Intencje mszalne w tygodniu 20.01 - 27.01.2019 r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

17.00

zm. +Henryk Parylak - intencja od uczestników pogrzebu

Wtorek

17.00

za zmarłych z rodziny Młocek, Cypara, Smaga

Środa

17.00

zm. +Henryk Czapka - 40 rocznica śmierci

Czwartek

17.00

zm. + Henryk Parylak - intencja od uczestników pogrzebu

Piątek

17.00

zm. +Justyna , Franciszek, Henryk, Kazimiera Kreżałek

Sobota

17.00

zm. + Henryk Parylak - intencja od uczestników pogrzebu

Niedziela

8.00

zm. +Henryk Parylak - od koła Gospodyń Wiejskich

Niedziela

10.30

za Akację Katolicką w naszej parafii - o Boże błogosławieństwo

Niedziela

15.30

za parafian

KRÓLOWA
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Kontakt z parafią; Telefon; 13 433 30 18

Proszę, zatrzymaj się...
z Liturgii Słowa.

Ogłoszenia duszpasterskie - 20.01.2019 r.

2 Niedziela Zwykła.

1. Dziś 2 niedziela zwykła. Trwa tydzień modlitw o jedność chrześcijan.
2. W tygodniu Msze Święte o godzinie 17.00.
3. W piątek 25.01. Święto nawrócenia św. Pawła Apostoła - zakończenie tygodnia
modlitw o jedność chrześcijan. Niech nie zabraknie nas na modlitwie o jedność.
Rany jedności czasem bardzo długo się goją. Pamiętajmy o modlitwie o jedności.
4. Dziękuje za ofiary z trzeciej niedzieli miesiąca na kościół i parafię i dziękuję za
ofiary kolędowe składane na tace. Bóg zapłać ofiarodawcom.
5. Dzień Babci i dzień Dziadka - 21 stycznia i 22 stycznia - nie zapomnijmy o nich
w modlitwie, niech Ich obecność będzie ostoją tradycji w każdej rodzinie.
6. Zaistniała trzecia Róża męska, i Bogu dziękuje za jej powstanie. Będzie to Róża
św. Michała Archanioła. Niech Bóg błogosławi wszystkim z tej Róży.
7. Dziś przedstawiam podsumowanie wydatków parafii w minionym 2018 roku.
Te dane o rozchodach i przychodach będą umieszczone w gazetce parafialnej,
w następnych numerach.
8. 437,24 złp. tyle wynosi nasza opłata - za gaz - za miesiąc grudzień.
7. Zbiorka dla ministrantów, lektorów i kandydatów w piątek po Mszy Świętej,
będzie to spotkanie podsumowujące i formacyjne. Nie zapomnijcie ...
9. Do sprzątania kościoła - na sobotę 26.01.– proszę rodziny; Marosz, Uliasz,
Albrycht. Dziękuję rodzinom; Ukleja, Piotrowski, Piotrowski za ostatnie sprzątnie
kościoła i za kwiaty do kościoła. Bóg zapłać.
10.Tygodnik „Niedziela” jak zawsze do odebrania dla stałych prenumeratorów
w zakrystii. Wyłożony jest pod chorem - kolejny numer Gazetki Parafialnej „Królowa Aniołów”.
11. Zmarł w tym tygodniu pojednany z Kościołem przez łaskę sakramentów
świętych Stanisław Pac. Wieczny odpoczynek racz mu ...
Pogrzeb w poniedziałek - Msza Święta - o godzinie 13.30.

„W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele
i była tam Matka Jezusa.
Zaproszono na to wesele
także Jezusa i Jego uczniów ”...
z Ewangelii według św. Jana (J 2,1-12)
Gdy dziś czytam w Ewangelii św. Jana o Janie
Chrzcicielu w Anion i następujący po nim ten
szczególny fragment perykopy ewangelicznej
o weselu w Kanie Galilejskiej przypomina mi się - tak bardzo porównanie - analogia
do współczesnego świata. Oto ona - podobno modne i mądre teraz jest nie tyle
być na diecie, co zmienić nawyki żywieniowe, nie tyle być w kryzysie, ile błyszczeć,
nie tyle słuchać, ile bardziej krzyczeć, ale przecież nie chodzi w tym wszystkim
o krótkotrwałe działanie, a raczej o sposób życia. Tak też samo ,to porównanie
odnajduje w tym fragmencie o Kanie Galilejskiej, o pobycie na weselu.
Wiara w Boga, w Jego działanie, tak wiara, to właśnie ona wymusza na nas nową
jakość życia. Wymusza nie w sensie przymusu, ale jakiegoś przeorania rozumu,
świadomości, serca, od ważkich decyzji, aż do codziennych drobiazgów. Tak,
wierząc, musimy inaczej: wybierać, kochać, przebaczać, żyć, decydować, trwać.
Mówi o tym św. Jan: „Trzeba, by On wzrastał, a ja żebym się umniejszał”...
Kiedy w centrum naszego życia jest Bóg, zmienia się wszystko po Bożemu.
A pomaga w tym cudownym znaku przemiany tak bardzo Matka Jezusa i nasza
Matka - Maryja. Ona jest obecna jak na weselu w Kanie, jest Obecna i prowadzi
nad do Syna. Zaprośmy Ją na każdy dzień życia.
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Na drogach modlitwy, wiary
i życia duchowego.
Więcej być niż mieć...
O pragnieniu ciszy - rozważanie...
Potrzeba nam wszystkim ciszy. Czasem dziwię się tym
ludziom, którzy nie potrafią się cieszyć z daru ciszy
i z daru życia. Zastanawiam się, dlaczego ludzie boją się
ciszy, a w konsekwencji i śmierci. Przecież jest ona tylko
krótkim przejściem - przez wiarę - do piękniejszego
świata, gdzie oczekuje nas Bóg. Dzisiaj potrzeba nam
Bożej ciszy. I nie chodzi tutaj wcale o tak zwany święty spokój. Chodzi raczej
o Boży pokój, który chce gościć w sercu człowieka. Bóg wciąż do nas mówi, chce
być słyszalny, ale nie narzuca się. Zależy mu jednak na nas bezgranicznie. Dlatego
też szuka różnych możliwości, które sprawiłyby cudowną chwile spotkania z Nim.
Bóg jest zakochany w swoim narodzie, w swojej Oblubienicy. Chcę ją przynęcić,
na pustynię ją wyprowadzić i mówić jej do serca (Por. Oz 2,16). Tak, tego chce
Bóg - Oblubieniec - zakochany w swojej Wybrance. A Ona nie odpowiada, więcej,
nie dowierza swojemu Oblubieńcowi, wątpi w Niego i zaczyna Go podejrzewać.
Oblubieniec jednak nie rezygnuje. On chce pokazać wspaniałość Oblubienicy
wszystkiemu, co jest pod niebem (por. Ba 5,3). A Jej tak trudno się przekonać.
W końcu daje to, co ma najcenniejszego – swojego Syna. A Ona – Oblubienica nie
potrafi do końca odczytać Bożej Miłości. Każdy z nas jest oblubieńcem, bądź
oblubienicą Pana. Wołanie z pustyni ma doprowadzić nas do przyjęcia chrztu
nawrócenia; nam zaś, którzy już chrzest przyjęliśmy, do odnowienia jego łaski.
Każdy sakrament święty jest pełnym sensu przechodzeniem w wierze,
doświadczaniem wiary, budowaniem się w wierze. Ale my o tym zapominamy.
Dlaczego? Bo żyjemy za szybko!
Czasem bowiem kościół, parafię, traktujemy często jako jeden z wielu punktów
usługowych, w której wszystko nam się należy – w imię zasady klient – nasz pan.
A przecież tutaj w kościele nie o „sprawunki idzie”, tylko o łaskę Boga samego.
Nie możemy przepędzić naszego życia, nie możemy spraw wiary traktować na
zasadzie zakupów w supermarkecie. To nie ta rzeczywistość! Trzeba nam się
zatrzymać! ... Trzeba nam się zastanowić! ...Trzeba uczyć się czekać! ...
Przede wszystkim jednak trzeba zapytać samych siebie skąd się u nas biorą tak
wielkie trudności w słuchaniu? Dobre warunki do słuchania i zrozumienia zostały
w nas zakłócone przez reklamę, media, nie sprzyjają doskonałej wydajności,
a przyczyna tego jest jedna: grzech, świat i Zły duch. Nie można nie zwracać na te
zagrożenia uwagi, nie można tłumaczyć sobie, że głuchota w pewnym wieku
staje się nieunikniona. Pamiętajmy, że życie chrześcijanina jest nieustannym
wzrastaniem ku jego pełni, ku wieczności. Z biegiem lat nasz słuch powinien się
wyostrzyć, nasza zdolność słuchania powinna się zwiększyć i rozwinąć. Nie
bądźmy obojętni... (cdn.)

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie ?

Stary Testament - Biblia Ubogich - fresk w naszym kościele.

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
Z dzieckiem w Kościele (c.d.)

Jak więc zatem sprawić, by dziecko w kościele zachowywało powagę miejsca –
pozostając dzieckiem? - Chyba nie ma na to jednej recepty. Ale siedem prostych
rad może i nam pomóc. Oto kolejne rady;
Po trzecie: Msza Święta w telewizji. Warto obejrzeć ją z dzieckiem. To doskonały
sposób na to, żeby omówić z nim, co dzieje się w poszczególnych częściach tego
nabożeństwa. Opowiedz jako Matka lub Ojciec, co ksiądz czyta podczas Mszy,
dlaczego ludzie klękają, jakie znaczenie ma uniesienie kielicha i chleba. Naucz też
dziecka modlitw i odpowiedzi na słowa kapłana. Ty jesteś bowiem pierwszym
wychowawcą. Dzięki temu dziecko będzie wiedziało, co się dziele w czasie Mszy
niedzielnej i będzie potrafiło w niej aktywnie uczestniczyć w swoim kościele .
Rada numer cztery: spraw, by dziecko traktowało niedzielną Mszę, jak spotkanie.
Niedzielna Msza to cud i święto, wyjątkowe spotkanie z Panem Bogiem. Dzień
wcześniej przypomnij dziecku o Mszy: „Pan Bóg cię kocha – jutro go odwiedzimy”.
Ty i ja razem, będziemy Bogu potrzebni. Ty i ja razem .
Po piąte: jak odwiedziny – to na galowo.
Zwróć uwagę, w co ubieracie się do kościoła. Jeśli dziecko zobaczy, że zakłada
odświętny strój – będzie czuło się wyjątkowo - A przecież idzie na wyjątkowe
spotkanie – z samym Bogiem. I strój jest znakiem tego wyjątkowego spotykania.
(cdn.)

