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Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Św.Maksymilianie, módl się za nami.
Św.Maksymilianie, wielki miłośniku Boga,
Św.Maksymilianie, nieustraszony rycerzu Niepokalanej,
Św.Maksymilianie, apostole Niepokalanej Pośredniczki
Łask,
Św.Maksymilianie, założycielu Rycerstwa Niepokalanej,
Św.Maksymilianie, apostole Cudownego Medalika,
Św.Maksymilianie, mężny szerzycielu królestwa
Niepokalanej,
Św.Maksymilianie, wzorze życia zakonnego,
Św.Maksymilianie, pragnący śmierci męczeńskiej,
Św.Maksymilianie, gorliwy apostole Japonii,
Św.Maksymilianie, pełen poświęcenia dla chorych
i nieszczęśliwych,
Św.Maksymilianie, zdobywco dusz dla Niepokalanej,
Św.Maksymilianie, ukazujący ludziom ideał życia,
Św.Maksymilianie, miłośniku modlitwy,
Św.Maksymilianie, wzorze niezachwianej ufności,
Św.Maksymilianie, pociągający ludzi dobrocią
i radością,
Św.Maksymilianie, pragnący nawrócenia grzeszników,
Św.Maksymilianie, pragnący zjednoczenia w Kościele
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wszystkich wyznawców Chrystusa,
Św.Maksymilianie, pragnący nawrócenia pogan,
Św.Maksymilianie, kochający bliźnich dla Boga,
Św.Maksymilianie, miłośniku umartwienia i pokuty,
Św.Maksymilianie, przykładzie posłuszeństwa,
Św.Maksymilianie, miłośniku ubóstwa i prostoty,
Św.Maksymilianie, wzorze anielskiej czystości,
Św.Maksymilianie, obrońco dobrych obyczajów,
Św.Maksymilianie, głosicielu odrodzenia Narodu
Polskiego,
Św.Maksymilianie, obrońco wiary świętej,
Św.Maksymilianie, apostole prasy katolickiej,
Św.Maksymilianie, apostole dobrego przykładu,
Św.Maksymilianie, wzorze znoszenia cierpień,
Św.Maksymilianie, przykładzie przebaczenia wrogom,
Św.Maksymilianie, umacniający współwięźniów na
duchu,
Św.Maksymilianie, ofiarujący swe życie za rodzinę,
Św.Maksymilianie, spieszący z kapłańską posługą
skazańcom,
Św.Maksymilianie, męczenniku Oświęcimia,
Św.Maksymilianie, chlubo polskiej ziemi,
Św.Maksymilianie, wsławiony po całym świecie,
Św.Maksymilianie, wielki nasz orędowniku w niebie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.
K. Módl się za nami Św. Maksymilianie.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
K. Módlmy się: Wszechmogący, miłosierny Boże, który
serce świętego Maksymiliana rozpaliłeś miłością do
Niepokalanej i uczyniłeś go wielkim Jej rycerzem i narzędziem do szerzenia Twojego Królestwa, rozpal i nasze serca podobną miłością i ofiarnością, abyśmy
w życiu swoim szukali zawsze Twej chwały. Przez
Chrystusa Pana naszego.
W. Amen.
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XXV NIEDZIELA ZWYKŁA
Słowo na Niedzielę
ROK LITURGICZNY A/II

Dzisiejsza Ewangelia znów przypomina, że ostatni będą pierwszymi,
Iz 55, 6-9 Myśli moje nie a pierwsi ostatnimi. To paradoksalne ewangeliczne prawo realizuje najsą ...
pierw sam Jezus, który dla nas ogołocił samego siebie. Stając się ostatnim,
Flp 1, 20c-24.27a Dla oddając siebie, okazał się pierwszym. Jednak ci, którzy uważają się za
pierwszych, przestają dawać siebie innym i stają się ostatnimi. Czy uczysz
mnie żyć ...
się od Boga takiej hojnej miłości i pokory? Porozmawiaj z Jezusem o twoim
Mt 20, 1-16a O robotpowołaniu do świętości, do pracy w Bożej winnicy, do służby innym.
nikach w winnicy
Źródło: modlitwawdrodze.pl

Z n au c z a n i a ś w . J a n a Paw ł a I I
Ewangeliczna przypowieść ukazuje naszym oczom rozległą winnicę
Pańską oraz rzeszę ludzi, mężczyzn i kobiet wezwanych przez
Boga i wysłanych tam do pracy.
Winnicą jest cały świat, który
winien zostać przemieniony zgodnie z Bożym
planem w perspektywie ostatecznego przyjścia
Królestwa Bożego. Królestwo Jezusa jest zapoczątkowaniem Królestwa Bożego: Jezus
sam objawia, kto jest tym Bogiem, którego
nazywa „Abba”, Ojcem. Bóg, objawiony przede
wszystkim w przypowieściach, wrażliwy jest
na potrzeby i cierpienia każdego człowieka:
jest Ojcem pełnym miłości i współczucia, który
przebacza i darmo udziela łask, o jakie się Go
prosi. Św. Jan mówi nam, że „Bóg jest miłością”. Każdy człowiek jest zatem wezwany, by
„nawrócić się i uwierzyć” w miłosierną miłość
Boga względem niego: Królestwo wzrastać
będzie w miarę, jak każdy człowiek nauczy się
zwracać do Boga w zażyłości modlitwy jako do
Ojca i starać się będzie pełnić Jego wolę. Głoszenie i ustanowienie Królestwa Bożego są
przedmiotem misji Chrystusa: „Na to zostałem

posłany”. Więcej jeszcze: sam Jezus jest
„Dobrą Nowiną”, jak stwierdza już na początku
posłannictwa w synagodze swojego miasta,
zastosowując do siebie słowa Izajasza o Namaszczonym, posłanym przez Ducha Pańskiego. Skoro Chrystus jest „Dobrą Nowiną”, zachodzi w Nim tożsamość pomiędzy posłaniem i
posłanym, pomiędzy tym, co mówi, co czyni i
kim jest. Jego moc, tajemnica skuteczności
Jego działania, leży w całkowitym utożsamieniu ze zwiastowanym przez Niego orędziem:
głosi On „Dobrą Nowinę” nie tylko przez to, co
mówi albo czyni, ale przez to, kim jest. Posługa Jezusa opisana jest w kontekście podróży
po Jego ziemi. Horyzont posłannictwa przed
paschalnego koncentruje się na Izraelu; tym
niemniej Jezus przynosi element nowy
o zasadniczym znaczeniu. Rzeczywistość
eschatologiczna nie jest odłożona na odległe
przyjście końca świata, ale staje się ona bliska
i zaczyna się urzeczywistniać.
Źródło: Jan Paweł II, Encyklika Redemptoris Missio, Rzym 7 XII 1990, nr 13.
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I N T E NC J E M S Z Y Ś W I Ę T Y C H
18:30 - + Melania Pawlukiewicz 6m. po śm.
9:00 - + Janusz Domysławski
9:00 - +Franciszek Maciej Omiljanowicz 18r. ś
12:00 - za parafian
12:00 -+Franciszek Michalina Henryk Krystyna
Żyndów, Stanisław i Katarzyna Dąbrowskich
15:00 - za Ojczyznę i oddalenie zagrożeń
18:30 - modlitwa różańcowa (kaplica adoracji)
19:00 -+ Zofia Matuszek 4 r. śm, Władysław,
Zofia z rodz. Matuszek i Słodyczka
Maćkowa Ruda:
10:30 - +Feliksa Buchowiecka (g. 21)

7:30 - +Feliksa Buchowiecka (g. 22)
18:00 - Nowenna DNNUJ
18:30 -+Leokadia Buczyńska 9 m. po śm.
18:30 - +Jadwiga i Stanisław Moroz
7:30 - +Feliksa Buchowiecka (g.23)
18:30 - w int. Agaty Heleny i Jakuba o zdrowie,
Boże błog. za wst. MB i św. Michała
18:30 - +Elżbieta Olszewska 1r. śm.

(od Doroty i Tadeusza Krejpcio)

7:30 - +Feliksa Buchowiecka (g. 20)
10:00 - +Helena Opanowska 1r. śm.
13:00 - Msza św. DNNUJ
14:45 - ślub: Nina i Mateusz
16:00 - ślub: Magda i Paweł
18:30 - dziękcz. za łaski, o Boże błog. i opiekę MB
dla Marty
18:30 - +Wacława i Józef Gref
18:30 - + Heliodor Chałko 9r. śm. zm. z r. Chałków
i Łukowskich
9:00 - + Józef Żukowski, z r. Żukowskich
9:00 - zdrowie Boże błog dla Władysławy (im.)
12:00 - za parafian
12:00 -+Henryka Czesław Teresa Puzów
15:00 - za Ojczyznę i oddalenie zagrożeń
18:30 - modlitwa różańcowa (kaplica adoracji)
19:00 -+Bobrowski Franciszek Helena Leokadia
Maćkowa Ruda:
10:30 - +Feliksa Buchowiecka (g. 28)
Sa kr a men t m ałż eń st wa z a wa rl i :

7:30 - +Feliksa Buchowiecka (g. 24)
18:30 -+Czesława i Czesław, Ryszard, zm. z r.
Ćwiklińskich
18:30 - przez św. JPII w intencjach pielgrzymów
7:30 - +Feliksa Buchowiecka (g. 25)
18:00 - Nowenna do MB Niepokalanej
18:30 - +Cecylia Daniłowicz 9m. po śm.
7:30 - +Feliksa Buchowiecka (g. 26)
7:30 - +Alfred Kirpsza 4r. śm.
18:30 - dziękczynna z prośbą o Boże błog dla całej
rodz. Aureli i Zdzisława Drażba

Agata i Ariel

Życzymy opieki
Matki Bożej Niepokalanej.
w budowaniu rodziny na fundamencie
Chrystusowej Ewangelii .

Do Kościoła świętego przez sakrament Chrztu
świętego został przyjęty

Wiktor

Życzymy opieki MB Niepokalanej

w chrześcijańskim wzrastaniu.
Od esz ła d o wieczn ości:

+Elżbieta Zagrodnik
Zmarłą polecamy Miłosierdziu
Bożemu a Rodzinie i bliskim
składamy wyrazy współczucia.

BIULETYN
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O G Ł O S Z E N I A PA R A F I A L N E
1.Witamy wszystkich Parafian i Gości życząc błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej na cały
tydzień. Po mszy św. o godz. 12.00 zapraszamy na
koncert w ramach programu Niepodległa, wystąpi
orkiestra i chór kameralny pod dyrygenturą Grzegorza Bogdana ("Pieśni wolności, pieśni solidarności"
poświęcony 40 rocznicy powstania Wolnych
Związków Zawodowych "Solidarność"). Dziękujemy Ojcom Franciszkanom za podarowanie nam
relikwii św. Maksymiliana Marii Kolbego.
2. W poniedziałek Nowenna prowadzona przez
DNNUJ. Po mszy spotkanie Akcji Katolickiej.
3. Caritas Polska uruchomił program Rodzina
Rodzinie, który niesie pomoc mieszkańcom Syrii,
szczególnie poszkodowanym w Bejrucie. Szczegóły na plakacie.
4. Dziękujemy wszystkim za modlitwę i ofiary
składane na cele remontowe. Od ofiarodawców
wpłynęło w tym tygodniu 1100zł, a z niedzieli
3500zł, których polecamy w modlitwie do Matki
Bożej. Za tydzień ofiary na WSD w Ełku.
5. W Suwałkach na hali OSiR dnia 10.X. odbędzie
się spotkanie ewangelizacyjne Otrzymaliście Ducha przybrania za synów w hołdzie św. JPII.
Szczegóły na plakacie, zapisy do 4.X.2020.
6. Sanepid przypomina, że zgodnie z rozporządzeniem należy zachować bezpieczne odległości
i obowiązku noszenia maseczek w kościele dla
naszego bezpieczeństwa.
7. Otrzymaliśmy relikwie św. Br. Alberta, bł. M.
A. Truszkowskiej, bł. H. Chrzanowskiej, św. Alphonsy, oraz czekamy na odbiór relikwii, bł. I.
Kłopotowskiego, św. Z. Felińskiego. Będziemy
potrze-bować drugie relikwiarium w kaplicy oraz
relikwiarze.
8. W galerii Domu Królewskiego znajduje się wystawa starych obrazów Państwa Błaszczyk. Możliwość zwiedzania po uprzednim kontakcie z Recepcją Klasztoru.

9. Drodzy Pielgrzymi, Parafianie i Goście. W Domu
Bożym obowiązuje godny ubiór. Uszanuj po-wagę
tego świętego miejsca. Nie żuj gumy! Wyłącz
telefon! Jest też do nabycia książka. S. Krajskiego Savoir vivre w kościele. Dziękujemy za zrozumienie.
10. Zaopatrzmy się i czytajmy prasę katolicką:
tygodnik NIEDZIELA, IDZIEMY, miesięcznik: MARTYRIA (3zł), RÓŻANIEC, TAK RODZINIE, MIŁUJCIE SIĘ, ANIOŁ STRÓŻ dla dzieci i prasa misyjna.
11. Jest do nabycia książka o bł. Mariannie Biernackiej patronki Teściowych (20zł), „Oblicza Miłosierdzia” o świętych czyniących dzieła miłosierdzia (20zł) oraz „Powróćmy na Eucharystię” –
przewodnik aby zrozumieć znaczenie Mszy św.
(5zł). Kalendarz Rolników (25zł).
12. Trwa w kaplicy całodniowa Adoracja Najświętszego Sakramentu. O godz. 15.00 Koronka
do Bożego Miłosierdzia, a po niej Msza Św.
13. Dzień skupienia DNNUJ 26.IX.2020
14. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski zaprasza
do podjęcia studiów na kierunkach: teologia
i nauki o rodzinie. www.uwm.edu.pl

