
                                   Intencje mszalne 04.10. - 10.10.2021 r. 
 

04.10. Poniedziałek Wspomnienie św. Franciszka z Asyżu. 

17.00 + Stanisława Pisarek int. mieszk. Lekomina. 

 

05.10. Wtorek Wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy. 

14.30 Pogrzebowa + Barbary Wiech. 

17.00 1. + Stanisława Tkacz w 20 rocz. śm. Mariana Tarasienko  

       w 30 rocz. śm. 

2. + Stanisława Pisarek int. kuzynki Zyty z rodz. (poza parafią). 

 

06.10. Środa św. Brunona Kartuz, opata. 

17.00 1. W int. Parafian dziękczynna o łaskę wiary i moc Ducha 

    Świętego. 

2. O Boże błog. i opiekę M. Bożej dla V gr. z Gruszki i ich rodz. 

+ Franciszki Jana Franciszka Marcisz. 

+ Jana Barbary Rozalii Chłopek. 

+ Romana Cieślak int. Lucyny Jończyk. 

+ Rafała Tkacz int. firmy Opoka. 

+ Stanisławy Adamiec int. syna Jarosława z rodz. 

+ Janiny Starz int. mieszk. Lekomina. 

+ Sylwestra Makuch int. Małgorzaty i Krzysztofa Kopeć. 

+ Mirosławy Piwko int. Dawida z rodz. 

+ Janiny Gebskiej w 1 rocz. śm. int. Małgorzaty z rodz. 

+ Stanisława Pisarek int. rodz. Kowalskich i Rdzanek. 

+ Janiny Karcz w 30 dniu od uczest. pogrzebu. 

+ Kazimierza Sot int. uczest. pogrzebu. 

+ Doroty Knez int. chrześnicy Kamili z rodz. 

+ Heleny Marcisz int. brata Józefa z rodz. 

+ Stanisława Stołowskiego int. uczest. Klubu Seniora  

   w Chrustach. 

 

07.10. Czwartek Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej. 

17.00 1. Za dar Kapłanów z int. Apost. Margaretka. 

2. + Joanny Tusień int. syna z rodz. 

 

 

 

 

08.10. Piątek św. Pelagii, męczennicy. 

17.00 1. + Teresy Rasztabiga int. Aleksandry Pedryc z rodz. 

2. + Stefana Barucha w 32 rocz. śm. 

 

09.10. Sobota Wspomnienie bł. Wincentego Kadłubka, biskupa. 

08.00 W int. Rozalii Dawidziuk w 90 rocz. ur. z podzięk. za opiekę 

Matki Bożej  z prośbą o dalsze łaski i dar zdrowia. 

15.00 Ślubna Adama Chęć i Moniki Adamiec. 

 

10.10. Niedziela 

 

08.00 Janiny Stefana kopeć. 

10.00 Dziękczynna z prośbą o Boże błog. zdrowie, potrzebne łaski i opiekę  

          Matki Bożej dla Aleksandry i Jakuba w 1 rocz. ślubu. 

12.00 + Marianny Tadeusza Chłopek. 

16.00 + Marianny Górzyńskiej int. Mirosławy z rodz. 

 

 



Pan Bóg rzekł: «Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam; uczynię mu 

zatem odpowiednią dla niego pomoc». Niedobrze, żeby człowiek był sam, 

dlatego Pan Bóg stworzył dwoje, aby złączeni węzłem miłości, stanowili 

jedno ciało, dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją 

żoną, i będą oboje jednym ciałem. Ta najgłębsza ludzka wspólnota wymaga 

nieustannej troski, czułości i obecności. Jeżeli tego brakuje, doświadcza 

niezwykle bolesnego rozdarcia i samotności. Dlatego widzimy Jezusa,              

iż z łaski Bożej zaznał śmierci za każdego człowieka. To On jest gwarantem 

udanego małżeńskiego i rodzinnego życia. Jeżeli Jemu odda się swoje życie       

i trwa na modlitwie w życiu sakramentalnym, wówczas jak mówi Psalmista: 

Małżonka twoja jak płodny szczep winny w zaciszu twego domu. Synowie 

twoi jak oliwne gałązki dokoła twego stołu. Tak będzie błogosławiony 

człowiek, który służy Panu. 
 
Rozpoczęliśmy październik, miesiąc szczególnej modlitwy różańcowej za 

przyczyną naszej Matki. Zapraszamy codziennie od godz. 1630 na różaniec 

dzieci i młodzież. Od 1600 Adoracja Najświętszego Sakramentu                               

z możliwością spowiedzi.  Pragniemy kontynuować wraz z ks. Adamem 

Pajdą – proboszczem parafii św. Józefa Oblubieńca, procesję różańcową 

ulicami naszych parafii. Zapraszamy w sobotę na godz. 1700, do naszego 

kościoła i przejdziemy ulicami Spokojną, Turystyczną do kościoła św. 

Józefa i ok. 18 tej będziemy sprawować mszę św. Zapraszam Panów do 

niesienia figury Matki Bożej. 
 

Bóg zapłać za dotychczasową ofiarność. W następną niedzielę taca 

inwestycyjna. Przed nami wymiana nagłośnienia i fotowoltaika dla kościoła. 
 
W środę młodzież do bierzmowania będzie miała spotkania w małych 

grupach, po mszy św. o godz. 1700 w Domu Parafialnym. 
 
W tym tygodniu I czwartek m-ca. modlitwa do Krwi Chrystusa, w tym dniu 

wspominamy Najświętszą Maryję Pannę Różańcową a po mszy św. o godz. 

1700 zapraszam grupę męską na kolejne spotkanie formacyjne.  

Dzisiaj na mszy św. o godz. 1000 poświęciliśmy zakupione ze składek 

rodziców dzieci I Komunijnych: pulpit dla przewodniczenia mszy św. nowe 

lekcjonarze oraz przyszłościowe od kolejnych grup - dwa ornaty fioletowe. 

Kancelaria parafialna czynna w poniedziałki, środy i piątki od 1500 do 1630. 
 
Bóg zapłać Rodz. V gr. z Gruszki za troskę o kościół i ofiarę 280 zł. Msza 

św. w ich int. w środę o 1700. W sobotę zapraszam VI gr. rodzin z Gruszki. 
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Co Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela 

Słowa Ewangelii według Świętego Marka  Mk 10, 2-16 

Faryzeusze przystąpili do Jezusa, a chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, 

czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając, zapytał ich: «Co wam 

przykazał Mojżesz?» Oni rzekli: «Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy 

i oddalić». Wówczas Jezus rzekł do nich: «Przez wzgląd na zatwardziałość 

serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg 

stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego                  

i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie 

są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek 

nie rozdziela». W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: 

«Kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia względem niej cudzołóstwo. 

I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo». 

Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko 

zabraniali im tego. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: 

«Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do 

takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie 

przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego». I biorąc 

je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je. 

Oto słowo Pańskie 


