Intencje mszalne w tygodniu 4.11 - 10.11.2019 r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

17.00

zm. +Helena i Józef Wojtowicz

Wtorek

17.00

o zdrowie dla rodziny Rygiel

Środa

17.00

zm. +Michalina Szwast

Czwartek

17.00

zm. +Jadwiga Nawrocka - intencja od uczestników pogrzebu

Piątek

17.00

zm. +Stanisław i Helena Czaja; Urszula Pasterniak

Sobota

17.00

zm. +Jadwiga Nawrocka - intencja od uczestników pogrzebu

Niedziela

8.00

zm. +Anna i Julian Pachana

Niedziela

10.30

zm. + Zofia i Hieronim; + Zofia i Tadeusz

Niedziela

15.30

za parafian

Ogłoszenia duszpasterskie - 3.11.2019 r.
1. Dziś pierwsza niedziela listopada - jest to też 31 Niedziela zwykła. Dziś zmiana
tajemnic różańcowych dla Róż z naszej parafii. Módlmy się też w listopadzie na
Różańcu o zaistnienie małych wspólnot modlitewnych w naszej parafii.
2. 10.11. - na wieczornej Mszy Świętej - w niedziele - odbędzie się małe spotkanie
z przedstawicielami Oazy Ruchu Światło - Zycie - Domowego Kościoła. Zapraszam
małżonków i chętnych do odkrywania drogi wiary w Kościele Powszechnym.
3. W listopadzie codzienne modlitwa wypominkowa za zmarłych, według klucza
wybranego dnia tygodnia z wyjątkiem niedziel. Pamiętajmy o tej modlitwie.
4. W tygodniu - pierwszy czwartek miesiąca listopada - adoracja relikwii Papieża
Polaka - zapraszam w tym dniu klasę VIII - na ich spotkanie formacyjne przed
przyjęciem Sakramentu Bierzmowania.
5. Podsumowanie konkursu różańcowego - październikowego - dziś o godzinie
15.30 - dla dzieci - po Mszy Świętej.
6. Dziś równocześnie spotkanie formacyjne dla uczniów klasy trzeciej.
7. Są jeszcze do nabycia u Pana Piotra dwa „Kalendarze Rolników” na rok 2020.
Cena kalendarza 25 złp.
8. Podaję wysokość kwesty cmentarnej - jest to suma 798,00 - dziękuje młodym
za kwestowanie i wszystkim ofiarodawcom - którzy pamiętali - za ofiary. Ofiary
te są przeznaczone na cele cmentarne i na Caritas. Bóg zapłać.
9. Do sprzątania kościoła - na sobotę - 24.08. - proszę rodziny; Zygmunt, Sosiński,
Wierdak. Dziękuję rodzinom; Frankiewicz, Olbrycht i Rajchel za ostatnie sprzątnie
kościoła i za świeże kwiaty do kościoła. Bóg zapłać.
10.Tygodnik „Niedziela” jak zawsze dla prenumeratorów w zakrystii. Wyłożony
jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa Aniołów”.
11. Bardzo proszę o wpłaty zainteresowanych parafian na „Rycerza Niepokalanej”
na nowy 2020 rok.
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Kontakt z parafią; Telefon; 13 433 30 18

31 Niedziela zwykła.
Zatrzymaj się, proszę...
z Liturgii Słowa.

„Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał
w górę i rzekł do niego:
„Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę
się zatrzymać w twoim domu”.
Zszedł więc z pośpiechem i przyjął Go
rozradowany. A wszyscy, widząc to, szemrali:
„Do grzesznika poszedł w gościnę”.
z Ewangelii według św. Łukasza (Łk 19, 1-10)
Tyle wokół nas nieszczęść na świecie; wojny,
choroby, cierpienie, ból, łzy, śmierć. Dlaczego?
Czy to wszystko kara za nasze grzechy ? Kara niekoniecznie, ale na pewno jest to
konsekwencja grzechu pierwszych rodziców, działania złego ducha, jego pokus,
i słabość nas samych. Zło ma dziś do nas wierzących dostęp. Czasem wystarczy
nieszczęśliwy zbieg okoliczności, nieuwaga i …już nieszczęście gotowe; tuż obok
nas; cierpienie, rak, starość, niedołężność, brak doskonałości, samotność (itd.) .
Tak, jest to realizm życia i konsekwencja życiowych zmagań, ale i dar dojrzewania
w wierze, w człowieczeństwie, i w chrześcijaństwie, znak przechodzenia od
*mieć* - *posiadać* - do *być* i *trwać*. Tak, mamy zawsze w Kościele kolejną
szansę; możemy po prostu uwierzyć w Jezusa, a po śmierci przejść do nowego
życia, do życia wiecznego z Nim. Listopad o tym także przypomina. Zwiędle liście,
szarość, odchodzenia i powroty, cmentarze (itp.) Ale pomimo tego, zawsze jest
nadzieja na nowy rok, nową wiosnę, która jest owocem Łaski Bożej.
Ewangelia o celniku Zacheuszu przypomina czym jest wysiłek szukania Jezusa,
szukania Jego Woli i oddania się Jezusowi ponad wszystko i pomimo wszystko.
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Więcej być niż mieć…

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie ?

Jan Paweł II - czyli jak dotyka Łaska. Cz. 2.

Tyranowski organizował konspiracyjne Koło Różańcowe, do którego należał
Karol Wojtyła. Tak, to właśnie on wprowadził pobożnego
młodego studenta z Wadowic w lekturę św. Jana
od Krzyża i św. Teresy od Jezusa. Jak napisał potem Karol
Wojtyła; „jego sposób życia dowodził, że o Bogu można się
nie tylko dowiadywać, że z Bogiem można żyć”.
Tak, w trudnych okolicznościach drugiej wojny światowej
zrodziła się jego decyzja o kapłaństwie; „Pewnego dnia
zobaczyłem to bardzo wyraźnie: był to rodzaj jakiegoś
wewnętrznego olśnienia” – wspomina Jan Paweł II.
Razem z nim do konspiracyjnego seminarium chodził też
kleryk Jerzy Zachęta. Pewnego dnia nie przyszedł
do seminaryjnej kaplicy. Jego nazwisko znalazło się
na liście rozstrzelanych. „Wiele zostało mi oszczędzone” –
przyznaje papież. „Przecież każdego dnia mogłem zostać
wzięty z ulicy, z kamieniołomu czy z fabryki i wywieziony do obozu. Nieraz nawet
zapytywałem siebie: tylu moich rówieśników ginęło, a dlaczego nie ja? Dziś wiem,
że nie był to przypadek. W kontekście tego wielkiego zła, jakim była wojna, w moim
życiu osobistym wszystko dojrzewało w kierunku dobra, jakim było powołanie”.
29 lutego 1944 roku Karol Wojtyła został potrącony przez niemiecką ciężarówkę.
Leżał nieprzytomny w rowie ze wstrząsem mózgu. Cudem tylko ocalał.
3. Święcenia i potrójne prymicje
Święceń kapłańskich udzielił Karolowi Wojtyle kard. Adam Sapieha, arcybiskup
krakowski. To on rozpoznał w młodym kleryku Bożą iskrę. Rankiem, 1 listopada
1946 r. Karol Wojtyła przyjął święcenia kapłańskie w kaplicy arcybiskupa przy
Franciszkańskiej 3. Następnego dnia, w Dzień Zaduszny, ks. Karol odprawił swoją
Mszę prymicyjną w kaplicy św. Leonarda na Wawelu. Ponieważ tego dnia ksiądz
może odprawić trzy Msze Święte, tak też zrobił neoprezbiter. „Każde powołanie
kapłańskie w swej najgłębszej warstwie jest wielką tajemnicą, jest darem, który
nieskończenie przerasta człowieka. Wobec wielkości tego daru czujemy, jak bardzo
do niego nie dorastamy”- pisał Jan Paweł II. Wyznał, że postacią, która pomogła
mu podjąć decyzję o odejściu od sztuki, literatury i teatru na rzecz kapłaństwa,
był brat Albert – święty – artysta - powstaniec - który poświęcił się ubogim.
4. Uczenie się Rzymu
Dwa lata studiów na Papieskim Uniwersytecie Angelicum w Rzymie dały okazję
ks. Karolowi nie tylko do zdobycia wykształcenia, ale były również
darem „uczenia się Rzymu” i poznania Kościoła w Europie Zachodniej. W swojej
pracy doktorskiej poświęconej św. Janowi od Krzyża ukazał, że Boga
nie poznaje się tak, jak każdy przedmiot. Do poznania Boga dochodzi się przez
miłość. Tak jak dwie kochające się osoby zaczynają żyć „wewnątrz” siebie, tak
Bóg zaczyna żyć wewnątrz nas. Ta wizja intelektualna odpowiadała charakterowi
młodego kapłana, o którym jego spowiednik powiedział: „bardzo kochał”. (cdn.)

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
Pytanie o Anioła Stróża. Cz. 1.

Anioł Stróż jest zawsze bliski człowiekowi wierzącemu. Towarzyszące nam od
dzieciństwa proste modlitwy do Anioła Stróża, obrazki kroczącego za dzieckiem
zatroskanego anioła z rozpostartymi skrzydłami rodzą pytania: Kim jest Anioł
Stróż? Jaki on jest? Ilu jest Aniołów Stróżów? Chcemy więcej wiedzieć o kimś, kto
jest nam bliski, może i pytamy: Czy wszyscy ludzie mają swego Anioła Stróża, czy
wyłącznie chrześcijanie? Pytania są znakiem rozwoju wiary. W Piśmie Świetym, w
Starym Testamencie, w Księdze Tobiasza archanioł Rafał w roli opiekuna dla
młodego Tobiasza pomaga w jego drodze (por. Tb 5, 4n). Dzieje Apostolskie
(Nowy Testament) wspominają anioła św. Piotra (por. Dz 12, 15). Anioła Stróża ma
każdy człowiek, również wyznawca innej religii czy osoba niewierząca. Zatem, ilu
jest ludzi na świecie, tylu jest Aniołów Stróżów. Kolejne pytanie; Kiedy człowiek
otrzymuje Anioła Stróża? Niektórzy aniołowie szczególną opieką otaczają małe
dzieci. Jezus mówi: „Pamiętajcie, żeby nie gardzić żadnym z tych małych, bo mówię
wam, że ich aniołowie widzą ciągle oblicze mojego Ojca, który jest w niebie” (Mt 18,
10). Dzięki Chrystusowi anioł jest silniejszy i broni tego, który przez Chrystusa
został mu na nowo powierzony. Anioł Stróż inspiruje człowieka, prowadzi ku
dobru, ma misję u boku powierzonego mu człowieka Jakie zadania spełnia Anioł
Stróż? Anioł pełni obowiązek stróża, tego, który czuwa. Jest z nami rano, wieczór,
we dnie, w nocy, czyli 24 godziny na dobę, bez przerwy i urlopu. Zachowuje nas od
niepokojów, towarzyszy na modlitwie, pomaga zawrócić ze złej drogi. Anioł chce
nam pomóc w wędrówce przez życie, jednak szanuje naszą wolną wolę, tak jak
czyni to Pan Bóg. Niczego nie zrobi za nas, może jedynie podpowiedzieć, doradzić,
natchnąć, ale nie podejmie za nas decyzji. (cdn.)

