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23 września 2012 roku byliśmy świadkami niecodziennego wydarzenia. W kościele 
parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Konstantynowie Łódzkim 
podczas Eucharystii odbył się obrzęd przyjęcia szaty duchownej /obłóczyny/ przez 
kleryków. Mszy świętej przewodniczył ksiądz biskup Adam Lepa. Na zdjęciach nasz 
Tomek w stroju cywilnym i ju ż w sutannie. To była bardzo doniosła i radosna 
uroczystość (choć łza kręciła się w oku). 
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EWANGELIA NA DWUDZIESTĄ SZÓSTĄ  NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ                      Mk 9,38-43.45.47-48 
 
Zazdrość. Zgorszenie. 
 
Jan powiedział do Jezusa: "Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak 
w Twoje imię wyrzucał złe duchy; i zabranialiśmy mu, bo nie chodził z nami". Lecz 
Jezus odrzekł: "Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie 
mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami.  
Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę 
powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. Kto by się stał powodem grzechu dla 
jednego z tych małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u 
szyi i wrzucić go w morze. Jeśli twoja r ęka dla ciebie jest powodem grzechu, odetnij 
ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść 
do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, 
odetnij ją; lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być 
wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; 
lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być 
wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie". 
 
 

 
 
 
Nie wiemy, kogo i w jaki sposób wybiera sobie Bóg dla przeprowadzenia swoich 
planów. Nasze oceny mogą być w tym względzie niesprawiedliwe i zupełnie chybione. 
A może to my przeszkadzamy innym w drodze do Chrystusa, stając się dla nich 
zgorszeniem? Może niektórzy nie wierzą albo nic ich ku Chrystusowi nie pociąga 
właśnie z naszego powodu? Dziś Pan znów daję nam szansę, byśmy zerwali z 
grzechem i wybrali Go w sposób radykalny. 
 

\  
 
Po Eucharystii Tomek przyjmował życzenia od rodziny, koleżanek i kolegów.

 



 
OGŁOSZENIA 

1. Dziękuj ę tym wszystkim, którzy wczoraj pięknie reprezentowali naszą Parafię na 
    Zjeździe Kółek Różańcowych w Domaniewicach. 
2. Zapraszam na Nabożeństwa Październikowe każdego dnia /oprócz niedziel/ na 
    godz. 16.00. Szczególne zaproszenie kieruję do dzieci i młodzieży zwłaszcza 
    przygotowujących się do I Komunii św. i Rocznicy oraz grających na instrumentach 
    muzycznych. Każdego dnia będą losowane nagrody. 
3. Przyjmuję na wspominki za drogich nam zmarłych. Wysokość ofiar tak jak 
    w zeszłym roku. 
4. W najbliższy czwartek, tj. 4 października zapraszamy na godz. 16.00 czcicieli 
    i sympatyków o. Pio na Mszę św., a po niej dzieci, młodzież i dorosłych na Różaniec. 
5. W piątek przeżywamy I piątek miesiąca. Do Sakramentu Pojednania zapraszamy 
    od godz. 15.00. Będzie również wystawiony do adoracji Pan Jezus w Najświętszym  
    Sakramencie. 
6. Również w piątek, po Różańcu, zapraszam do Oratorium na spotkanie należących 
    do Dziecięcego i Młodzieżowego Koła Żywego Różańca i tych, którzy chcą się 
    jeszcze zapisać. 
7. Przypominam, że Msze św. wieczorne w niedzielę i dni powszednie sprawowane 
    będą od 1 października o godz. 16.00. 
 

 
SAKRAMENTALNY ZWI ĄZEK MAŁ ŻEŃSKI MAJ Ą ZAMIAR ZAWRZE Ć: 

Piotr Rybak, kawaler z par. tut. i Bernadeta Olczyk, panna z Koluszek; 
Marcin Gierach, kawaler z par. tut. i Emilia Idziko wska, panna z Rękawca. 
 

 
UŚMIECHNIJ SI Ę 

                   PROBLEM 

Lubię szkołę, lecz ten problem 
Zawsze działa mi na nerwy: 
Wszystkie lekcje są za długie, 
A za krótkie wszystkie przerwy. 
                  ADIDASY 

Nie pomogą adidasy, 
Aby z klasy przejść do klasy. 
 
 

 
INTENCJE  

                                                  PONIEDZIAŁEK  01. 10. 2012 
16.00 Za +Edwarda Szymańskiego /greg. 1/. 
                                                                     WTOREK 02. 10. 2012 
16.00 Za +Zofię Moczarską w 4 rocz. śmierci;  
               +Edwarda Szymańskiego /greg. 2/. 
 



                                                          ŚRODA  03. 10. 2012 
16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
           Za + Edwarda, Ignacego i Franciszkę Kowalczyk; 
                +Rozalię, Józefa i Cezarego Szymańskich oraz dziadków Szymańskich 
                  i Lewandowskich; 
                +Edwarda Szymańskiego /greg. 3/. 
                +Jerzego Przybyłka /int. od rodziny Andrzejewskich/; 
                +Władysławę Wójcik /int. od Henryki Żyłka z rodziną/; 
                +Mariana Pietrzaka /int. od rodziny Gromków/; 
                +Stanisława w 31 rocz. śmierci i Ewę Gilów oraz Helenę Lechowską. 
                                                                CZWARTEK  04. 10. 2012 
16.00 Czcicieli o. Pio. W intencji dzieci nienarodzonych /int. K. Ż. Róż. o. Pio/;  
          Za +Edwarda Szymańskiego /greg. 4/. 
                                                            PIĄTEK  05. 10. 2012 
16.00 Za +Edwarda Szymańskiego /greg. 5/. 
                                                   SOBOTA 06. 10. 2012 
16.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Ks. Artura z racji imienin /int.  od 
                  Parafian/; 
          Za +Edwarda Szymańskiego /greg. 6/. 
                                                    NIEDZIELA 07. 10. 2012 
  9.00  O Boże błogosławieństwo dla Agaty i Kamila w 5 rocz. ślubu i ich dzieci. 
           Za +Stanisława w 15 rocz. śmierci, Antoninę, Józefa, Łucję, Krystynę 
                  i Annę Kocik; 
                +Teresę Jankowską; 
                +Józefę i Michała Rybaków, Janinę i Wacława Andrzejewskich, Mariana 
                  Klimczaka oraz Mariannę i Stanisława Owczarków; 
                +Edwarda Szymańskiego /greg. 7/; 
                +Helenę w 1 rocz. śmierci, Stanisława, Zygmunta, Piotra i Mieczysława 
                  Bernaciaków oraz dziadków Bernaciaków i Skonecznych; 
                +Tadeusza, Władysława i Kamila Goleniów, teściów Goleniów, rodziców 
                  Pijanowskich oraz Józefę Bielicką; 
                +Jadwigę Walicką /int. od wnuczki Izabeli z rodziną/; 
                +Tadeusza Krasuckiego /int. od chrzestnej z rodziną/; 
                +Józefa Szymczaka, Bronisława, Adama i Mariannę Maik oraz Marka 
                  Gromnickiego; 
                +Władysławę Wójcik /int. od córki Krystyny z rodzin ą/; 
                +Mariana Pietrzaka /int. od druhów OSP z Czerniewic/; 
                +Tadeusza, Jana, Wojciecha i Mariannę Lipskich oraz Stanisława, Zofię  
                   i Stanisława Jankowskich; 
                +Lucjana Tworskiego w 22 rocz. śmierci, cr. Tworskich i Szymańskich, 
                   dziadków Gwiazdowiczów i Jerzego Gierańczyka; 
                 +Zofię w 1 rocz. śmierci i Kazimierza w 18 rocz. śmierci Kutów. 
12.00 O Boże błogosławieństwo dla Agnieszki i Dariusza z racji 10 rocz. ślubu 
                  i ich synów;  
          O Boże błogosławieństwo dla Teresy i Krzysztofa z racji 25 rocz. ślubu 
                   i ich dzieci.          
16.00 Za +Cecylię i Stanisława Kaczmarków. 


