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Dwudziesta piąta Niedziela zwykła
Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie: Mdr 2, 12. 17-20 (Jeśli sprawiedliwy jest synem Bożym, Bóg ujmie
się za nim)
Psalm responsoryjny: Ps 54 (53), 3-4. 5. 6 i 8 (R.: por. 6b) (Bóg podtrzymuje całe moje
życie)
Drugie czytanie: Jk 3, 16 – 4, 3 (Źródłem niepokojów jest nieład wewnętrzny)
Ewangelia: Mk 9, 30-37 (Druga zapowiedź męki i wezwanie do pokory)

ŚW. MATEUSZ – APOSTOŁ I EWANGELISTA
21 września obchodziliśmy święto św. Mateusza
Apostoła i Ewangelisty. Imię Mateusz pochodzi
od hebrajskiego imienia Mattaj lub Mattanja, co
oznacza

„dar Jahwe".

z Nazaretu w Galilei.

Mateusz

Ewangelia

pochodził
św.

Marka

nazywa go „Lewi, syn Alfeusza” z Kafarnaum.
Jezus powołał go na swego ucznia, gdy Mateusz
pełnił funkcję celnika. Według najstarszej tradycji
Mateuszowi przypisywane jest autorstwo pierwszej Ewangelii, która
napisana została dla Żydów w języku aramejskim, argumentującej, że
Jezus to oczekiwany przez nich Mesjasz. W Nim spełniły się wszystkie
proroctwa. Według poświadczenia Klemensa Arkadyjskiego Mateusz do
roku 42 przebywał w Jerozolimie i tam nauczał, a później wyruszył do
Etiopii, gdzie zmarł śmiercią męczeńską. Niektóre podania mówią o
tym, że apostołował w kraju Partów i w Persji. Relikwie Świętego miały
być przewiezione w X wieku ze Wschodu do Salerno znajdującego się
niedaleko

Neapolu. Mateusz

pracowników

kantorów,

Ewangelista
księgowych,

to

patron

celników,

alkoholików,
urzędników

podatkowych. W ikonografii ukazywany zwłaszcza w sztuce bizantyjskiej
– jako stary mężczyzna z siwymi włosami.

Atrybutami Świętego są

księga i pióro, postać uskrzydlonego młodzieńca, miecz lub halabarda,
sakwa

z

pieniędzmi

/Oprac. KD – wypracowania24.pl/

u

stóp,

torba

podróżna.
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Kancelaria parafialna:
Poniedziałek, środa,
piątek
godz. 17.00 – 19.00
sobota
14.00 – 16.00
W czwartek i niedzielę
kancelaria nieczynna

Msze św.
Niedziela
* w kaplicy w
Czachówku: 8.30
* w kościele: 10.00,
12.00, 13.15
Dni powszednie
18.00
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

Odwiedziny
chorych
1. piątek m-ca od godz.
9.30

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

Fotoreportaż z Szymbarka, Karlskrone, Ronneby, Oliwy i Gdańska

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś o godz. 13:15 rozpoczęcie
przygotowania do Rocznicy I
Komunii Św. dla dzieci klas IV. Na
Mszę św. zapraszamy również ich
rodziców aby omówić sprawy
organizacyjne. To też czwarta
niedziela miesiąca. Jaka zwykle
odbędzie się comiesięczna zbiórka
ofiar do puszek na rzecz
podopiecznych Parafialnego Zespołu
Caritas, w tym dla 1 rodziny
syryjskiej w ramach programu
Rodzina Rodzinie Caritas Polska.
2. Dziś podczas wszystkich Mszy
św. odbędzie się uroczyste
odnowienie przyrzeczeń
małżeńskich. Zapraszamy
małżonków do jak najliczniejszego
udziału w ich odnowieniu.
3. Dziękujemy nowożeńcom
Dominikowi i Justynie za
posprzątanie kościoła i ubranie
ołtarzy kwiatami na dzisiejszą
niedzielę. Na przyszłą niedzielę
prosimy o to mieszkańców
Julianowa.

4. Burmistrz Miasta i Gminy Góra
Kalwaria, Dariusz Zieliński i
Przewodniczący Rady Miejskiej, Zenon
Nadstawny serdecznie zapraszają do
udziału w uroczystości w Górze
Kalwarii, podczas której święty ojciec
Stanisław Papczyński zostanie
ogłoszony patronem miasta i gminy.
Msza święta odbędzie się w niedzielę 23
września w Sanktuarium Ojca
Papczyńskiego na Mariankach o godz.
12.00. Wczoraj podczas uroczystej sesji
uchwałę w sprawie ustanowienia
patrona podjęła Rada Miejska.

5. W przyszłą niedzielę 30 września

o godz. 15.00 na placu w
Sierzchowie zostanie odprawiona
dodatkowa Msza św. polowa. Po
niej nastąpi poświęcenie nowego
krzyża przydrożnego. Mieszkańców
serdecznie zapraszamy.

6. Koło Przyjaciół Radia Maryja
informuje, że wyjazd do Zakopanego w
dniach: 05-06-07.10. 2018 r. (piąteksobota-niedziela) nastąpi o godz. 5.45 z
Czachówka i o godz. 6.00 z Sobikowa.
Całą kwotę w wysokości 360 zł. lub
zaliczkę 200 zł z dopłatą reszty kwoty w
autokarze wpłacamy do p. Bogumiły
Dusza w Czachówku lub do p.
kościelnego Ryszarda Rosłona w
Sobikowie po mszach św.
7. Koło Przyjaciół Radia Maryja
informuje, że organizuje wyjazd do:
Niepokalanowa do nowej Kaplicy
Wieczystej Adoracji Najświętszego
Sakramentu – Ołtarza Pokoju w sobotę
27 października 2018 r. Zapisy i wpłaty
w wysokości 50 zł. (z obiadem)
wpłacamy do p. Bogumiły Dusza w
Czachówku lub do p. kościelnego
Ryszarda Rosłona w Sobikowie po
mszach św. Kontakt do p. Bogumiły
Dusza /tel. 664 743 764/.
8. Do Sakramentu Małżeństwa

przygotowują się:
– Kamil Osiadacz, kawaler z
Karoliny i Sylwia Papis, panna z
Bronisławowa, oboje z par. tutejszej
– zapowiedź druga.
Narzeczonych polecamy modlitwie
wiernych.

9. Zachęcamy do czytania prasy
katolickiej. W zakrystii są do nabycia
„Gość Niedzielny” i „Niedziela”. Na
stoliczku pod chórem wyłożony jest
nasz tygodnik „Wieści Parafialne”

Intencje Mszalne 23 IX 2018 – 30 IX 2018
Niedziela, 23.09.

Tweet od Papieża

8.30 (Czachówek) + + Jana Maciaka
10.00 + Zbigniewa Bernaciaka, Stefanii i Jana
Łukasiewiczów, Józefy i Jana Matulka
12.00 + Jerzego Wieczorkiewicza w 27 rocz. śm., Jana,
Marianny i Franciszka Balcerzaków
12.00 + Zenona Anuszewskiego w 3 rocz.śm., Aleksandra
Anuszewskiego i zm. Z rodz. Kucińskich
CHRZEST: Eryk Rybicki
13.15 + Wandy i Józefa Marczaków
I spotkanie rodziców i dzieci Rocznicowych

Poniedziałek 24.09.
13.00 POGRZEB: + Zygmunt Sobiecki
18.00 + Roberta Sudy w 26 rocz. śm., Jana i Ireny Sudów,
Marianny i Stanisława Nowaków, dziadków Wiśniewskich,
Sudów i Nowaków.

Środa, 26.09.
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Za parafian,

Sobota,29.09.
17.00 + Bogdana Augustyniaka w 11 rocz. śm., Mariana,
Edwarda i Heleny Augustyniaków
17.30 + Wacława Lenarta i zm. z cr. Lenartów
18.00 + Michała Dobrzyńskiego (im.) i zm. z rodz.
Dobrzyńskich i Nowaków

Niedziela, 30.09.
8.30 (Czachówek) + Tadeusza Szymańskiego
10.00 + Michaliny i Stanisława Marszałów, Zofii i Henryki
Matysiak, Andrzeja Otulaka
12.00 + Łukasza Tywonka
13.15 + Zofii i Stanisławy Włodarczyk
15.00 Msza św. w Sierzchowie. Poświęcenie nowego
krzyża.
Intencje spisano 21.09.2018

Z okazji przypadających 29 września
Imienin składamy ks. Michałowi
Dłutowskiemu nasze najlepsze życzenia
obfitości błogosławieństwa Bożego i stałej
opieki Matki Bożej. Niech św. Faustyna i bł.
ks. Michał Sopoćko wypraszają potrzebne
łaski i dary Ducha Świętego.
Duszpasterze

„Jezus zstąpił na ziemię, byśmy mogli
wstąpić do nieba: to jest tajemnica
Krzyża.”
/Franciszek/

Refleksja na
XXV Niedzielę zwykłą
Uczniowie musieli nauczyć się, że
mentalność Jezusa znacznie różni się od mentalności
świata. Sprawdzianem wielkości świata są: ranga
społeczna, pieniądze, stosunki, kultura. Jest to
często świat pozorów, wyliczeń, kalkulacji. Świat,
który podoba się Jezusowi, świat Ewangelii jest
bezinteresowny, jest światem dyskrecji, służby i
postawy dziecka. Kto chce być pierwszy, będzie
ostatni. Komu się wydaje, że jest wielki, w
rzeczywistości jest mały. Być wielkim w oczach
Ewangelii oznacza być otwartym na to, co
najmniejsze, słabe, potrzebujące szacunku i
miłości. /Stanisław Biel SJ/

Weekly tweet - wpis tygodnia
«Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech
będzie ostatnim …. ».

Powiedział Jezus uczniom z podkreśleniem
bratnim
gdy sprzeczali się ze sobą, kto z nich największy.
I nauczał: bądźcie sługami i dziecko wziąwszy
powiedział: «Kto jedno z tych dzieci

przyjmuje w imię moje
Mnie przyjmuje; … i Tego, który Mnie posłał»,
mówił ze spokojem.
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