OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Wspólnota Modlitewna Betania zaprasza
na adorację Najświętszego Sakramentu
jutro po Mszy św. Wieczornej do dolnego
kościoła.
2. Spotkanie Parafialnego Zespołu Caritas w
poniedziałek (9.09) o 16:30. Osoby chętne,
które chciałyby przez swoje osobiste zaangażowanie wspomóc czynnie dzieła naszej
parafialnej grupy Caritas zachęcamy do
wstąpienia w jej szeregi. Zapisy u ks. Proboszcza.
3. Msza Święta Bractwa Św. Pawła we wtorek o 19.15 w dolnym kościele.
4. Msza św. zbiorowa za zmarłych w czwartek o 8.00.
5. Spotkanie Franciszkańskiego Zakonu
Świeckich w czwartek (12.09.) o 17:00 w
salce św. Jacka.
6. W piątek będziemy obchodzić wspomnienie św. Jana Chryzostoma, biskupa i
doktora kościoła; a w sobotę święto Podwyższenia Krzyża Świętego.
7. W związku z rozpoczęciem nowego roku
szkolnego i katechetycznego Rada Stała
Konferencji Episkopatu Polski wydała dokument przestrzegający przed zagrożeniami
wynikającymi z wprowadzania do szkół zajęć ingerujących w sposób niewłaściwy w
sferę rozwoju psychoseksualnego dziecka.
Pełna treść dokumentu oraz specjalne
oświadczenie rodzicielskie nie pozwalające
na zajęcia niezgodne z przekonaniami religijnymi znajdziemy na naszej stronie internetowej.
Osoby wyjeżdżające z Ks. Tomaszem na
Pielgrzymkę na Podlasie w najbliższym tygodniu zostaną poinformowane telefonicznie o szczegółach wyjazdu.
8. W sali św. Wojciecha można nabyć książki i prasę katolicką.

ZMARLI PARAFIANIE W OSTATNIM
TYGODNIU
Feliksa Mirońska (83), Józef Mądry (92),
Marian Mańkowski (63), Helena Szułczyńska (83), Wieczny odpoczynek …
ZMARLI PARAFIANIE W OKRESIE LIPCA i
SIERPNIA 2019:
Zofia Piankowska l.86, Irena Szurowska
l.93, Maria Cieslak l.77, Jozefa Rybakowska l.88, Genowefa Dumka l.86, Krystyna
Jakubiak l.70 , Krystyna Jakubiak (70),
Henryk Jasiński (78), Wojciech Matuszewski (66), Henryka Gąsecka (80), Marianna
Tońska (94), Franciszek Kotłowski, Małgorzata Kwiatkowska-Dąbek (61), Jan Kira
(77), Eugeniusz Krzysztofowicz (69), Henryk Miszk (76), Grażyna Kubicz (64), Paulina Melibruda (67), Bogdan Kalinowski
(79), Jadwiga Wiśniewska (88), Aleksy
Drewczyński (84), Stanisław Fota (93).,
Irena Radlińska (80), Helena Wieczorek
(85), Ryszard Muszyński (80), Andrzej
Trębiński, Aniela Szczepaniak (76), Elżbieta Predel (81), Małgorzata Krause (56),
Krystyna Malinowska (74), Jan Nowakowski (83), Wacław Jasiel (80),Teresa
Tołoczko (91), Bożena Wójcik (64), Sławomira Walkusz (74), Jerzy Przepieść (54).
Jerzy Zaglaniczny (83).

PODZIĘKOWANIE
Serdecznie dziękujemy wszystkim,
którzy nabywając Biuletyn Parafialny
swoją ofiarą wspierają Fundusz Liturgicznej
Służby Ołtarza. Dzięki państwa ofiarom
ministranci mogli w tym roku uczestniczyć w obozie rowerowym, a lektorzy w
pielgrzymce do Rzymu.
ks. Tomasz - redakcja
ks. Wojciech - korekta
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SŁOWO NA NIEDZIELĘ
”Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie
samego, nie może być moim uczniem. Kto nie nosi swego
krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem”.

Słowa o nienawiści z dzisiejszej ewangelii domagają się specjalnego wyjaśnienia. W orientalnym sposobie mówienia, lubującym się w antytezach i przeciwstawieniach,
użyte
przez
Chrystusa
określenie
„nienawidzić” nie ma tego znaczenia, co w języku polskim. Jest ono —w tym przypadku przeciwstawieniem
miłości. W istocie rzeczy chodzi Chrystusowi o miłość
bezgraniczną i miłość mniejszą. Królestwo Boże domaga
się właśnie poświęcenia i miłości bezgranicznej, jaka nie
jest czasami konieczna dla rodziców, braci czy sióstr.
Chrystus w swej wypowiedzi nie nakazuje nienawidzić,
ale kochać sprawy ludzkie i rodzinne mniej niż boskie.
W języku polskim najprecyzyjniej oddaje myśl greckiego
oryginału zdanie: „Jeżeli kto przychodzi do mnie, a swojego ojca i matki, żony i dzieci i sióstr, a nawet swojego
życia nie miłuje mniej niż mnie, nie może być moim
uczniem. Jezus Chrystus poleca swoim uczniom, aby
zastanowili się nad tym czy stać ich na Królestwo Boże,
które nie jest warte przysłowiowe „parę groszy”, ale
wymaga od nas miłości w najwyższym stopniu. Jeżeli
oczekujesz od Boga nieba to policz twoją miłość do Niego. Jeżeli ona ledwo się tli, nie starcza jej na tyle, aby
nawet poświęcić godzinę czasu na niedzielną Eucharystię, nie starcza jej na kilkanaście minut modlitwy codziennie, nie starcza jej na dobre uczynki dla bliźniego, na comiesięczną spowiedź, to czy starczy jej na Królestwo niebieskie? W świetle słów dzisiejszej ewangelii
można mieć poważne wątpliwości.
Ks. Tomasz

14.09. - sobota
Święto
Podwyższenie Krzyża
Świętego
Kiedy w roku 70 Jerozolima
została zdobyta i zburzona
przez Rzymian, rozpoczęły się
wielkie prześladowania religii
Chrystusa, trwające prawie
300 lat. Dopiero po ustaniu
tych prześladowań matka cesarza rzymskiego Konstantyna,
św. Helena, kazała szukać Krzyża, na którym umarł Pan Jezus.
Po długich poszukiwaniach
Krzyż odnaleziono. Co do daty
tego wydarzenia historycy nie
są zgodni; najczęściej podaje
się rok 320, 326 lub 330, natomiast jako dzień wszystkie źródła podają 13 albo 14 września. W związku z tym wydarzeniem zbudowano w Jerozolimie na Golgocie dwie bazyliki: Męczenników (Martyrium) i
Zmartwychwstania
(Anastasis). Bazylika Męczenników nazywana była także
Bazyliką Krzyża. 13 września
335 r. odbyło się uroczyste
poświęcenie i przekazanie
miejscowemu biskupowi obydwu bazylik. Na tę pamiątkę
obchodzono co roku 13 września uroczystość Podwyższenia
Krzyża Świętego.

INTENCJE MSZALNE 9 09—.15.09. 2019
PONIEDZIAŁEK 9.09
6:30 + Stanisław Flisikowski (9)
6:30 O zdrowie dla Teresy
7:00 ++ Mieczysław w 11 r. śm., Piotr, Helena Burdzik, Franciszek i Franciszka Krzak
7:00 + Irena Radlińska w m-c po pogrzebie
7:30 Z podziękowaniem Bogu Wszechmogącemu za
szczęśliwie przeżyte 63 lata w małżeństwie Brygidy i
Aleksandra. Prosimy Matkę Bożą o opiekę i dalsze
łaski dla małżonków i całej rodziny
7:30 ++ Józef Borysiewicz w 2 r. śm. i wszyscy zmarli
z rodziny
18:30 ++ Zenon Czerwinski w 1 r. śm., Henryk Pupacz w 27 r. śm.
18:30 + Jan Madajczyk w 3 r. śm.
WTOREK 10.09
6:30 + Stanisław Flisikowski (10)
6:30 + Matylda Brzozowska w 1 r. śm.
7:00 + Ryszard Kołodziejak w 1 r. śm.
7:00 + Ryszard Muszyński w m-c po pogrzebie
7:30 ++ Bernard i Regina i zmarli z rodziny
7:30 ++ Zmarli z rodziny Rusanowskich i Bernatowicz, Zenon i Darek, Krystyna Sobaszkiewicz
18:30 ++ Agnieszka Ronowska w 6 r. śm. i Franciszek Ronowski
18:30 ++ Stanisław w 37 r. śm. i Maria w 7 r. śm.,
Henryk w 4 r.śm. Kurowscy, Elżbieta Bigus w 8 r. śm.
ŚRODA 11.09
6:30 + Eugenia Tyborowska
6:30 + Andrzej Trembiński w m-c po pogrzebie
7:00 + Stanisław Flisikowski (11)
7:00 + Helena Wieczorek - intencja od sąsiadów z
Koł 27 E
7:30 ++ Rodzice Anna i Feliks, Bronisława (ona),
Maria, Józef
7:30 + Bogusław Drzonkowski w 24 r. śm.
18:30 Siostra – Władysława, Bernard, Monika, Stanisław i Bernadeta
18:30 ++ Magdalena Rudnik w 2 r. śm. i Henryk
CZWARTEK 12.09
6:30 + Ryszard Muszyński
6:30 O zdrowie dla Ks. Mikołaja
7:00 + Stanisław Flisikowski (12)
7:00 W 80 rocznicę urodzin męża Gerarda z prośbą
o łqskę wiary i o zdrowie, Boże błogosławieństwo
dla jubilata i całej rodziny
7:30 + Zofia Libura w 9 r.śm.
7:30 ++ Rozalia,Michał, Stefan i Norbert
8:00 Msza św. Zbiorowa za zmarłych
18:30 W intencj Ojczyzny by była wierna Bogu, 6:30

Kościołowi i Ewangelii i za tych, którzy polegli w jej
obronie – intencja od Franciszkańskiego Zakonu
Świeckich
18:30 ++ Maria Dziedziul, rodzice i rodzeństwo z
obojga stron
PIĄTEK 13.09
6:30 O uzdrowienie córki Moniki i wszelkie potrzebne dla niej łaski
6:30 + Aniela Szczepanik w m-c po pogrzebie
7:00 + Elżbieta Predel w m- po pogrzebie
7:00 ++Teresa Olszewska w 6 r. śm., Mieczysław
Olszewski w 9 r. śm., Józef Olszwski
7:30 O Boże błogosławieństwo dla Ks. Marka i jego
parafian
7:30 + KS. Janusz Zdolski - salezjanin
18:30 + Roman w 17 r. śm. i Melania i rodzice z
obojga stron
18:30 + Stanisław Flisikowski (13)
ena Korsak (27)
SOBOTA 14.09
6:30 ++ Zygfryd Maciejewski i zmarli z rodziny
6:30 Dziękczynna z okazji 50 – lecia małżeństwa
Stanisława i Teresy Płocharczyk z prośbą o Boże
błogosławieństwo
7:00 ++ Marek i Jadwiga
7:00 ++ Bronisław Sokólski w 6 r. śm. oraz rodzice z
obojga stron
7:30 + Wolfgang Wedra w 3 r. śm.
7:30 + Stanisław Flisikowski (14)
18:30 ++Stefan w 7 r.śm., zmarli rodzice obojga
stron, Genowefa, Roman, Alfons
NIEDZIELA 8.09
GÓRNY KOŚCIÓŁ
6:30 ++ Marta i Jan i Teresa
8:00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o opiekę Matki Bożej Bolesnej nad Zgromadzeniem Sióstr Serafitek i o nowe powołania
9:30 ++ Maria Majder w 17 r. śm. oraz zmarli z
rodziny Zacharskich i Majderów
11:00 Za parafian
12:30 Za duszę śp. Walerii w 51 r. śm. oraz Antoniego i Zenona i zmarłych z rodziny Brzóska i Kajut
12:30 50 rocznica ślubu: Zofia i Tadeusz Siarowie z
podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o
Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, zdrowie dla jubilatów i całej rodziny
16:00 35 rocznica ślubu: Elżbieta i Jerzy z podziękowaniem za otrzymane łaski , z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla całej
rodziny
19:00 ++ Piotr Dmowski w 1 r. śm., Zbigniew Dmowski w 14 r. śm., rodzice i rodzeństwo z obojga stron

DOLNY KOŚCIÓŁ
8:00 + Stanisław Flisikowski (15)
9:30 + Barbara Latopolska – intencja od siostry i męża
z rodziną
11:00 ++ Hanna Bagińska w 14 r. śm., Władysław w
14 r.śm., Irena w 5 r. śm. Andrzejewscy
12:30 ++ Mąż Wacław Wydra w 7 r. śm., Siostra Grażyna, mama i cała rodzina

ataków i profanacji.
– Krzyż nie zabija. Krzyż ratuje ludzi –
zaznaczył Lech Dokowicz, organizator akcji
„Polska pod Krzyżem”.
Dlatego organizatorzy nawołują, by w tym
czasie zgromadzić się na lotnisku Kruszyn we
Włocławku. Wierni, którzy nie mogą być na
POLSKA POD KRZYŻEM
miejscu, mogą łączyć się duchowo i za poAkcja „Polska pod Krzyżem” jest organizo- średnictwem mediów. Telewizja Polska i
wana przez diecezję włocławską wspólnie z Polskie Radio, oraz TV Trwam będą szeroko
Fundacją Solo Dios Basta. Celem jest oży- relacjonować tę akcję modlitewną.
wienie wiary w Polsce. Kampania będzie
obejmować przede wszystkim wspólną moEDUKACJA SEKSUALNA —
dlitwę 14 września na lotnisku aeroklubu w
ODPOWIEDZIALNOŚĆ RODZICÓW
Kruszynie pod Włocławkiem, gdzie mają
zgromadzić się wierni z całego kraju. Zapla- W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnenowano modlitwę oddania życia Jezusowi, go i katechetycznego Rada Stała Konferencji EpiMszę Świętą, Apel Jasnogórski i nocną ado- skopatu Polski wydała dokument zatytułowany:
rację w intencji Kościoła i Polski. Modlitwy „Edukacja seksualna. Odpowiedzialność rodziców”. Pełen tekst oraz specjalne oświadczenie
zakończą się następnego dnia rano.
– Po „Różańcu Do Granic” teraz zatrzymanie rodzicielskie nie pozwalające na zajęcia niezgodPolski pod Krzyżem. Dlaczego pod Krzyżem? ne z przekonaniami religijnymi można znaleźć na
Żeby od tego Krzyża nie odchodziła – pod- naszej stronie internetowej: www.nmp.pl oraz w
zakrystii. Prosimy o przekazywanie tej informacji
kreślił ks. bp Wiesław Mering, ordynariusz
rodzicom.
diecezji włocławskiej.
„W ostatnich miesiącach nasilają się zagrożenia
„Polska pod Krzyżem” to odpowiedź na ataki dla dobra dzieci wynikające z wprowadzania do
wymierzone w Kościół. To odpowiedź na szkół zajęć ingerujących w sposób niewłaściwy w
bluźnierstwa, profanacje, brak wiary i liczne sferę jego seksualności i rozwoju psychoseksualodejścia od wiary.
nego. W niektórych miejscach w Polsce permi– Jako chrześcijanie, ludzie wiary, wierzymy sywna edukacja seksualna będzie organizowana
w siłę modlitwy, że to, co się dzieje w tej przez samorządy od 1 września. Dlatego trzeba
chwili w naszym kraju, w krótkim okresie przypomnieć o prawach, jakie przysługują rodziczasu zostanie zaniechane – powiedziała com w zakresie procesu wychowania (…)
Maria Kulbida, która na to wydarzenie orga- Podstawowym instrumentem, z którego może
skorzystać każdy rodzic, jest złożenie oświadczenizuje wyjazd z Wrocławia.
nia wychowawczego przypominającego, że na
Przemianę trzeba rozpocząć od siebie –
udział dziecka w jakichkolwiek zajęciach nieobowskazał ks. bp Wiesław Mering.
wiązkowych potrzebna jest zgoda rodzica lub
– Kto nawraca swoje serce, nawraca świat. opiekuna prawnego, którą poprzedzić powinno
Potrzeba nam do tego mocy, przypomnienia przekazanie mu szczegółowych informacji na
i siły, która bije z Krzyża – akcentował.
temat ich programu oraz podmiotu, który ma je
Krzyża, który jest znakiem miłości i ratunku, prowadzić. Rodzic powinien wyrazić zgodę na
a który tak często staje się przedmiotem udział w każdym cyklu zajęć osobno”.

