Intencje mszalne w tygodniu 31.12 - 6.01.2019 r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

15.00

zakończenie Roku 2018 - dziękczynna - za parafian

Wtorek

8.00

zm. +Władysława Czapka - intencja od córki i zięcia

Wtorek

10.30

w intencji Bogu wiadomej

Wtorek

15.30

za parafian

Środa

7.15

zm. + Władysława Czapka - intencja od uczestników pogrzebu

Czwartek

7.15

zm. + Henryk Parylak - intencja od kolegów

Piątek

7.15

za zmarłych z rodziny Kucharskich i Pelczarskich

Sobota

7.15

zm. + Maria i Zygmunt Marosz

Niedziela

8.00

zm. + Zofia Helenarska - intencja od Róży

Niedziela

10.30

za parafian

Niedziela

15.30

zm. +Władysława Czapka - intencja od uczestników pogrzebu

Ogłoszenia duszpasterskie - 30.12.2018 r.
1. Dziś Niedziela Świętej Rodziny - Jezusa, Józefa i Maryi. Modlimy się za rodziny
naszej parafii, aby były Bogiem silne i zawsze oparte o fundament życia Bożego
czyli o wartości chrześcijańskie. List Biskupów Polskich nam o tym przypomina
i zachęca do drogi wiary opartej o tą szczególną naukę Kościoła.
2. Za tydzień - 6.01. - zmiana tajemnic różańcowych dla Róż z parafii - to pierwsza
niedziela miesiąca stycznia. Róże męskie porządkuje jeszcze w czasie wizyty
duszpasterskiej - ich zmiana tajemnic odbędzie się w miesiącu lutym.
3. Za tydzień Uroczystość Objawienia Pańskiego. Można w tym dniu przez ofiarę
na kadzidło wesprzeć Archidiecezjalne Dni Młodych w Dukli - 12-14 kwietnia.
4. 31.12 - zakończenie Roku Kalendarzowego 2018 - w tym dniu nabożeństwo
dziękczynne o godzinie 15.00 w Godzinie Miłosierdzia Bożego. Nie zapomnijmy.
5. 1 .01 - Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki - Msze Święte jak w niedziele
o godzinie; 8.00 10.30 i 15.30.
6. W tygodniu pierwszy czwartek, piątek, i sobota miesiąca stycznia. Do chorych
udam się w piątek po rannej Mszy Świętej.
7. Do sprzątania kościoła - na sobotę proszę rodziny; Kucharski i Długosz.
Dziękuję rodzinom; Jastrzębski i Czelny za ostatnie sprzątnie kościoła.
8.Nastepny Tygodnik „Niedziela” jak zawsze do odebrania dla prenumeratorów
będzie w nowym już roku 2019 - w zakrystii - na 6.01. Wyłożony jest - kolejny
numer Gazetki Parafialnej - „Królowa Aniołów”.
9. W sobotę 29.12.2018 r. sakrament chrztu świętego otrzymał Natan Szepielak.
10. Ciąg dalszy wizyty duszpasterskiej od środy od godziny 14.30 od Państwa
Rajchel w kierunku na rejon koło Szkoły.
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Proszę, zatrzymaj się ...
Okruchy z Liturgii Słowa.
Niedziela Świętej Rodziny.
„Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu;
i był im poddany.
A Matka Jego chowała wiernie
wszystkie te wspomnienia w swym sercu.
Jezus zaś czynił postępy w mądrości,
w latach i w łasce u Boga i u ludzi”.
z Ewangelii według świętego Łukasza
(Łk 2,41-52).
Życie, szczególnie życie duchowe, rodzi się
w spotkaniu. Pamiętamy jak Maryja spotkała
się z Elżbietą, a wówczas i sam Jezus pod Jej
sercem spotkał się z Janem Chrzcicielem. Takie wielkie i radosne spotkania rodzą
pokój i dobro. Błogosławiona Maryja, którą obserwujemy w scenie nawiedzenia,
uczy nas, że im więcej otrzymujemy od Boga łask, tym więcej powinniśmy dawać
je innym. Popatrzmy oczyma wyobraźni, Maryja, która odczuwa wielkie Boże
obdarowanie, odkłada swoje pracę i pośpiesznie udaje się w daleką drogę do
krewnej w góry. Matka Pana napełniona miłosierdziem Boga Najwyższego, dzieli
się tym miłosierdziem ze swoją krewną i wspiera ją trudach codziennej pracy,
prowadzenia domu i oczekiwania na narodziny. Żarliwa i bezinteresowna troska
o innych jest potrzebna każdemu z nas. W ten sposób upodabniamy się do Maryi
i rozgłaszamy wszędzie świadectwo o Chrystusie, który pragnie spotkać się z nami
w czasie naszego życia. „Ludzie mówią: „czas to pieniądz, a ja wam mówię: czas to
miłość!” mawiał ks. Prymas S. Wyszyński. Pamiętajmy o tym i my sami w Niedzielę
Świętej Rodziny. x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Na drogach modlitwy, wiary
i życia duchowego.
Więcej być niż mieć...
Czy w Piśmie Świętym są
błędy ? Cz.2.

Dziś już wiemy, że proces powstawania Biblii Pisma Świętego - wyglądał jednak nieco
inaczej niż myślano, zaś w Piśmie Świętym
możemy znaleźć pewne błędy i nieścisłości
wynikające miedzy innymi z poziomu wiedzy
naukowej autorów biblijnych żyjących w innej
epoce i środowisku. Na początku musimy
odróżnić dwie kwestie, które w powszechnym
rozumieniu są często mylone: natchnienie
i objawienie – tak tłumaczy to rozumienie
ks. prof. Mariusz Rosik, biblista z Papieskiego Wydziału Teologicznego we
Wrocławiu. Pamiętajmy, całe Pismo Święte jest natchnione. Oznacza to, że każde
słowo, które się w nim skrywa i pojawia, znalazło się tam, ponieważ Bóg tak
chciał. Objawienie polega na tym, że Bóg dał człowiekowi zrozumienie pewnych
prawd, które ten starał się później wyrazić na piśmie za pomocą własnych słów
i również w określonym środowisku. Nikt mu nie dyktował do ucha, ale on i tak
zrozumiał więcej, niż pozwalał mu na to jego ludzki umysł. Z tego oto powodu
możemy mówić o tym, że Biblia ma dwóch autorów: Boga i człowieka, czyli jest
dziełem bosko - ludzkim. Natchnienie jest zatem procesem współpracy między
dwoma autorami. W dokumentach Kościoła działanie Ducha Świętego na
autorów biblijnych opisywane jest na ogół jako oświecenie umysłu i poruszenie
woli piszącego, który pozostał jednak wolny w swoim działaniu i zachował
własną osobowość. Dlatego równocześnie w księgach biblijnych obecny jest
sposób myślenia autora ludzkiego, ukształtowany przez czas i miejsce jego życia,
a także jego wrażliwość, wykształcenie oraz kultura i obyczaje środowiska,
w którym żył. Interwencje Boga w historii ludzkości, cuda, opisywane są tak, jak
był w stanie to uczynić człowiek tamtych czasów. Anna Świderkówna, słynna
badaczka Biblii, podaje taki oto przykład: jeżeli autor biblijny wyobrażał sobie
ziemię jako wielki placek lądu leżący na wodzie i przykryty sklepieniem
niebieskim, nad którym też znajdują się wody (bo przecież z nieba spada woda!),
nie zawarł tego obrazu w swoim opisie stworzenia świata po to, żeby pouczyć
kogokolwiek o budowie naszej planety. Jego celem było powiedzenie, że to Bóg
stworzył świat – a to, czy ma on postać płaskiej powierzchni, czy kuli, jest w tej
chwili nieistotne. Podobnie Ewangeliści często inaczej opowiadają o tych samych
wydarzeniach. Jednym z bardziej przejmujących cudów Jezusa jest uzdrowienie
niewidomego, który zwrócił się do Niego słowami: „Jezusie, Synu Dawida,
ulituj się nade mną!”
(cdn.)

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie ?

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
Podsumowanie Rorat.

Zakończenie nabożeństw Roratnich dokonało się w 4 niedzielę
Adwentu przed Wigilią. Uczestnicy Rorat rozważali czym jest
droga Bożego Światła i wędrowanie z codziennym małym
dobrem do Dzieciatka Jezus. Znakiem tego adwentowego
wędrowania był pusty żłóbek, do którego składano zapisane
„na sercach” dobre uczynki. Te serca zostały zawieszone na
choinkach świątecznego wystroju kościoła, jako znak wysiłku
i woli rzeźbienia i wychowania ludzkiego serca. Tak, warto oto
przypomnieć zachętę św. Jana Pawła II; „Musicie od siebie
wymagać, nawet gdyby inni od Was nic nie wymagali”. Niech ta
zachęta przypomni nam, że każde dobro wykonane przez nas
powraca, gdy je czynimy z miłością. Najbardziej aktywni w tych
adwentowych drogach to; Gabriel Haniebnik najmłodszy
uczestnik Rorat, Kornelia Czaja i Marcelina Czaja, cieszy to, że
i inne dzieci aktywnie włączyły się w procesje ze światłem.
Ufam, że droga wiary i dyscypliny wewnętrznej zaowocuje
odkrywaniem łaski wiary i Liturgii Kościoła w życiu religijnym
wszystkich rodzin w naszej parafii.

