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XXV Niedziela zwykła: (Iz 55, 6-9; Ps 145; Flp 1, 20c-24. 27a; Mt 20, 1-16a)
Albowiem królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby
nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie, i rzekł do
nich: "Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam". Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: "Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie?" Odpowiedzieli mu:
"Bo nas nikt nie najął". Rzekł im: "Idźcie i wy do winnicy!" A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel
winnicy do swego rządcy: "Zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do
pierwszych!" Przyszli najęci około jedenastej godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli
pierwsi, myśleli, że więcej dostaną; lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw
gospodarzowi, mówiąc: "Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzyśmy
znosili ciężar dnia i spiekoty". Na to odrzekł jednemu z nich: "Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy;
czy nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź, co twoje i odejdź! Chcę też i temu ostatniemu dać tak
samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja
jestem dobry?" Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi".

Umówił się…
Podpisujemy różne umowy, ale najpierw musimy je dokładnie przeczytać. Powinniśmy wiedzieć, pod czym składamy swój podpis. Niektóre umowy ciągną się przez wiele stron, tak, że
nie ma czasu na ich lekturę. Co wtedy? Ufamy człowiekowi, który sformułował umowę, sprawdził ją, wytłumaczył sens zawiłości i… podpisujemy.
Na co umówił się ów gospodarz z robotnikami? Na pracę za jednego denara. Czy był uczciwym pracodawcą? Tak. Dlaczego więc wynikł ów spór z tymi robotnikami, którzy przepracowali najwięcej, a otrzymali po denarze? Bo będą najemnikami, myśleli po swojemu.
„Był więc robotnikiem o godzinie trzeciej, szóstej i dziewiątej ów dawny lud izraelski. (…)
O jedenastej zaś godzinie zostali wezwani poganie” (św. Grzegorz Wielki).
Na co umówiliśmy się z Chrystusem na chrzcie świętym? podczas pierwszej spowiedzi?
pierwszej Komunii świętej? w sakramencie bierzmowania? w sakramencie małżeństwa? podczas sakramentu święceń diakonatu i kapłaństwa? Na co się umówimy z Jezusem, gdy poprosimy o sakrament namaszczenia chorych?
Na zbawienie, czystość duszy, miłość, dary Ducha...
Komisja Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski, Idźcie i głoście, Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2013-2017, s.135.

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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Październik to miesiąc różańcowy. W naszej sanktuaryjnej świątyni zapraszamy na modlitwę różańcową od niedzieli do piątku o godz. 17.30, a w sobotę o godz. 11.30.
Dla dzieci nabożeństwo różańcowe odprawiamy w poniedziałek, w środę i w piątek
o godz. 16.30.
Odpust zupełny można uzyskać, gdy odmawia się różaniec w kościele lub kaplicy publicznej, w rodzinie, we wspólnocie zakonnej lub pobożnym stowarzyszeniu. Należy przy tym
spełnić następujące warunki: a) pięć dziesiątków odmówić w sposób ciągły; b) z modlitwą
ustną połączyć pobożne rozważanie tajemnicy; c) przy odmawianiu zapowiadać tajemnice
zgodnie z miejscową praktyką. W odmawianiu prywatnym wystarczy połączyć rozważanie
tajemnic z modlitwą ustną.
WSPÓLNOTA ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM – MOCNI W DUCHU!
Spotkania odbywają się w każdą środę po Mszy św. o godz. 18.00.
Zapraszamy wszystkich, tych którzy pragną dążyć do Jezusa poprzez działanie Ducha Świętego.

1.

2.

INFORMACJE DLA RODZICÓW DZIECI PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ
DO PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ W PARAFII MBKP w ELBLĄGU
* W niedzielę 1 października na Mszy św. o godz. 11:30 rodzice złożoną deklaracje
zgłoszenia dziecka do przyjęcia I Komunii św. w parafii MBKP w Elblągu, a dzieciom zostaną poświęcone różańce.
* Spotkanie dla rodziców odbędzie się w dniach 2 i 4 października o godz. 17:00 i 19:00 w
kaplicy Miłosierdzia Bożego (rodzice wybierają jeden z terminów).

Rodzice przygotowują dziecko do Pierwszej spowiedzi św. i Pierwszej Komunii św.
Zadanie 1. W tym tygodniu wraz z dzieckiem porozmawiajcie o swojej pierwszej
Komunii św. (Kiedy była, jak przebiegało przygotowanie, pokazać zdjęcia, co najważniejszego pozostało w pamięci po Pierwszej Komunii św., …)

Zadanie 2. Każdego dnia wieczorem (lub w innej odpowiedniej dla rodziny porze dnia)
odmówcie wraz z dzieckiem modlitwę „Ojcze nasz…” o błogosławieństwo Boże w trakcie
przygotowania się do uroczystości Pierwszej Komunii świętej.
bł. Kaspar Stanggassinger (1871 – 1899)
Kasper przyszedł na świat 12 stycznia 1871 r. w alpejskiej miejscowości Berchtesgaden, na pograniczu Niemiec i Austrii. Umiłowanie
Boga i pragnienie świętości zaprowadziło go do Zgromadzenia
Redemptorystów, które w poł. ubiegłego wieku rozwijało się
dynamicznie, a prężność apostolska i gorliwość życia pociągały
młodych zapaleńców.
Kasper pragnął wyjechać na misje do Brazylii. Nie dane mu jednak
było ewangelizować szeroki świat, został wychowawcą młodzieży.
Jej właśnie poświęcił prawie całe 4 lata swego kapłaństwa i uczył
swego życiowego programu: Ja mogę, muszę i chcę zostać świętym.
Zmarł mają zaledwie 28 lat. Wyniesiony na ołtarze w 1988 r. przez
Jan Pawła II.
Wspomnienie liturgiczne przypada na 26 września.
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Intencje mszalne:
Poniedziałek 25 IX – Ezd 1, 1-6; Ps 126; Łk 8, 16-18
700 1. + Monika Jendrasiak
800 1. + Marta i Kazimierz Bierzyńscy
1800 1. W int. rodzin

Karmel godz. 730 - + s. Maria Adolfina (gr.25)

Wtorek 26 IX – Ezd 6, 7-8. 12b. 14-20; Ps 122; Łk 8, 19-21
700 1. + s. Maria Adolfina (gr.26)
800 1. + Władysław Baranowski i zm. z rodziny
1800 1. Int. zbiorowych Nowenny Nieustannej
Środa
700
800
1800

Karmel godz. 730 - + Monika Jendrasiak

30

Karmel godz. 7 - + s. Maria Adolfina (gr.27)
27 IX – Ezd 9, 5-9; Ps: Tb 13, 2-8; Łk 9, 1-6
1. + Monika Jendrasiak
1. O miłosierdzie Boże i potrzebne łaski dla Krzysztofa i Agnieszki
1. + Stanisław Dworecki w 1 m. po śm.; 2. + Waleria, Józef Kulla; 3. + z rodziny Wnuczek:
Małgorzata, Jan, Krystyna, Zdzisław
30

Karmel godz. 7 - + Nienadowskie: Michalina, Michalina
Czwartek 28 IX – Ag 1, 1-8; Ps 149; Łk 9, 7-9
00
7
1. + s. Maria Adolfina (gr.28)
800 1. O błog. Boże dla Wandy i Andrzeja Kowalskich i całej rodziny
1800 1. + Andrzej Czarnottaw 1 m. po śm; 2. + Henryka i Eugeniusz Lewandowscy
Karmel godz. 730 – Int. OCD
Piątek 29 IX – Dn 7, 9-10. 13-14; Ps 138; J 1, 47-51
700 1. + Michał Kopacz
800 1. + Waldemar Teresiński, Bronisława, Władysław Gorczewicz
1800 1. Dziękczynno – błagalna w 50 rocz. sakr. małżeństwa Wandy i Zdzisława Sładkiewicz; 2.
Dziękczynno – błagalna w 50 rocz. sakr. małżeństwa Anety i Roberta Sładkiewicz
Karmel godz. 730 - s. Maria Adolfina (gr.30)
Sobota 30 IX – Za 2, 5-9. 14-15a; Ps: Jr 31, 10-13; Łk 9, 43b-45
00
7
1. W int. Parafii; 2. + Jan Zima, zm. z rodziny; 3. + Maria Niesiołowska i zm. z rodziny
800 1. + Janina i Franciszek, Marianna i Jan, Roman, zm. z rodziny
1100 1. + Michał Jasiukiewicz, Michał, zm. z rodz. Basiukiewicz, Borawskich, Przybyszewskich
1800 1. + Krystyna Kubica w 1 r. śm.; 2. + Michał Woźniak w 1 r. śm, Marek Woźniak; 3. +
Agnieszka Jabłońska w 1 r. śm., Józef Jabłoński,Elżbieta i Bolesław Dydzińscy

Niedziela 01 X – Ez 18, 25-28; Ps 25; Flp 2, 1-11; Mt 21, 28-32

Karmel godz. 730 - int. OCD

700
830
1000

1. + Stanisława, Wiktoria, Kazimierz, Stanisław, Aleksandra, Michał Zalewscy
1. + Andrzej Estal
1. + Jan Matuszewski; 2. + Arkadiusz Jarosiewicz, Zuzanna, Stanisława, Kazimierz, Krystyna, Henryka, Wacław, Adam Skrzypczak; 3. + Stefan Stefanowicz, rodzice, rodzeństwo: Jan,
Bolesław, Marianna
1130 1. + Andrzej Czarnotta; 2. + Jan Szyderczyk, Bolesława, Henryk, Zbigniew, Marcin Kroplewski
1300 1. Chrzty
1630 1. + Krystyna Gładczyńska; 2. + Józef
1830 1. O błog. Boże i zdrowie dla Teresy
Intencje Mszy św. można zamówić w kancelarii parafialnej, w zakrystii i przy furcie klasztornej.

Kancelaria Parafialna czynna: wtorek, środę, czwartek w godz. 1000 – 1200 i 1600 – 1730,
w sobotę od godz. 900 do 1030. Sprawy związane z pogrzebem można zgłaszać w każdym dniu.

Dziękujemy wszystkim Dobroczyńcom za składane dodatkowe ofiary
na opłatę wykonywanych prac w naszym kościoła! Bóg zapłać!
W sobotę 7 października – ogólnopolska akcja „Różaniec do granic”. Więcej informacji
w Biurze Radia Maryja i na stronie internetowej: www.rozaniecdogranic.pl
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Ogłoszenia: XXV Niedziela okresu zwykłego – 24 IX 2017 r.
1. Niedziela, 24 września: (XXV niedziela zwykła)
- godz. 11:30 – Msza św. dla dzieci z klas IV Szkół Podstawowych w ramach przygotowania
do rocznicy Pierwszej Komunii św. Po Mszy św. spotkanie dla rodziców.
- godz. 15:00 Msza św. w tradycyjnym (klasycznym) rycie rzymskim (kaplica Mił. Bożego).
- Caritas parafialna zbiera ofiary do puszek na wsparcie osób biednych z naszej parafii.
2. W poniedziałek 25 września: (Wspomnienie bł. Władysława z Gielniowa, prezbitera)
- godz. 17:30 nabożeństwo różańcowe i o godz. 18:00 Msza św. w intencji rodzin.
3. We wtorek, 26 września: (Wspomnienie bł. Kaspera Stanggassingera, redemptorysty)
- godz.
Nowenny
Nieustannej. Prosimy o składanie do skarbony pod chórem
- godz.17:30
17:15nabożeństwo
zmiana tajemnic
różańcowych.
Dzień
imienin O. Waldemara
Michalskiego,
do wspólnej
z Solenizantem zapraszamy na Mszę
próśb
i podziękowań,
które zostaną
odczytane
w czasiemodlitwy
nabożeństwa.
4. W środę, 27 września: (Wspomnienie św. Wincentego a Paulo, prezbitera)
- godz. 17:30 nabożeństwo ku czci Św. Michała Archanioła.

św. o godz. 18:00

5. W czwartek 28 września: (Wspomnienie św. Wacława, męczennika)
-

6. W piątek 29 września: (Święto świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała)
- Spowiedź od godz. 7:00 do 10:00 i od 15:00 do 18:30 oraz od 19:00 do 20:30.
- godz. 15:00 – nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
- godz. 17:30 nabożeństwo Drogi Krzyżowej.
- godz. 20:45 modlitwa na zakończenie dnia - kompleta.
7. W sobotę 30 września: (Wspomnienie św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła)
- Msze św. sprawujemy o godz. 7:00, 8:00, 11:00, 18:00.
- godz. 7:30 – godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
- godz. 11:30 – nabożeństwo maryjne
8. W niedzielę 01 października: (XXVI niedziela zwykła)
- Adoracja Najświętszego Sakramentu w godz. 8:00 do 16:00.
- Składka przeznaczona na dalsze prace wykonywane w naszym kościele.
- godz. 15:30 – I Katecheza przedchrzcielna dla rodziców, którzy chcą ochrzcić swoje dzieci.
- godz. 17:30 – nabożeństwo różańcowe.

- Zbiórka do puszek na działalność charytatywną prowadzoną przez Caritas Diecezji Elbląskiej.
9. Wszystkim Parafianom i przebywającym na terenie naszej Parafii Gościom życzymy błogosławieństwa Bożego na rozpoczynający się nowy tydzień. Szczęść Boże!
O. Piotr Wiśniewski CSsR – Proboszcz

„Kromka Chleba dla sąsiada” jest wyrazem łączności z ubogimi oraz symbolem Caritas – miłości mądrej i praktycznej, rozumiejącej, że najważniejsze jest dzielenie się sercem.
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