcigodny Ojcze Stanisławie!
Z okazji zacnego
Jubileuszu 50 – lecia Święceń Kapłańskich,
życzymy Ci wielkiej radości z każdego dnia kapłańskiej
służby, Bożego Błogosławieństwa i obfitości darów
Ducha Świętego. Niech dobry Bóg darzy Cię zdrowiem
i pokojem, a Matka Boża ma w Swej opiece i wyprasza
potrzebne łaski, abyś dalej z odwagą i mocą kroczył po
trudnych i pięknych ścieżkach kapłańskiego życia.
Życzymy, abyś głosił Słowo Boże, sprawował Sakramenty Święte, a swoim działaniem i świadectwem życia
pomnażał w nas, do których i wśród których Pan Cię
posłał, pragnienie zażyłości z Jezusem Chrystusem.
W pięćdziesiątą rocznicę dnia, w którym sam Pan
Bóg uczynił z Ciebie swojego sługę, otaczamy Cię naszą
modlitwą. Dziękujemy dziś Panu Bogu za Twoją obecność wśród nas, za wszystko dobro, które się stało naszym udziałem, za czas, siły i talenty, którymi służysz
ludziom.
Z braterskim i chrześcijańskim pozdrowieniem oraz
nadzieją na Kapłańskie Błogosławieństwo wdzięczni
Współbracia i Parafianie

Kancelaria Parafialna czynna od wtorku do piątku
w godz. 1000 – 1200 i 1600 – 1730.
Sprawy związane z pogrzebem można zgłaszać w każdym dniu.
Uwaga kandydaci do sakramentu bierzmowania!
Rok II (Kandydaci, którzy ukończyli I rok przygotowania do sakramentu bierzmowania
w roku szkolnym 2013/2014) – zapisy w niedzielę 28 września po Mszy św. o godz. 1830.
Spotkania Młodzieży w naszej Parafii
W każdą niedzielę! Najpiękniejsze spotkanie! Godzina 1830 Msza św. dla młodzieży
W każdą niedzielę o godz. 1700 – Młodzieżowy Zespół Muzyczny
W każdy piątek o godz. 1900 – spotkanie Wspólnoty młodzieżowej Ruch Światło Życie
W każdy czwartek o godz. 1845 – spotkanie grupy Modlitewno – Ewangelizacyjnej
W każdy wtorek o godz. 1900 – spotkanie dla młodzieży
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Poniedziałek 22 IX
Prz 3, 27-35; Ps 15;Łk 8, 16-18
1. + Irena Peplińska (gr. 15) 2. O Boże bł. i zdrowie w rodzinie
1. + Daniel i Jerzy Parszuto, Marcin Szulc
1. Intencja zbiorowa za rodziny 2. O Miłosierdzie Boże i łaskę nawrócenia dla Agnieszki i Krzysztofa
3. O Boże bł., zdrowie i powrót Kacperka do mamy
1. + Stanisława Kucia (gr. 22)
Wtorek 23 IX
Prz 21, 1-6. 10-13; Ps 119 Łk 8, 19-21 lub Mt 16, 24-27
1. + Irena Peplińska (gr. 23) 2. + Władysława Pałka w 30 dni po śmierci
1. + Jan Błoniewski – w 1 r. ś. 2. O dar zdrowia dla Wacława
1. Intencja Nowennowa
2. Anna i Eugeniusz w 30 r. sakr. mał. z prośbą o opiekę MBNP
3. + Urszula Lovrencic w rocznicę urodzin
4. + Danuta Bławat w 30 dni po śmierci
1. W intencji Parafii
Środa 24 IX
Prz 30, 5-9; Ps 119; Łk 9, 1-6;
1. + Irena Peplińska (gr. 24)
1. + Helena, Wacław, zm. z rodziny. 2. Intencja dziękczynna za cuda Bożej miłości
1. + Zygmunt Jankowski w 10 r. ś., zmarli rodzice i teściowie
2. + Eugeniusz Maćkiewicz w 10 r. ś.
3. + Regina Ciszek w 1 r. ś., Stanisław Ciszek w 10 r. ś.
1. + Arkadiusz Kalata
Czwartek 25 IX
Koh 1, 2-11; Ps 90; Łk 9, 7-9 lub Mt 16, 24-27
1. + Irena Peplińska (gr. 25) 2. O Boże bł. i opiekę MBNP w 10 r. ślubu i 8 r. urodzin
1. + Kazimierz, Marta Bierzyńscy
1. W intencji Ireny i Stanisława w 49 r. ślubu z prośba o Boże bł. i opiekę MBNP
2. + Helena Maczak w 2 r. ś.
3. + Konstancja Stambrowska w 30 dni po śmierci
1. + Stanisław Kucia (gr. 25)
Piątek 26 IX
Koh 3, 1-11; Ps 140; Łk 9, 18-22
1. + Irena Peplińska (gr. 26)
1. + Herman Klaus w 3 r. ś. 2. Władysław Baranowski w 9 r. ś., zm. z rodziny
1. + Krystyna Bugnacka w 10 r. ś.
2. +Franciszek Koniewski w 12 r. ś., zm. rodzice, teściowie
3. + Marian w 5 r. ś., Łucja w 15 r. ś., Genowefa w 48 r. ś., zm. z rodziny Ptak
1. + Stanisława Kucia (gr. 26)
Sobota 27 IX
Koh 11, 9 – 12, 8; Ps 90; Łk 9, 43b-45 lub Mt 9, 35-38
1. + Irena Peplińska (gr. 27) 2. + Krzysztof Olszewicz w 3 r. ś., zm. rodzice Helena i Zdzisław
1. +Zofia, Agnieszka, Jan, zm. z rodziny 2. + Ryszard Waldziński, zm. syn Dariusz
1. W intencji Ojca Świętego 2. O Boże bł., opiekę MBNP dla Karoliny Kuzak w 18 r. urodzin
1. + Stanisław i Alfonsyna Rutkowscy.
2. + Bruno Wiśniewski w 10 r. ś., zm. rodzice
3. + Wacława, Stanisław, Ryszard Ostałowscy, Wiesława Stelina
1. W intencji Parafii
Niedziela 28 IX
Ez 18, 25-28; Ps 25; Flp 2, 1-11; Mt 21, 28-32
1. + Irena Peplińska (gr. 28)
1. + Andrzej Stella w 1 r. ś. 2. + Andrzej Estal w 48 r. ś.
1. + Michał w 1 r. ś., Józef Wierciński w 6 r. ś., zm. z rodziny
2. + Michał, Michał Basinkiewicz, zm. z rodziny Basińkiewiczów, Borawskich
3. W intencji Danuty Wrzesińskiej z prośbą o zdrowie, Boże bł. z okazji 80 r. urodzin oraz o Boże bł. dla rodziny
1. Arkadiusz Jarosiewicz w 5 r. ś., zm. z rodziny, Jarosiewicz; Zuzanna, Stanisła, Kaziemierz, Krystyna,
zm. z rodzin: Skrzypczak: Henryka, Wacław, Adam
1. O Boże bł. dla nowożeńców Marty i Andrzeja Kacprzak
2. O Boże bł. dla Emilii i Tomasza Wasiak w 5 r. ślubu, ich dzieci: Amelii i Marka
1. O Boże bł. i dar macierzyństwa dla Katarzyny i Bartłomieja oraz za zmarłych z rodziny
1. + Antoni Tkacz w 2 r. ś., Stefania
1. + Stanisław Kucia (gr. 28)
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Ogłoszenia: XXV Niedziela Zwykła (21.09.2014 r.)
1.

Niedziela 21 września: (XXV Niedziela zwykła)



2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.

Msze św. sprawujemy o godz. 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 16:30, 18:30.
Godz. 10:00 Msza św. jubileuszowa 50-lecia Sakramentu Kapłaństwa
o. Stanisława Mikruta CSsR.
 Godz. 16:30 Msza św. z udziałem osób z upośledzeniem umysłowym i ich rodzin,
które należą do Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym, Koło w Elblągu.
 Zbiórka ofiar do puszek na wykonanie ołtarza Matki Bożej Nieustającej Pomocy
w kaplicy Miłosierdzia Bożego.
W poniedziałek 22 września: (Dzień powszedni)
 Godz. 17:30 różaniec i Msza św. w intencji rodzin.
We wtorek 23 września: (wspomnienie św. O. Pio z Pietrelciny, prezbitera)
 Godz. 17:30 nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Nowenna Nieustanna. Prosimy o składanie do skarbony pod chórem próśb i podziękowań,
które zostaną odczytane w czasie nabożeństwa.
W środę 24 września: (Dzień powszedni)
 Godz. 18:45 – spotkanie wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym
W czwartek 25 września: (Wspomnienie bł. Władysława z Gielniowa, prezbitera)
W piątek 26 września: (Dzień powszedni)
 Godz. 15:00 nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
 Godz. 18:45 – spotkanie formacyjne Arcybractwa Honorowej Straży Najświętszego
Serca Pana Jezusa
W sobotę 27 września: (Wspomnienie św. Wincentego a Paulo, prezbitera)
 Msze św. odprawiane będą w Sanktuarium o godz. 7:00, 8:00, 11:00, 18:00.
 Godz. 7:30 – godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
 Godz. 11:30 – Nabożeństwo maryjne
W niedzielę 28 września: (XXVI Niedziela zwykła)

 Msze św. sprawujemy o godz. 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 16:30, 18:30.
 Zbiórka ofiar do puszek na potrzeby Caritasu parafialnego.
9. Kartki na nabożeństwo wypominkowe za zmarłych można już składać w kancelarii
parafialnej, w zakrystii i przy furcie klasztornej. Nabożeństwo wypominkowe za zmarłych będzie odprawiane w listopadzie o godz. 17:30 w poniedziałek, środę, czwartek,
piątek, niedzielę, o godz. 7:30 we wtorek i w sobotę.
10. Wszystkim Parafianom i Gościom, którzy przebywają na terenie naszej Parafii życzymy
Bożego błogosławieństwa na nowy tydzień.

O. Piotr Wiśniewski – Proboszcz
MOJA PARAFIA nr 30/2014 (351) Do użytku wewnętrznego - 4 -

