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Wrzesień 2019: Od początku swojej publicznej działalności Jezus głosi moc wiary. Św. Marek 

rozpoczyna opis działalności publicznej Jezusa słowami: Jezus przyszedł do Galilei i głosił 

Ewangelię Bożą. Mówił: "Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i 

wierzcie w Ewangelię" (Mk 1, 14n) 

Jezus wzywa do nawrócenia, czyli do zmiany myślenia. Wzywa również do wiary w 

Ewangelię, do stanięcia po Jego stronie, zaufania Mu do końca. 

W wypowiedziach Jezusa słowo wiara pojawia się częściej niż miłość. Ukazuje On moc wiary, 

która jest zdolna czynić cuda. Taka wiara otrzymuje to, czego pragnie: Gdybyście mieli wiarę 

jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: "Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w 

morze, a byłaby wam posłuszna" (Łk 17, 6).  

Wiara rodzi się ze słuchania: rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo 

Chrystusa (Rz 10, 17). Wiara rodzi się z przyjęcia świadectwa, które pochodzi od samego 

Jezusa: Kto z nieba pochodzi, Ten jest ponad wszystkim. Świadczy On o tym, co widział i 

słyszał, a świadectwa Jego nikt nie przyjmuje. Kto przyjął Jego świadectwo, wyraźnie 

potwierdził, że Bóg jest prawdomówny (J 3, 31-33). 

W przypowieściach Jezus porównuje wzrost wiary do ziarna gorczycy i kwasu chlebowego (Mt 

13, 31-33). Wiara mała jak ziarno gorczycy czy kwas chlebowy może rozwijać się w kierunku 

wiary dojrzałej, świadomej, głębokiej. Wiara jest darem, łaską, ale równocześnie zadaniem. Nie 

jest wartością, którą zachowuje się do końca niezmiennie. Przeciwnie, wiara zakłada rozwój. 

Wiara głęboka, zaangażowana, świadoma wymaga czystego serca, hojności, cierpliwości i 

wielkiego zaufania Bogu. Taka wiara oczyszcza się i umacnia poprzez doświadczenia i próby 

życiowe, nieraz bardzo bolesne. 

Jezus pragnie i oczekuje wiary autentycznej, głębokiej, świadomej. Cieszy się, gdy widzi taką 

wiarę. U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary - powiedział z podziwem o setniku 

z Kafarnaum. Pozwala również człowiekowi walczyć z sobą, by udoskonalić jego wiarę.  

Tak czyni np. wobec kobiety kananejskiej (Mt 15, 21-28). Jezus czyta w ludzkich sercach, 

widzi ludzką biedę, cierpienie, ale zna także najgłębsze pragnienia. Dlatego wysłuchuje 

człowieka, gdy prosi z wiarą o łaski dla siebie ( Mk 5, 25-34, Mk 10, 46-52, Łk 7, 36-50), ale 

również cieszy się, gdy człowiek prosi z wiarą o dobro dla innych ( Mk 2, 1nn; Mt 15, 21-28)             

 
Intencja papieska na wrzesień: za polityków, naukowców i ekonomistów. 

Aby politycy, naukowcy i ekonomiści wspólnie pracowali na rzecz ochrony mórz i oceanów na świecie. 

Intencja parafialna (Koło Żywego Różańca): za dzieci i młodzież 

Aby dzieci i młodzież rozpoczynając rok szkolny i akademicki wzrastali w mądrości intelektualnej i duchowej. 
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INTANCJE  MSZY  ŚWIĘTYCH  NA WRZESIEŃ: 

1.09: Rochdale 10.00:  O zdrowie dla Stanisławy Jezierskiej ( od A. Świło ) 

         Oldham 12.03:  W intencji Dzieci Pierwszokomunijnych ( od rodziców )   

5.09: Oldham 18.00:  + Stanisław Sokalski ( od L. Platt ) 

6.09: Rochdale 19.00:  --  -- 

8.09: Rochdale 10.00:  + Karolina i Stanisław Wasik ( od córki ) 

         Oldham 12.30:  + Teresa, Stanisław Jabłońscy ( od córki ) 

11.09: Rochdale 10.00:  --  -- 

12.09: Oldham 18.00:  --  -- 

13.09: Rochdale 19.00  --  -- 

15.09: Rochdale 10.00:  + Henryka i Henryk Orłowscy ( od córki z rodziną ) 

           Oldham 12.30:  + Małgorzata Krok   

18.09: Rochdale 10.00:  --  -- 

19.09: Oldham 18.00:  --  -- 

20.09: Rochdale 19.00:  --  -- 

22.09: Rochdale 10.00:  --  -- 

           Oldham 12.30:  + Helena Talaga – 1 rocz. śmierci  ( od córek z rodzinami ) 

25.09: Rochdale 10.00:  --  -- 

26.09: Oldham 18.00:  + Małgorzata Krok 

27.09: Rochdale 19.00:  --  -- 

29.09: Rochdale 10.00:  --  -- 

           Oldham 12.30:  + Alicja i Krzysztof  Biernaccy, Grzegorz Karpiński ( od córki z mężem ) 

 

 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE: 

1. Witam wszystkich parafian po przebytym czasie wakacji i urlopu. Z nowymi siłami i 

błogosławieństwem Jezusa rozpoczynamy nowy czas łaski i rok duszpasterski. 

2. W dniach 2.09 – 5.09 odbędą się rekolekcje dla kapłanów PMK; w związku z moim 

wyjazdem nie będzie mszy św. w środę rano w Rochdale. 

3. Rozpoczyna się nowe rok duszpasterski i katechetyczny; prosimy o zgłaszanie dzieci do 

szkoły polskiej przy POK w Oldham oraz do Siostry Natalii na przygotowanie do 

Pierwszej Komunii Św. na 2020 rok. Przypominam, że zajęcia szkolne i katechetyczne 

odbywają się w soboty.   

4. W sobotę 28.09 w POK Rochdale organizowana jest zabawa taneczna z muzyką na 

żywo. Bilety w cenie £10 do nabycia w barze po mszy św. oraz u A. Kuszczaka i 

ewentualnie u księdza. 

5. W obu Parafiach: Rochdale i Oldham prosimy o zgłoszenie się nowych lektorów i 

kantorów do czytań i śpiewów mszalnych. 

6. W niedzielę 15.09 zebrana będzie druga składka na Fundację Kard. Glempa ( PMK ) 

7. Narzeczonym pragnącym w najbliższym czasie zawrzeć związek małżeński pragnę 

przypomnieć o zgłoszeniu się do duszpasterza co najmniej 6 miesięcy przed datą ślubu. 

8. Okazja do spowiedzi w obu parafiach pół godziny przed każdą mszą świętą.                  

W każdy pierwszy czwartek miesiąca w POK Oldham adoracja Najśw. Sakr. od 18.00,  

msza św. o 18.30;  w pierwszy piątek miesiąca w POK Rochdale adoracja Najśw. Sakr. 

od 18.30, msza św. o 19.00 

9. Solenizantom i obchodzącym urodziny  oraz ochrzczonym  dzieciom w miesiącu 

wrześniu życzę wszelkiego dobra i błogosławieństwa.  


