Intencje mszalne w tygodniu 30.12 - 5.01.2020 r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

7.30

zm. + Anastazja Szczurek

Wtorek

15.00

dziękczynna za 2019 rok - za wszystkie minione dni

Środa

8.00

w intencji rodzin Solińskich i Jastrzębskich o potrzebne łaski

Środa

10.30

za parafian - o potrzebne łaski w Nowym Roku 2020

Środa

15.30

zm. +Franciszek Czaja - od syna Lucjana z żoną

Czwartek

7.20

zm. +Zdzisław Liwosz - od wnuka Dominika z rodziną

Piątek

7.30

zm. +Franciszek Czaja - od syna Tadeusza z żoną

Sobota

7.30

zm. + Zdzisław Liwosz - od córki Małgorzaty

Niedziela

8.00

w intencji rodziny Makulskich

Niedziela

10.30

za parafian

Niedziela

15.30

zm. +Maria Marosz

Ogłoszenia duszpasterskie - 29.12.2019 r.
1. Dziś Niedziela Świętej Rodziny. Dziś również nasza adoracja Najświętszego
Sakramentu z modlitwa za rodziny i za małżeństwa.
2. We wtorek - 31.12. - zakończenie 2019 Roku - Msza Święta o godzinie 15.00.
3. W środę - 1 stycznia - Nowy Rok - Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. W tym
dniu Msze Święte jak w niedzielę o godzinie; 8.00; 10.30; 15.30.
4. Pierwszy czwartek, piątek i pierwsza sobota miesiąca stycznia. Adoracja
relikwii Papieża Polaka w czwartek, wyjazd do chorych w piątek od godziny 8.00;
w sobotę czcimy Serce Niepokalanej Matki, Maryi.
5. Wizyta duszpasterska w tym tygodniu. W poniedziałek odwiedzę wasze domy
od godziny 8.30 w stronę kopalni… w czwartek od godziny 14.30 i w piątek od
14.30 i w sobotę po nowym Roku od godziny 8.30.
6. Trwa nowy Rok duszpasterski - Oto wielka Tajemnica wiary - to program dla
nas do realizacji w życiu parafialnym i codziennym. Nie zapomnijmy.
7. Do sprzątania kościoła - na sobotę - 4.01. proszę rodziny; Soliński i Mackoś.
Dziękuję rodzinom; Longawa, Kopczak, Kusiak za ostatnie sprzątnie kościoła i za
kwiaty do kościoła. Bóg zapłać.
8.Tygodnik „Niedziela” jak zawsze - w odnowionej szacie graficznej - cena 6 złp.
do odebrania dla prenumeratorów w zakrystii. Wyłożony jest - kolejny numer
Gazetki Parafialnej - „Królowa Aniołów” i „Rycerz Niepokalanej”.
9. Gratulujemy nowym małżonkom Tomasz Kamiński i Katarzyna Lampart . Niech
Boże błogosławieństwo i opieka Maryi towarzyszy Im w codziennym życiu.
10. Zapowiedzi przedślubne; Mateusz Robert Porcek i Fernanda Aperecida Freire
Alves. Zapowiedz 3.
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Niedziela Świętej Rodziny
Zatrzymaj się, proszę...
z Liturgii Słowa.
„On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę
i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci
Heroda. Tak miało się spełnić słowo,
które Pan powiedział przez proroka:
„Z Egiptu wezwałem Syna mego”...
z Ewangelii według świętego Mateusza
(Mt 2,13-15.19-23)
Św. Józef miał najpierw dwa wyjścia – poddać się
Prawu i pozwolić, by sąd skazał Maryję, być może
nawet na ukamienowanie za grzech cudzołóstwa,
bądź też dać Jej list rozwodowy, co skazałoby Ją
na odrzucenie, samotność, izolację i wiele innych
nieprzyjemności. Sw. Józef wybrał jednak trzecie
rozwiązanie. Była to trudna decyzja w sytuacji, gdy mógł się tak po ludzku czuć
zdradzony przez swoją ukochaną. Pan Bóg zainterweniował poprzez sen i pomógł
zrozumieć to, co trudne było do zrozumienia. To trzecie rozwiązanie powróciło
również w Betlejem. Postawa Świętego Józefa zawstydza dziś również i mnie.
Warto postawić pytanie; Czy potrafię tak jak On zaufać wbrew wszystkiemu ?
Może użalam się nad sobą, narzekam, kłócę się z losem. A może warto by - nie
pytając o nic - spróbować sytuację uzdrowić przez łaskę. Może warto by poszukać
rozwiązań bez chęci odwetu, zemsty, agresji ... czyli, tak po prostu przebaczyć
i chcieć zrozumieć bez zadawania pytań, dlaczego to się wydarzyło. Może wtedy
Bóg także w cudowny sposób zainterweniuje? Bóg jest bowiem Panem rzeczy
niemożliwych ... Polecajmy dzisiaj Bogu wszystkie rodziny naszej parafii.
Polecajmy małżonków i tych, którzy rodzinę wybierają jako swój znak życia.
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Więcej być niż mieć…

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie ?

Czy mogę kupić Mszę
Świętą ? Cz. 2.
Wśród różnych pytań i propozycji, jakie
zdarza się dziś również usłyszeć kapłanom
w zakrystiach i kancelariach parafialnych,
spotyka się i takie właśnie pytania
o „zakupienie Mszy Świętej”.
I choć odpowiedź jest w zasadzie jasna
i prosta: „Nie, nie można - ani tu, ani
w żadnym miejscu na świecie - ZAKUPIĆ
MSZY ŚWIĘTEJ ”, to warto ten temat
troche rozważyć …
Dlaczego nie można kupić Eucharystii ?
Spróbujmy wyciągnąć przynajmniej dwa
podstawowe wnioski - z zamieszczonego w poprzednim numerze - Kodeksu
Prawa Kanonicznego - wynikające z tych prawnych określeń:
1. Zasadniczym źródłem utrzymania księży(zwłaszcza w Polsce) są przyjmowane
przez nich od wiernych stypendia mszalne. Zatem składana ofiara, wraz z prośbą
o modlitwę w określonej intencji, jest rzeczywiście wyrazem troski wiernych
o byt duszpasterzy. Oczywiście, ksiądz będzie odprawiał Msze Święte i wtedy,
gdy stypendium nie otrzyma (por. kan. 945.2), bo ma w swych ludzkich rękach
największy z dostępnych na Ziemi skarb ofiarowany dla dobra całego Kościoła,
ale i dla uświęcenia samego siebie.
2. Ofiara (jej wysokość) składana przy „zamawianiu Mszy św.” jest dobrowolna.
Zdumiewa mnie zawsze, że wielkie wyczucie wykazują przy tej sposobności
ludzie prawdziwie wierzący, prości i szczerzy; próby „transakcji” pojawiają się
najczęściej u osób obojętnych religijnie, choćby nawet wysoko wykształconych
i inteligentnych.
Księgi mszalne naszych parafii, są wymownym świadectwem wiary danej
wspólnoty Kościoła lokalnego.
Większość odprawianych Eucharystii, Mszy Świętych swymi duchowymi owocami
obejmuje zmarłych. „Myśl jest święta i zbawienna modlić się za zmarłymi” - tak
śpiewamy w jednej z pieśni. Z całą pewnością ta modlitwa za zmarłych jest także
świadectwem naszej wiary, nadziei i miłości.
Ale co z żywymi ?! Mamy Boga za co przepraszać, mamy Mu za co dziękować
i o co prosić ? Zatem odkrywajmy w Roku Eucharystii - oto wielka tajemnica wiary
- że Eucharystia to dar spotkania z Jezusem Chrystusem, to tajemnica Miłości,
w Jej cieniu najpełniej i najgłębiej dokonuje się wzrost życia chrześcijańskiego
oraz odkrywanie Kościoła. Niech Kościół staje się zatem naszym Domem,
podstawowym miejscem wzrastania w Bożej łasce przez Eucharystię.

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
Z Kroniki x. Józefa Fejdasza.

24.07.1977 - Zaczęło się wszystko to co bolesne od listu do Prymasa, że proboszcz
rozwala ołtarz, potem kolejne listy do Kurii i delegacja do Kurii i wreszcie list
z pogróżkami z podrobionymi podpisami. U władz państwowych złożono
fałszywe oskarżenie na mnie o kradzież w kościele, (…)Bóg wie najlepiej, jakie
to było piekło (…)
27.11.1977 - pierwsza niedziela Adwentu, śnieżyca i potężne zaspy. Dziś przyjmuje
nowych ministrantów, dokonuje tego ks. Stanisław Głogowski, dziekan z Dukli.
31.12.1977 - Uroczysta Msza Święta na zakończenie Roku. Ludzi nie wiele, mała
garstka, młodzież nie przyszła wcale. W roku 1977 urodziło się 13 dzieci, 6 par
zawarło sakrament małżeństwa, pogrzebów - 5, rozdano 7.500 komunii
świętych, mała jednak frekwencja na Mszach Świętych w niedzielę.
1.01.1978 - Ojcowskiej dobroci Boga powierzam ten nowy rok. Jaki będzie ?
To wielka niewiadoma i dla mnie (…)
10.02.1978 - Rekolekcje w tym roku prowadzi O. Arkadiusz Cegiełko, kapucyn
z Lublina, Mówi spokojnie z namaszczeniem, zrozumiale i mądrze, pogoda
wspaniała na rekolekcje, ale frekwencja parafian mizerna.
31.03.1978 - Wielki Post to wyjazdy ks. Proboszcza na rekolekcje do innych parafii,
trudno łączyć to wszystko razem. Na nowo rozgorzała akcja niektórych parafian
przeciwników remontu kościoła i konserwacji Obrazu Matki Bożej. Proboszcz
został wezwany do Wojewódzkiego Konserwatora zabytków by dokonać wizji
lokalnej. Komisja zostawiła dokument potwierdzający konieczność remontu
kościoła i konserwacji Obrazu Matki Bożej. Czeka nas bardzo trudna praca.
(cdn.)

