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XXVI
II Niedziela zwykła: (Ez 18, 25-28; Ps 25; Flp 2, 1-11; Mt 21, 28-32)

Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: "Dziecko,
idź dzisiaj i pracuj w winnicy!" Ten odpowiedział: "Idę, panie!", lecz nie poszedł. Zwrócił się
do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: "Nie chcę". Później jednak opamiętał się i poszedł. Któryż z tych dwóch spełnił wolę ojca?» Mówią Mu: «Ten drugi». Wtedy Jezus rzekł do
nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa
niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wyście mu nie uwierzyli.
Celnicy zaś i nierządnice uwierzyli mu. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć.

Miał dwóch synów…
Jak to się dzieje, że z tej samej rodziny „wychodzą” dzieci o różnym charakterze, zachowaniu,
religijności, a nawet kulturze osobiste? Przecież rodzice wychowywali ich tak samo, starali się
darzyć taką samą miłością, karmili tym samym, modlili się razem z nimi tak samo, nie żałowali
na wykształcenie… a oto tak dzieci są różne.
Ten sam problem miał ojciec z Ewangelii. Dwaj synowie, a jakże rozmaite zachowanie.
„Żydzi rozumieli prawdę, ale się od niej odwrócili i nie chcieli mówić tego, co czuli, tak jak
to było w sprawie chrztu Janowego: bo choć wiedzieli, że jest on z nieba, nie chcieli tego jednak
wyznać” (św. Hieronim).
Każdy człowiek jest wolny w swych wyborach; w sprawach religii także. Nie można bowiem nikogo przymuszać do wiary nawet wtedy, gdy jesteśmy przekonani co do słuszności
naszych myśli i działań. Ktoś, kto jest przymuszony do wiary, przyjmowania sakramentów,
uczestnictwa w Eucharystii, często odwraca się i postępuje przeciwnie.
W przypadku małych dzieci problem jest złożony, zawiera się w miłości. Jeśli są one kochane i kochają, to w kwestii wiary uczynią tak, jak tego pragną rodzice, dojrzewając zaś, winny
raz jeszcze wybrać Chrystusa.
Komisja Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski, Idźcie i głoście, Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2013-2017, s.135.

WSPÓLNOTA ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM – MOCNI W DUCH!
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.
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.

1.

INFORMACJE DLA RODZICÓW DZIECI PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ
DO PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ W PARAFII MBKP w ELBLĄGU
* 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. (2)
Zadanie 1. W tym tygodniu wraz z dzieckiem porozmawiajcie o modlitwie różańcowej (Ile
jest części różańca, jakie są tajemnice różańcowe itp. pomocą mogą posłużyć materiały:
http://adonai.pl/modlitwy/?id=rozaniec&action=32)
Zadanie 2. Każdego dnia wieczorem (lub w innej odpowiedniej dla rodziny porze dnia)
odmówcie wraz z dzieckiem modlitwę „Ojcze nasz… i Zdrowaś Maryjo” o błogosławieństwo Boże w trakcie przygotowania się do uroczystości Pierwszej Komunii świętej.

bł. Franciszek Ksawery Seelos (1819 – 1867)
Franciszek Seelos urodził się w Füssen (Niemcy). Po rozpoczęciu
studiów w seminarium diecezjalnym poznał zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela. Wyjechał do Ameryki Północnej i tam, 20
kwietnia 1843 roku wstąpił do nowicjatu. Święcenia kapłańskie
otrzymał 22 grudnia 1844 roku.
Rozpoczął posługę kapłańską w Pittsburgu (stan Pensylwania) jako
współpracownik Jana Nepomucena Neumanna. W tym samym czasie pełnił również funkcję magistra nowicjatu głosząc chętnie słowo Boże. Następnie oddał się całkowicie głoszeniu misji ludowych
w języku angielskim i niemieckim w różnych stanach Ameryki
Północnej.
Bł. Franciszek Ksawery Seelos zmarł w Nowym Orleanie 4 października 1867, w czterdziestym
ósmym roku życia. W poczet błogosławionych zaliczył go papież Jan Paweł II, 9 kwietnia 2000
roku. Wspomnienie liturgiczne przypada na 5 października.
http://www.redemptor.pl/swieciiblogoslawieni/bl-franciszek-ksawery-seelos-1819-1867/
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Intencje mszalne:
30
Poniedziałek 02 X – Wj 23, 20-23; Ps 91; Łk 18, 1-5. 10 Karmel godz. 7 - + Amelia Sokołowska
00
7
1. + rodzice: Helena i Teodor Zoren
800 1. + Emilia Sitko (gr.2)
1800 1. Int. zbiorowa za zmarłych; 2. + Zdzisław Szyk, rodzice: Adela i Franciszek; 3. + Czesław
Chmielewski, dziadkowie
Wtorek 03 X – Za 8, 20-23; Ps 87; Łk 9, 51-56
700 1. + Jan Mierzwa (int. od uczestników pogrzebu)
800 1. + Emilia Sitko (gr.3)
1800 1. Int. zbiorowych Nowenny Nieustannej
Środa
700
800
1800

Karmel godz. 7 - + Edmund Godzieba, Antoni, Stanisława
04 X – Ne 2, 1-8; Ps 137; Łk 9, 57-62
1. W int. Parafii; 2. + Emilia Sitko (gr. 4)
1. + Bazyli Błażko (int. od uczestników pogrzebu)
1. + Anna Burdukiewicz, zm. z rodz. Burdukiewicz i Sołowiej; 2. + z rodz. Ryszewskich,
Szostak, Monika Śliwowska; 3. + Franciszek i Stanisława Popławska
30

Czwartek 05 X – Ne 8, 1-4a. 5-6. 7b-12; Ps 19; Łk 10, 1-12
700
800
1800

Karmel godz. 730 - int. OCD

Karmel godz. 730 - O powołania kapłańskie, misyjne i zakonne i o świętość kapłanów

1. Wynagradzająca za zaniedbania i oziębłość wobec Najświętszego Sakramentu Henryki; 2.
+ Emilia Sitko (gr.5)
1. + Julia, Józef i Krystyna Bednarz
1. O powołania kapłańskie i zakonne; 2. + Weronika Witkowska; 3. + Bożenna Mazurkiewicz
(int. od uczestników pogrzebu)

Piątek 06 X – Ba, 15-22; Ps 79; Łk 10, 13-16

Karmel godz. 730 – Dziękczynno – błagalna w 10 rocz. sakr.
małżeństwa Marleny i Ryszarda oraz za prawnuków

700 1. + Emilia Sitko (gr.6)
800 1. + Monika Jendrasiak
1630 1. + Jan Paczkowski w 1 m. po śm.
1800 1. Wynagradzająca NSPJ za grzechy ludzkości; 2. + rodzice: Michał, Natalia, mąż Zbigniew
2400 1. W int. uczestników nocnego czuwania
Karmel godz. 730 - Wynagradzająca NSPJ i NSM
Sobota 07 X – Ba 4, 5-12. 27-29; Ps 69; Łk 10, 17-24
700 1. + Mieczysław Jeziorny, Barbara Kos
800 1. + Helena, Tadeusz, Jan, Stanisława, Zofia, Maria, Bronisław, zm. z rodziny
1100 1. W int. Ks. Bpa Elbląskiego i Diecezji; 2. + Marianna i Piotr Bonieccy, Janina Bartosik
1800 1. + Helena i Jan Kurzawińscy
Niedziela 08 X – Iz 5, 1-7; Ps 80; Flp 4, 6-9; Mt 21, 33-43

Karmel godz. 730 - int. OCD

700
830
1000
1130
1300

1. + Józef Banaś
1. + Włodzimierz Kamiński
1. + Leonarda i Bolesław, Stanisław i zm. z rodziny; 2. + Jan Matuszewski
1. + Jan i Czesława Serwadczak; 2. + Halina i Roman Hofman, rodzice, teściowie
1. Dziękczynno błagalna w 30 rocz. sakramentu kapłaństwa O Zbigniewa Małolepszego CSsR;
2. Dziękczynno – błagalna w 50 rocz. urodzin Jarosława
1630 1. + Wiktoria, Władysław Rudzińscy, Jadwiga Rymkiewicz; 2. + Teresa Rolnicka
1830 1. + Zenon Pietrowski; 2. + Celina Puzdrowska
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.
W sobotę 7 października – ogólnopolska akcja „Różaniec do granic”. Więcej informacji w Biurze Radia
Maryja i u O. Przemysława Ilskiego CSsR i na stronie internetowej: www.rozaniecdogranic.pl
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Ogłoszenia: XXVI Niedziela okresu zwykłego – 01 X 2017 r.
1. Niedziela, 01 października: (XXVI niedziela zwykła)
- Msze św. sprawujemy w niedzielę o godz. 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 16:30, 18:30.
- Msze św. sprawujemy w dni powszednie o godz. 7:00, 8:00,11:00 (tylko w sobotę), 18:00,
- 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.

2. W poniedziałek 02 października: (Wspomnienie Świętych Aniołów)
- godz.
17.30
– nabożeństwo
za zmarłych
i Msze św. zbiorowa za zmarłych.
- godz.
17:15
zmiana tajemnic
różańcowych.

3. We
października:
(Dzień powszedni)
Dzieńwtorek,
imienin 03
O. Waldemara
Michalskiego,
do wspólnej modlitwy z Solenizantem zapraszamy na Mszę

-godz. 17:15 zmiana tajemnic różańcowych
św. o godz. 18:00
- godz. 17:30 nabożeństwo Nowenny Nieustannej. Prosimy o składanie do skarbony pod chórem próśb i
podziękowań, które zostaną odczytane w czasie nabożeństwa.

INTENCJE MODLITWY RÓŻ RÓŻAŃCOWYCH NA PAŹDZIERNIK 2017
Intencja ogólna: Aby w świecie pracy wszystkim były zagwarantowane poszanowanie i ochrona praw,
a bezrobotnym została dana możliwość przyczyniania się do tworzenia wspólnego dobra.
Intencja ewangelizacyjna: Aby w naszej parafii powstały wspólnoty, które będą wspomagać misjonarzy duchowo i materialnie.

4. W środę, 04 października: (Wspomnienie św. Franciszka z Asyżu)
- godz. 17:30 nabożeństwo ku czci Św. Michała Archanioła.
5. W czwartek 05 października: (Wsp. św. Faustyny Kowalskiej. Pierwszy czwartek miesiąca)
- godz. 17:30 – nabożeństwo o nowe powołania kapłańskie i zakonne.
- godz. 21:00 – Godzina Święta (kaplica Miłosierdzia Bożego)

6. W piątek 06 października: (Dzień powszedni. Pierwszy piątek miesiąca)
- Msza św. godz. 7:00, 8:00, 16:30 (dzieci), 18:00.
- Spowiedź od godz. 7:00 do 10:00 i od 15:00 do 18:30 oraz od 19:00 do 20:30.
- od godz. 9:00 odwiedziny chorych w domach
- godz. 15:00 – nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
- godz. 17:30 nabożeństwo pierwszo-piątkowe.
- godz. 20:45 modlitwa na zakończenie dnia - kompleta.
- godz. 21:00 nocne czuwanie z Mszą św. o północy.

7. W sobotę 07 października: (Wsp. Najświętszej Maryi Panny Różańcowej. Pierwsza sobota miesiąca)
- godz. 7:30 – godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
- Po Mszy św. o godz. 11:00 nabożeństwo pierwszo-sobotnie z indywidualnym błogosławieństwem
Najświętszym Sakramentem.

8. W niedzielę 08 października: (XXVII niedziela zwykła)
- godz. 15:30 – II Katecheza przedchrzcielna dla rodziców, którzy chcą ochrzcić swoje dzieci.
- godz. 17:30 – nabożeństwo różańcowe
- Zbiórka do puszek na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia.

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

Dziękujemy wszystkim Dobroczyńcom za składane dodatkowe ofiary
na opłatę wykonywanych prac w naszym kościoła! Bóg zapłać!
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