Intencje mszalne w tygodniu 1.07 - 7.07.2019 r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

18.00

zm. +Lucyna Szydło - gregorianka (5)

Wtorek

18.00

zm. +Lucyna Szydło - gregorianka (6)

Środa

18.00

zm. +Lucyna Szydło - gregorianka (7)

Czwartek

18.00

zm. +Lucyna Szydło - gregorianka (8)

Piątek

18.00

zm. +Lucyna Szydło - gregorianka (9)

Sobota

18.00

zm. +Lucyna Szydło - gregorianka (10)

Niedziela

8.00

za zmarłych z rodziny Szopów i Piotrowskich

Niedziela

10.30

za parafian

Niedziela

15.30

zm. +Lucyna Szydło - gregorianka (11)

Ogłoszenia duszpasterskie - 30.06.2019 r.
1. Dziś 13 niedziela zwykła. Rozpoczęły się już ulubione przez dzieci wakacje, nie
zapomnijmy i my wszyscy - w czasie wakacji - o codziennej modlitwie i niedzielnej
Mszy Świętej. Umiłujmy Kościół, nasz Dom. Pamiętajmy również, że i my sami
jesteśmy Kościołem.
2. Dziś adoracja Najświętszego Sakramentu na podsumowanie miesiąca czerwca
z prośbą o łaski na nowy miesiąc lipiec i na wakacje.
3. Za tydzień zmiana tajemnic różańcowych w naszej parafii. Pamiętajmy, są też
jeszcze książki z wizytą Jana Pawła II dla członków róż różańcowych.
4. W tym tygodniu pierwszy czwartek, piątek, i pierwsza sobota miesiąca lipca.
Pamiętajmy o spowiedzi, o sakramencie pokuty. Wyjazd do chorych w piątek.
Natomiast modlitwa i adoracja relikwii Papieża Polaka w czwartek.
5. Dziękuje wszystkim zaangażowanym w prace przy salce pod plebanią. Cel tej
salki to miejsce spotkań dla młodych, ministrantów, lektorów i scholii. Będziemy
powoli ją również jeszcze wyposażać.
6. Zakończyły się nabożeństwa czerwcowe. Wraca w parafii rytm tygodniowy.
7. Do sprzątania kościoła - na sobotę 6.07. proszę rodziny; Czelniak, Wojtowicz,
Cypara. Dziękuję rodzinom; Szydło – Czech, Sep, i Bogacz - Szydło za ostatnie
sprzątnie kościoła, za kwiaty do kościoła i za pograbienie terenu przy kościele
i cmentarza po wykoszeniu trawy.
8.Tygodnik „Niedziela” i „Rycerz Niepokalanej” jak zawsze do odebrania dla
prenumeratorów w zakrystii. Wyłożony jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej „Królowa Aniołów”.
Sakrament Chrztu - 23.O6.- w naszej parafii otrzymała Alicja Maria Wyszkowska.
Gratulujemy rodzicom łaski potomstwa i życzymy, by Alicja wzrastała w łasce
u Boga i u ludzi i była ich radością.
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Proszę, zatrzymaj się ... z Liturgii Słowa.
13 Niedziela zwykła.
„Wy zatem, bracia, powołani zostaliście
do wolności. Tylko nie bierzcie tej wolności
za zachętę do hołdowania ciału, wręcz
przeciwnie, miłością ożywieni służcie sobie
wzajemnie. Bo całe Prawo wypełnia się
w tym jednym nakazie: „Będziesz miłował
bliźniego swego jak siebie samego”...
A jeśli u was jeden drugiego kąsa i pożera,
baczcie, byście się wzajemnie nie zjedli”.
z Listu św. Pawła Apostoła do Galatów (Ga 5,1.13-18)
Jeśli medytujemy w modlitwie nad Słowem Bożym to może zastanawiamy się co
z niego wynika dla nas; jakie zrobić postanowienie, co zmienić w życiu…
To wszystko, owszem, jest bardzo przydatne. Tak, by wzbudzić zainteresowanie,
zapał, pragnienie, tak trzeba. Ale tak naprawdę jednego tylko potrzeba, potrzeba
bezinteresowności. Ona jest jedynym warunkiem, by Bezinteresowny Pan Bóg
przyszedł do nas by nas ocalić i zbawić. Nie można tak od razu tego wszystkiego
naprawić, wyrwać wszystkie chwasty z pszenicy, zgasić słońce nad złymi, czy
wstrzymać deszcz nad niesprawiedliwymi. Choć niekiedy bardzo byśmy chcieli, by
tak było. Czasem chcemy być tacy wszystkowiedzący, przewidujący itp… ale
zapominamy, że codzienność sprowadza nas często na ziemię. Ale i sam Pan Bóg
przypomni nam swoim Słowem i Łaską, że jesteśmy słabi, ubodzy, grzeszni, czy
niedoskonali. I wówczas trzeba szukać drogi, aby być drogowskazem dla innych.
Czy możemy?. Za łaską Bożą zawsze możemy, nie sami, ale z łaską i tylko z łaską
potrafimy siebie nawzajem znosić w Miłości bez kąsania i pożerania…
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Na drogach modlitwy, wiary
i życia duchowego.
Więcej być niż mieć…
Biblia a tatuaże. Cz. 2.

Symbolika znaku ze Starego Testamentu
*TAW*, który swym kształtem przypomina
Jezusowy krzyż, była przez chrześcijan od
zawsze interpretowana jako zapowiedź znaku
daru zbawienia, co ma swoje potwierdzenie
w Apokalipsie zapowiadającej też ocalenie
wiernych świadków Chrystusa; Czytamy w niej:
Nie niszczcie ziemi, ani morza, ani drzew, dopóki
nie opieczętujemy na czołach sług naszego Boga
(Ap 7,3). Innym ważnym słowem i pojęciem,
które padło przed chwilą w ostatnim z cytatów
(por. Ap 7,3), jest słowo *pieczęć*. Słowo
ważne, w pewnych sytuacjach w Biblii można w nim dopatrywać się terminu
odpowiadającego temu naszemu pojęciu *tatuaż*. Pieczęć była bowiem zawsze
symbolem osoby, jakby jej podpisem, znakiem przynależności i władzy nad nią,
dlatego czasami wytatuowana była na ciele. Noszony natomiast przez ważne
osoby pierścień na palcu służył również do pieczętowania, co oznaczało branie
w posiadanie czegoś lub kogoś, sprawowanie nad nim władzy.
Słowo *pieczęć* w Piśmie Świetym jest używane w bardzo pozytywnym i często
przenośnym znaczeniu dla ukazania wzajemnej przynależności, np. oblubieńczej
miłości: Połóż mnie jak pieczęć na twoim sercu, jak pieczęć na twoim ramieniu (Pnp
8,6). Można by tak z pewnością szukać jeszcze dalej i rozpatrywać jeszcze też
kolejne teologiczne pojęcia, takie jak; „namaszczenie”, „charyzmat”, „charakter”
itp., ale mimo wszystko wydaje się, że ciągle nie ma w nich tego, czego właśnie
tak naprawdę szukamy. Dlatego na tym szukaniu zakończmy ten krótki przegląd
najważniejszych terminów, w których niestety tatuażu - w naszym pojęciu - raczej
jednak nie ma. Wyrażeniem najbliższym tatuowaniu ciała jest w Biblii z pewnością
znak „wypalania piętna”, o którym mówi m.in. prorok Izajasz. W jednym z miejsc
swojej księgi, posługując się tzw. „grą słów”, prorok porównał ze sobą również
dwa podobnie brzmiące hebrajskie słowa; „piękno” i „piętno”, by równocześnie
nimi zapowiedzieć uprowadzenie do niewoli kobiet, których piękno ozdób
zostanie zastąpione wypalonym na ciele piętnem niewolnicy: „…zamiast upiętych
włosów – ogolona głowa, zamiast szat wytwornych – ciasny wór na biodra, zamiast
piękna – piętno (Iz 3,24). To piętno niewolnika, wypalane na ciele, nie wypływało
jednak z własnego wyboru, jak przy tatuażu w naszym rozumieniu, lecz było
znakiem wyraźnie upokarzającym, o którym warto tutaj w tym rozważaniu
wspomnieć gdyż kojarzy się ono bardziej z wytatuowanym na ramieniu numerem
w obozie koncentracyjnym, niż z rzeczywistym tatuażem, który – w założeniu
dzisiejszej młodzieży – postrzegany jest jako znak zdobiący ciało. (cdn. ).

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie ?

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
O podejmowaniu decyzji słów kilka. Cz. 3.

Korzystajmy często sami jeszcze w naszych decyzjach z łaski Ducha Świętego
i Jego darów. Natchnienia, wzruszenia, poruszenia od Ducha Świętego dają nam
możliwość wykonywania konkretnych dobrych czynów i decyzji. Jednak abyśmy te
dobre czyny mogli spełniać w miarę łatwo i sprawnie, potrzebujemy specjalnych
uzdolnień, które nazywamy właśnie … darami. To dary Ducha powodują, że za
natchnieniami idziemy chętnie i staramy się je wcielać w życie. Dzięki darom Ducha
Świętego otrzymujemy wsparcie w dziele rozeznawania i również podejmowania
tych jakże właściwych dla nas decyzji. Umysł wspierają dary rozumu, mądrości,
umiejętności i rady, zaś naszą wolną wolę wspomagają dary męstwa, pobożności
i … bojaźni Bożej. Dary Ducha Świętego otrzymujemy wraz z łaską uświęcającą
i dzięki niej wzrastają one w nas. Dlatego tak ważne jest, aby właściwą decyzję
podejmować nie w emocjach, ale w stanie łaski uświęcającej. Podczas ostatniego
soboru Kościół przypomniał, że Duch Święty udziela każdemu darów tak jak chce,
przez co czyni nas zdatnymi i gotowymi do podejmowania rozmaitych dzieł lub
funkcji. Charyzmaty, które otrzymujemy, są wskazówką i jednocześnie pomocą
w podejmowaniu wielorakich decyzji. Tak oto mamy wszyscy; z jednej strony
nasze zwyczajne proste poszukiwanie rozumowe, a z drugiej strony łaska Ducha
Świętego - to razem, w syntezie - pozwala nam odnaleźć najlepsze rozwiązanie,
najlepszą decyzję. I za ta decyzją postępujmy - to głos sumienia.

