Intencje mszalne w tygodniu 30.04 - 6.05.2018 r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

18.00

zm. + Henryk Szopa

Wtorek

18.00

zm. + Zofia i Tadeusz Piotrowscy

Środa

18.00

zm. + Bronisław Szydło i Kazimiera Bogacz

Czwartek

8.00

zm. + Barbara, Wacław, Tadeusz.

Czwartek

11.00

Pierwsza Komunia Święta klasy trzeciej

Czwartek

17.00

zm. + Eugenia i Władysław Kozak

Piątek

18.00

zm. + Helena i Florian Pelczarscy

Sobota

18.00

o Boże błogosławieństwo dla Janiny i Stanisława

Niedziela

8.00

w intencji Bogu wiadomej - o zdrowie i potrzebne łaski

Niedziela

10.30

Rocznica Pierwszej Komunii Świętej dla klasy czwartej

Niedziela

15.30

zm. + Wanda Matelowska

Ogłoszenia duszpasterskie - 29.04.2018 r.
1. Dziś 5 Niedziela Wielkanocna.
2. We wtorek - 1.05 - rozpoczynamy miesiąc maj i nabożeństwa majowe i konkurs
majowy dla dzieci wraz z małą peregrynacja figurki Matki Bożej.
3. 3 maja br. w naszej parafii klasa trzecia Szkoły Podstawowej będzie w pełni
uczestniczyć we Mszy świętej - Eucharystii o godzinie 11.oo a potem rozpocznie
swój Biały Tydzień utrwalania przyjaźni z Jezusem Chrystusem Eucharystycznym.
4. W tym tygodniu - Msze Święte o godzinie 18.00 a potem nabożeństwa majowe.
5. 2 maja będzie udzielany sakrament spowiedzi - pokuty dla klasy trzeciej i dla ich
rodziców oraz dla klasy czwartej , jest to też spowiedź pierwszopiątkowa.
6. W tym tygodniu pierwszy czwartek pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca
maja. Do chorych udam się w piątek od godziny 8.00.
7. W czwartek na Mszy świętej o 17.00 ucałowanie relikwii sw. Jana Pawła II i też
modlitwa przy pomniku i majowe świętowanie przy ognisku z okazji umiłowania
naszej Ojczyzny w 100 - lecie odzyskania niepodległości.
8. Witamy wśród nas nowego Pana kościelnego - P. Piotra Sapok - i życzymy by
się odnalazł w nowej rzeczywistości przy naszej parafialnej świątyni.
9. Do sprzątania kościoła i placu przy kościele - na sobotę 14.04. - proszę rodziny;
Szopa, Leń, Soliński, Pietruszka, bardzo dziękuję rodzicom dzieci komunijnych za
ostatnie sprzątnie kościoła, terenu przy kościele i za wykoszenie trawy na samym
cmentarzu i wokół kościoła. Bóg zapłać.
10.Tygodnik „Niedziela” i „Rycerz Niepokalanej” jak zawsze do odebrania dla
prenumeratorów w zakrystii. Wyłożony jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej „Królowa Aniołów”.
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Z darem
Ewangelicznego Słowa.
5 Niedziela Wielkanocna.
Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Ja jestem prawdziwym krzewem winnym,
a Ojciec mój jest tym, który go uprawia.
Każdą latorośl, która nie przynosi we Mnie
owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc,
oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy”...
Z Ewangelii według sw. Jana (J 15,1-8).
Możemy się i my sami wielokrotnie i nie raz jeden przekonać, rozważając Pismo
Święte Nowego Testamentu, jak różna jest znajomość Boga u ewangelicznych
słuchaczy. Jakże podobnie jest i w naszych współczesnych czasach. Niektórzy ze
słuchaczy nauki Kościoła zatrzymują się jedynie na tym, co po prostu doczesne.
Stąd i dzisiaj też słowa Jezusa rozbrzmiewające w Kościoła dotyczące porządku
nadnaturalnego, porządku działania łaski, wydają się być czymś w rodzaju dalekiej
abstrakcji. Aby przyjąć, zrozumieć, wcielić w swoje życie słowa Jezusa z Nazaretu,
potrzebna jest wiara, taka wiara o której mówi Szymon - Piotr: „Panie, do kogoż
pójdziemy, Ty masz słowa życia wiecznego”. A jaka jest nasza wiara? Czy potrafimy
jak Piotr Apostoł uwierzyć w cud Eucharystii ? Czy pozwolimy się Bogu oczyścić
jak winna latorośl ? Stawiajmy sobie to pytanie przy dniu pełnego uczestnictwa
w Eucharystii klasy trzeciej. Nikola Kozubal, Paulina Delimat, Martyna Kołacz,
Jakub Kłap, Igor Zgrych, Karol Wiatr, to dzieci, które od 3 maja mogą już w pełni
uczestniczyć w Eucharystii. Mogą się karmić Jezusowym Ciałem. Eucharystia to
pokarm dla wierzących, my wciąż mało z niego korzystamy. Może warto pomyśleć
o tym, by nie zagubić łaski Eucharystii w codziennym życiu czy też i w niedzielnym
rytmie wiary. x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Na drogach modlitwy,
wiary i życia duchowego.
Więcej być niż mieć...

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie ?

Dlaczego ranimy się
językiem ?!
Tak, wiemy o tym, gdyż tego również
doświadczamy, że ranimy się słowami
i językiem. Tak bardzo często ranimy się
w naszej codzienności i z powodu ran nie słyszymy się i zatracamy dobry kontakt.
Liczymy, ze ktoś się domyśli, ktoś zrozumie, a tymczasem zamiast domyślania się
nasze rany nie uzdrowione pogłębiają się. Na zakończenie tego rozważania na
temat ran języka chcę powiedzieć o jeszcze jednej bardzo bolesnej sprawie, tak
bardzo raniącej językowo. Polska kultura wyróżniała się zawsze w Europie tak
wielkim szacunkiem dla kobiety i matki. Każda kobieta może być, lub jest matką,
każdy mężczyzna ma matkę. Tu nie ma mowy o żadnej nierówności, o żadnym
podporządkowaniu. Każdej matce należy się miłość, szacunek, pomoc i opieka ze
strony mężczyzny (i męża, i syna, i brata). Od kilku lat obserwuję jednak regres
i upadek tej kultury, nawet w kręgach ludzi wykształconych. Tak gdyż najczęstsze
wulgaryzmy - niestety w naszych czasach - dotyczą kobiet i tego, co się wiąże
z darem życia, poczęciem i urodzeniem dziecka. Język wulgarny, upokarzający,
kiedyś był obecny w kulturze najniższej, więziennej, czy przestępczej, w sferze
publicznej był absolutnie niedopuszczalny. Dzisiaj niestety w imię byle jakiej i źle
rozumianej wolności, równości najpierw w języku, a potem i w rzeczywistości
obnaża się człowieka, odbiera mu się godność, niszczy się intymność w relacjach
ludzkich, nawet i tych najbardziej osobistych. Dar ciała służący przekazywaniu
życia, stał się przedmiotem zabawy, zabawy egoistycznej, traktującej człowieka
jak przedmiot, a nie jak osobę obdarzoną godnością. A jak to zaburza poczucie
wartości człowieka, przekonałem się o tym wiele razy. Prym w procesie i drodze
obojętności i poniżenia języka wiodą media komercyjne, kabarety telewizyjne
i bezwartościowe seriale w telewizyjnych stacjach komercyjnych. To również na
ich podstawie niekiedy chłopcy znęcają się językowo, dokuczają dziewczynkom.
Ale i podobnie jest w przypadku dziewczyn, które zatracają kulturę słownictwa
i ranią przez ostre słowa, w których nie ma życzliwości i troski o drugą osobę.
Mamy dziś niestety do czynienia z nasileniem językowego poniżania nad drugim
człowiekiem. Brak wyobraźni, co ten drugi człowiek czuje, jak odbiera nasze
obelgi, naigrawanie się, złośliwość to przyczyna nawet wielu załamań i depresji.
A rzadko kto potrafi postawić się w sytuacji drugiej, prześladowanej osoby.
Obawiam się, by w naszych czasach nie zaniknęła kultura życzliwości, sympatii,
szacunku dla człowieka. A przecież mamy rzeźbić się słowem i wychowywać, ale
tak by ono kształtowało rzeczywiście i budowało cywilizację Miłości i wiary
w każdej dziedzinie naszego życia. Religia i wychowanie religijne w tym procesie
wychowania i kultury języka bardzo pomaga.

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
Majowe wędrowanie.
Maj - dla wielu najpiękniejszy miesiąc roku - to w Kościele okres szczególnej czci
Matki Bożej. W Polsce żywa jest tradycja gromadzenia się w kościołach, przy
grotach, kapliczkach i figurach przydrożnych na nabożeństwach majowych,
nazywanych „majówkami”. Zwyczaj ten - owoc niewoli narodowej i owoc troski
o maryjne wychowanie młodzieży - trwa dopiero od połowy XIX wieku. Centralną
częścią nabożeństwa majowego jest Litania Loretańska, jeden ze wspaniałych
hymnów na cześć Maryi, w którym wysławiane są Jej wielkie cnoty i przywileje,
jakimi obdarzył Ją Bóg. To piękny zbiór komplementów dla Maryi. Tak, nie wiemy
dokładnie, kiedy powstała Litania Loretańska. Prawdopodobnie jakaś jej wersja
znana była już w XII wieku we Francji. Pewne jest to, że zatwierdził ją oficjalnie
papież Sykstus V w 1578 r. Nazwę „Loretańska” otrzymała od małej miejscowości
Loretto we Włoszech, gdzie była szczególnie znana i odmawiana już od 1531 r.
W czasach obecnych, nam współczesnych, gdy nasza wiara tak często wystawiana
jest na próbę różnorodnych doświadczeń, gdy jej fundamenty podkopywane są
przez wrogów Kościoła, gdy człowieka dosięga zwątpienie, potrzebne są takie
proste zdecydowane maryjne świadectwa. W tych czasach z pomocą przychodzi
nam jak kiedyś w Fatimie Matka Boska. Przez nasze uczestnictwo w majowym
Nabożeństwie, jego scenerii i prostocie, można znaleźć odpowiedź na bardzo
wiele wątpliwości, odnaleźć i odbudować korzenie swojej wiary, nawiązać szczerą
więź w Kościele z Maryją i z Jej Synem – Jezusem Chrystusem. Zachęcam...

