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XXIX Niedziela zwykła
Niedziela Misyjna

Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie: Iz 53,10-11 (Cena zbawienia)
Psalm responsoryjny: Ps 33,4-5.18-19.20 i 22
Drugie czytanie: Hbr 4,14-16 (Przybliżmy się z ufnością do Chrystusa)
Ewangelia: Mk 10,35-45 (Przełożeństwo jest służbą)

19 Października – Wspomnienie Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki
MODLITWA DZIĘKCZYNNA ZA WSTAWIENNICTWEM
BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI
Boże, Źródło wszelkiego dobra, dziękuję Ci, że w swojej
miłości obdarzyłeś błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszkę
godnością kapłaństwa. Posłałeś Go, aby gorliwie głosił
Twoje słowo, szafował świętymi sakramentami, mężnie
działał w Twoje Imię i zawsze był blisko każdego człowieka
wzywając do przebaczenia, jedności i pokoju. Ty obdarzyłeś Go łaską męczeństwa, przez co upodobnił
się do Chrystusa na drodze krzyżowej. Uwielbiamy i dziękujemy Ci, Panie, za ten wielki dar dla Kościoła,
szczególnie za to, że uczyniłeś go pośrednikiem w rozdawnictwie łask. W swoim nieskończonym
miłosierdziu racz zaliczyć Go w poczet świętych, a mnie, za jego wstawiennictwem udziel łaski ......., o
którą z ufnością Ciebie proszę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

22 Października – wspomnienie św. Jana Pawła II
MODLITWA DO ŚW. JANA PAWŁA II
Święty Janie Pawle II, który odznaczyłeś się wielką miłością Boga i
ludzi, ufny w moc Twojego wstawiennictwa proszę Cię: Bądź przed
tronem bogatego w miłość i miłosierdzie Ojca Niebieskiego moim
orędownikiem w sprawie, którą Ci przedkładam. Uproś mi także dar
umocnienia mej wiary, nadziei i miłości, abym za Twoim przykładem
codziennie wzrastał w świętości i nie schodził z dróg, jakie ukazał
nam nasz Pan, Zbawca i Nauczyciel, Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg
i Człowiek. Amen.
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Kancelaria parafialna:
poniedziałek - środy, piątek
godz. 17.00 – 19.00
sobota
14.00 – 16.00
W czwartek kancelaria
nieczynna

Msze św.
Niedziela
* w kaplicy w Czachówku:
8.30
* w kościele: 10.00, 12.00,
13.15
Dni powszednie
18.00(17.00 –1X-1IV)
W czwartki o godz. 7.30

Nabożeństwa stałe:
*Godzinki o NP NMP –
I sobota miesiąca o 7.10
*Nowenna do MBNP środa o 17.30
*Nabożeństwo do Niep.
Serca NMP I sobota miesiąca
o 7.30
*Adoracja Najśw.
Sakramentu:
- I niedziela miesiąca po
Mszy św. o godz. 10.00

Spowiedź św.

Peregrynacja Znaków ŚDM

- podczas każdej Mszy św.
- w 1. piątek miesiąca
od godz. 17.00

22 października 2015 r. godz. 9:30
Gimnazjum im. Feliksa Kapackiego
w Cendrowicach

1. piątek m-ca od godz. 9.30

Odwiedziny chorych
Chrzest św.
w każdą niedzielę podczas
Mszy św. o godz. 12.00

Orędzię Papieża Franciszka na Światowy Dzień
Misyjny 18 października 2015
Kochani Bracia i Siostry! Światowy Dzień Misyjny w 2015 r.,
obchodzony w Roku Życia Konsekrowanego, jest inspiracją do
modlitwy i refleksji. Oczywiste jest, że każdy ochrzczony jest
powołany do świadczenia o Panu Jezusie poprzez głoszenie wiary
otrzymanej jako dar. W sposób szczególny dotyczy to osoby
konsekrowanej, ponieważ istnieje mocna więź między życiem
konsekrowanym i misją. Idea wiernego naśladowania Chrystusa,
która spowodowała pojawienie się życia konsekrowanego w Kościele,
jest odpowiedzią na Jego wezwanie, żeby wziąć krzyż i podążać za
Nim, naśladować Jego oddanie Ojcu oraz Jego gesty posługi i miłość,
utracić własne życie, by je odzyskać. A ponieważ całe życie Chrystusa
ma charakter misyjny, to wszyscy, którzy wiernie Go naśladują, muszą
przyjąć ten sam misyjny styl życia. Misyjny wymiar, który
należy do samej natury Kościoła, stanowi również
kluczową część każdej formy życia konsekrowanego i nie
może być pominięty, ponieważ spowoduje pustkę, która
zniekształci jego charyzmat. Misja to nie prozelityzm czy
jakaś strategia. Stanowi ona część „gramatyki” wiary. Jest
czymś niezbędnym dla tego, kto wsłuchuje się w głos
Ducha Świętego, który szepcze „przyjdź” i „idź”. Ci, którzy
naśladują Chrystusa, nie mogą nie stać się misjonarzami i dobrze
wiedzą, „że Jezus kroczy z nimi, rozmawia z nimi, oddycha z nimi.
Dostrzegają Jezusa żywego towarzyszącego im pośród całego
zaangażowania misyjnego” (Evangelii gaudium, 266). Misje to pasja,
którą żywimy wobec Jezusa i wobec ludzi. Gdy trwamy na modlitwie
przed Jezusem ukrzyżowanym, to widzimy ogrom Jego miłości, która
daje godność i nas umacnia, a równocześnie czuTM 2015_2.indd 6
2015-08-28 09:48:28 jemy, że ta miłość, która wypływa z Jego
przebitego serca, rozlewa się na cały lud Boży i na całą ludzkość.
Wtedy czujemy też, że On chce się nami posłużyć, aby przybliżać się
coraz bardziej do swojego umi- łowanego ludu (por. Evangelii
gaudium, 268) oraz do tych, którzy Go szczerym sercem szukają.
W nakazie Jezusa „Idźcie” widzimy scenariusze i ciągle nowe
wyzwania ewangelizacyjnej misji Kościoła. Wszyscy członkowie
Kościoła są powołani do głoszenia Ewangelii poprzez świadectwo
życia. Szczególnie zaś osoby konsekrowane są zaproszone do
słuchania głosu Ducha Świętego, który je wzywa, by poszły na
peryferie, do ludzi, do których nie dotarła jeszcze Ewangelia.
Pięćdziesiąta rocznica soborowego Dekretu Misyjnego Ad gentes jest
dla nas wszystkich zachętą do ponownego odczytania i podję- cia
refleksji nad tym dokumentem. Dekret Misyjny wywołał mocny misyjny
impuls w instytutach życia konsekrowanego. We wspólnotach
kontemplacyjnych ukazano w nowym świetle postać świętej Teresy od
Dzieciątka Jezus, patronki misji, jako inspiratorki ścisłej więzi między
życiem kontemplacyjnym i misją. Dla wielu zgromadzeń zakonnych
czynnych zainteresowanie misjami, zainspirowane Soborem
Watykań- skim II, przejawiło się w wyjątkowej otwartości na misje ad
gentes. Czę- sto towarzyszyło temu przyjmowanie braci i sióstr
z terytoriów i kultur ewangelizowanych, na taką skalę, że dziś można
mówić o międzykulturowości w życiu konsekrowanym. Dlatego istnieje
pilna potrzeba, żeby potwierdzić na nowo, że centrum idei misyjnej
stanowi Jezus Chrystus i że ta idea pociąga za sobą wymaganie
całkowitego daru z siebie dla głoszenia Ewangelii. W tej kwestii nie
może być żadnych kompromisów: ci, którzy dzięki łasce Bożej
podejmują misję, są powołani, aby nią żyć. Dla nich głoszenie
Chrystusa na licznych peryferiach świata staje się ich własną drogą
podążania za Nim i nagrodą za wiele trudów i wyrzeczeń. Wszelkie
próby zejścia z drogi tego powołania, nawet jeżeli towarzyszą temu
szlachetne motywacje wynikające z
licznych potrzeb
duszpasterskich, kościelnych czy humanitarnych, nie dadzą się
pogodzić z wezwaniem Pana do osobistej służby Ewangelii.
W instytutach misyjnych odpowiedzialni za formację powinni
wskazywać jasno i uczciwie tę perspektywę życia i działania, jak też
rozeznawać autentyczne powołania misyjne. Zwracam się

szczególnie do młodych, którzy zdolni są jeszcze do dawania
odważnego świadectwa i do podejmowania szlachetnych czynów,
niejednokrotnie idąc pod prąd: Nie pozwólcie się okraść z marzeń
o prawdziwej misji, o naśladowaniu Chrystusa poprzez całkowity dar
z siebie. W głębi sumienia niech każdy postawi sobie pytanie,
dlaczego wybrał misyjne życie i oceni swą gotowość do przyjęcia tego,
czym ono jest: darem miłości w służbie głoszenia Ewangelii.
Pamiętajcie o tym, że głoszenie Ewangelii najpierw jest koniecznością
dla tego, kto kocha Mistrza, zanim stanie się konieczno- ścią głoszenia
tym, którzy Ewangelii nie słyszeli. Dziś misja Kościoła stoi przed
wyzwaniem uszanowania potrzeby wszystkich ludów, aby powrócić
do swoich korzeni i chronić wartości swoich kultur. Chodzi o to, by
poznawać i szanować inne tradycje i systemy filozoficzne oraz uznać
prawo każdego ludu i każdej kultury do tego, by mogły wspierać się
swoimi tradycjami w próbie zrozumienia tajemnicy Boga
i w przyjmowaniu Ewangelii Jezusa, który jest światłem i ma
moc przemieniać wszystkie kultury Wobec tej złożonej
dynamiki stawiamy sobie pytanie: „Komu przede wszystkim
powinna być głoszona Ewangelia?”. Odpowiedź jest jasna
i znajdujemy ją w samej Ewangelii: ubogim, maluczkim,
chorym, pogardzanym i zapomnianym, tym, którzy nie mają
się czym odwdzię- czyć (por. Łk 14, 13-14). Ewangelizacja
mająca na uwadze szczególnie takich ludzi jest znakiem
Królestwa, które przyniósł Jezus: „Istnieje nierozerwalna więź między
naszą wiarą a ubogimi. Nie pozostawmy ich nigdy samych” (Evangelii
gaudium, 48). To musi być jasne szczególnie dla tych, którzy
podejmują życie konsekrowane w duchu misyjnym: poprzez ślub
ubóstwa decydują się naśladować Jezusa w Jego miłości do ubogich,
nie teoretycznie, lecz w ten sam sposób jak On iden tyfikował się
z ubogimi: żyjąc tak jak oni w niepewnej codzienności i rezygnując z
wszelkiej władzy, po to, by stać się braćmi i siostrami ubogich, dając
im świadectwo radości Ewangelii i stając się znakiem miłości Boga.
Żyjąc jako chrześcijańscy świadkowie i będąc znakiem miłości Ojca
wśród ubogich i małych, osoby konsekrowane powinny promować
w posłudze misyjnej obecność wiernych świeckich. Już Sobór
Watykański II stwierdził: „Ludzie świeccy współpracują w dziele
ewangelizacyjnym Kościoła i uczestniczą w jego zbawczym
posłannictwie jako świadkowie i jako żywe narzędzia” (Ad gentes, 41).
Misjonarze konsekrowani powinni otwierać się odważnie na tych,
którzy chcą z nimi współpracować, choćby przez czas określony, aby
mogli zdobyć doświadczenie. To są bracia i siostry, którzy pragną
dzielić się powo- łaniem misyjnym wynikającym z chrztu. Domy
i struktury misyjne są naturalnymi miejscami, by ich tam przyjmować
i udzielać im wsparcia ludzkiego, duchowego i apostolskiego.
Instytucje i dzieła misyjne Kościoła istnieją właśnie po to, by służyć
tym, którzy nie znają Ewangelii Jezusa. To oznacza, że potrzebują
charyzmatów i zaangażowania misyjnego osób konsekrowanych.
Lecz wszyscy konsekrowani także potrzebują struktur, jako wyrazu
troski Biskupa Rzymu, by gwarantować koinonię (wspólnotę), tak by
współ- praca i współdziałanie stanowiły integralną część misyjnego
świadectwa. Jezus postawił jedność swoich uczniów jako warunek,
aby świat uwierzył (por. J 17, 21). Spełnienie tego warunku nie jest
jednoznaczne z podporządkowaniem się prawnym i organizacyjnym
strukturom, czy też umniejszaniem roli Ducha Świętego, który
inspiruje do różnorodności, ale może przyczynić się do większej
skuteczności przekazu ewangelicznego i promowania jedności celów,
która jest również owocem Ducha Świętego. Dzieła misyjne, którymi
dysponuje Następca Piotra, posiadają uniwersalny horyzont
apostolski. Dlatego i one również potrzebują licz nych charyzmatów
życia konsekrowanego, żeby ogarnąć niezmierzony horyzont
ewangelizacyjny i móc zapewnić odpowiednią obecność na
wszystkich terytoriach, gdzie są posłane. Powierzam Maryi, Matce
Kościoła i wzorowi misyjnego zaangażowania, tych wszystkich, którzy
współpracują w głoszeniu Ewangelii ad gentes lub na ich własnych
terytoriach. Wszystkim głosicielom Ewangelii z całego serca udzielam
apostolskiego błogosławieństwa.
Watykan, 24 maja 2015, w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś Kościół Powszechny obchodzi
Światowy Dzień Misyjny, nazwany w Polsce
Niedzielą Misyjną. To dzień modlitwy i
wsparcia materialnego misji w świecie. Ofiary
zbierane na tacę podczas Mszy św.
przeznaczone są na ten cel. Następny tydzień to
Tydzień Misyjny. W tym roku stoi on pod
hasłem „Od nawrócenia do misji”.
2. Dziękujemy mieszkańcom Julianowa za
posprzątanie kościoła i ubranie kwiatami ołtarzy
na dzisiejszą niedzielę. Na przyszłą niedzielę
prosimy o to mieszkańców Sierzchowa i
Ługówki.
3. Ze względu na Pielgrzymkę do Radecznicy,
spotkanie
formacyjne
dla
dzieci
pierwszokomunijnych i ich rodziców odbędzie
się w przyszłą niedzielę 24 października o godz.
13.15. Obecność obowiązkowa. Na tym
spotkaniu dzieci, za których opłacona została
składka otrzymają różańce.
4. Jutro, 19 października przypada 31 rocznica
męczeńskiej śmierci bł. Ks. Jerzego Popiełuszki.
5. W czwartek 22 października przypada
doroczne wspomnienie św. Jana Pawła II.
Podczas modlitwy różańcowej i Mszy św. o
godz. 17.00 modlić się będziemy za jego
przyczyną w intencji Kościoła i Ojczyzny. Po
Mszy Św. wyjdziemy przed pomnik naszego
Papieża i zaśpiewamy Jego ulubioną pieśń
„Barkę”.
6. Na stoliczku za ławkami wyłożone są kartki
na wypominki. Od dziś można składać je w
zakrystii i kancelarii. W dniach 1 i 2 listopada
Wypominki przyjmowane będą również na
cmentarzu. Jak zwykle prosimy o segregowanie
śmieci i zachowanie należytego porządku na
cmentarzu. 1 i 2 listopada na cmentarzu
parafialnym Ministranci z naszej parafii
rozprowadzać będą znicze. Dochód ze
sprzedaży zniczy przeznaczony zostanie na
dofinansowanie tegorocznego obozu zimowego
dla Ministrantów, który odbędzie się w ferie
zimowe.
7. W tym tygodniu, jak widzimy zostały
zamontowane dwa nowe żyrandole w
transepcie, częściowo ufundowane wspólnie z

ofiar wiernych naszej parafii i nowożeńców
2015 r. Bóg zapłać.

8. Przypominamy, że do 1 kwietnia Nabożeństwa i
Msze św. odprawiamy w porządku zimowym tj. o
godz. 16.30 i 17.00. W październiku zapraszamy na
tradycyjne nabożeństwa różańcowe odprawiane w
Sobikowie codziennie o godz. 16.30 a w
Czachówku o godz. 18.00. Tam w środę
poprzedzone one będą Mszą św. Jak poprzednio
prosimy dzieci i młodzież o kartki z nazwiskami
tych, które chciałyby w kolejnych dniach gościć na
całą dobę figurkę Matki Bożej w swoim domu.

9. Poszukujemy katechety na zastępstwo w SP
w Dobieszu za p. Krystynę Borowską, która
przebywa na zwolnieniu lekarskim. Osoby
zainteresowane zapraszamy do kancelarii lub
zakrystii.
10. Dnia 17 października w Kościele
Seminaryjnym rozpocznie się w naszej
Archidiecezji Peregrynacja Krzyża i Ikony
Matki Bożej Salus Populi Romani – symboli
ŚDM. W naszej parafii peregrynacja odbędzie
się 22 października. Symbole ŚDM w asyście
naszych Strażaków przybędą o godz. 9:30 do
Gimnazjum im. Feliksa Kapackiego w
Cendrowicach, gdzie wraz z Wolontariuszami
ŚDM , Dyrekcją, Nauczucielami, młodzieżą
gimnazjalną odbędzie się spotkanie w Sali
Gimnastycznej. Peregrynacja w naszej parafii
potrwa ok 45 min. Zapraszamy do licznego
udziału młodzież ale też wszystkich pozostałych
parafian w tym podniosłym i wyjątkowym
wydarzeniu. Na powitanie symboli gromadzimy
się przed Gimnazjum w Cendrowicach.

Do
Sakramentu
Małżeństwa
przygotowują się: Janusz Odolski, kawaler
z parafii św. Michała Archanioła w
Młochowie i Ewelina Oliszewska, panna
z par. tutejszej. Zapowiedź druga.
Narzeczonych
polecamy
modlitwie
wiernych.
12.
Zachęcamy do czytania prasy
katolickiej. W zakrystii są do nabycia
„Gość Niedzielny” i „Niedziela”. Na
stoliczku pod chórem wyłożony jest nasz
tygodnik parafialny.

11.

Intencje Mszalne 18 X – 25 X
Niedziela 18.10.
8.30 (Czachówek)
10.00 + Zdzisława Smakoszewskiego w 10 rocz. śmierci
10.00 + Bogusławy Kozyra w 1 rocz. śmierci
Nabożeństwo Różańcowe
12.00 + Zofii Miszkowskiej w 2 rocz. śmierci, Gabrielę i Jana
Wójcików
12.00 + Tadeusza Niżińskiego w 2 rocz. śm., Heleny, Szczepana
Nizińskich, Józefy i Stanisława Rudzkich
CHRZEST: Sylwia Matysiak
13.15 + Jadwigi i Jerzego Gorzkowskich, zm. z rodz.
Gorzkowskich
13.15 + Teresy Kopyszko (im.)
Poniedziałek 19.10.
16.30 Nabożeństwo Różańcowe
17.00 + Weroniki, Haliny, Władysława Jeleniów, Marianny,
Wojciecha Kurzyńskich, Ireny, Lucjana, Staręga, Marii,
Franciszka, Jerzego, Karoliny, Stanisława Rączków, Heleny,
Czesława Kwiatkowskich, Feliksy, Stanisława Wyszogrodzkich
Wtorek 20.10.
16.30 Nabożeństwo Różańcowe
17.00 + Henryka w 2 rocz. śm. , Jacka Cyngotów oraz za zm. z
rodz. Mieczników
Środa, 21.10.
16.30 Nabożeństwo Różańcowe
17.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Za parafian
Władysława w 1 rocz. śm, Wandy Pruszewskich
Czwartek 22.10.
9.30 Peregrynacja Symboli ŚDM w Gimnazjum w
Cendrowicach
16.30 Nabożeństwo Różańcowe
17.00 Intencja wolna
Piątek, 23.10.
16.30 Nabożeństwo Różańcowe
17.00 + Franciszka Prokopczyka w 3 rocz. śm. , Stanisława i
Marianny Fronczaków
Sobota, 24.10.
16.00 + Stanisława w 9 rocz. śm. , Piotra Wujkiewiczów,
Stanisława, Genowefy, Kazimierza Kozickich
16.30 Nabożeństwo Różańcowe
17.00 + Anny Wrotek w 15 rocz. śm. , zm. z rodz. Wrotków
18.00 ŚLUB: Klaudia Zielińska – Marcin Korycki
Niedziela 25.10.
8.30 (Czachówek)
10.00 + Tadeusza (im.), Krystyny Tywonków
10.00 Rez. p. Stanisławska
Nabożeństwo Różańcowe
12.00 + Jerzego Jeziorskiego w 15 rocz. śmierci
12.00 + Stanisławy i Stanisława Urbanowiczów
13.15 + Eugeniusza i Jadwigi Zwolińskich, Jana i Jadwigi
Plesiewiczów i zm. z tych rodzin
13.15 + Stanisławy Ochniak w 2 rocz. śmierci
Spotkanie formacyjne dla dzieci pierwszokomunijnych i ich
rodziców

Refleksja na XXIX
Niedzielę Zwykłą
„Czerpać wzór z Mistrza”
W dzisiejszych czasach często wydaje
się, że wszystko, co ten świat oferuje,
słusznie nam się należy. Dążymy do
zaszczytów, do zaspokojenia potrzeb materialnych, nieraz
ponad miarę, bierzemy udział w „wyścigu szczurów”,
robimy wszystko, aby stać się „wielkimi”. A tymczasem
mamy czerpać wzór z naszego Mistrza: wielki jest ten, kto
służy. Ta zasada nie odnosi się tylko do rządzących, ale do
każdego z nas, bo za każdego z nas Chrystus oddał życie,
każdy z nas w nadziei jest już zbawiony. /Hanna Ożdżyńska/
Serdecznie zapraszamy na Nabożeństwa różańcowe.
W tym tygodniu
nabożeństwo w
Sobikowie o godz. 16:30
poprowadzą:
19.10. 2015 r. Poniedziałek. – Dzieci ze Szkół Podstawowych

20.10.2015 r. Wtorek – Parafialna Rada Duszpasterska
21.10.2015 r. Środa – Parafialny Zespół Caritas
22.10.2015 r. Czwartek - Ministranci
23.10.2015 r. Piątek – Kandydaci do Bierzmowania z gr. p. Mileny
Zelińskiej i p. Renaty Woźniak
24.10.2015 r. Sobota – KŻR z Cendrowic
25.10.2015 r. Niedziela – Ministranci
26.10.2015 r. Poniedziałek – Parafialna Rada Ekonomiczna
--------------------------------------------------------------------------------W Czachówku o godz. 18:00
19.10.2015 r. Poniedziałek. – Dzieci ze Szkół Podstawowych
20.10.2015 r. Wtorek – Parafialna Rada Duszpasterska
21.10.2015 r. Środa – Parafialna Rada Ekonomiczna
22.10.2015 r. Czwartek – Ministranci
23.10.2015 r. Piątek – Kandydaci do Bierzmowania
z gr. p. Jadwigi Otulak i p. Marzeny Filutowskiej
24.10.2015 r. Sobota – KŻR z Bronisławowa
25.10.2015 r. Niedziela – KŻR z Czachówka
26.10.2015 r. Poniedziałek – Animatorzy Kand. do Bierzmowania



Weekly tweet - wpis tygodnia
Prosimy Boga codziennie i o tak wiele,
w domu, na ulicy w kaplicy, w kościele,
Jakub i Jan też prosili by być obok Boga,
by mieć władzę, ona kusi, uwodzi, przyciąga.
A Jezus: «… kto by chciał być pierwszym między
wami,
niech będzie niewolnikiem wszystkich.»
To przestroga kochani..
Kazimierz

intencje spisano 13.10.15
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