Intencje mszalne w tygodniu 5.11 - 11.11. 2018 r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

17.00

zm. +Stefania Piotrowska i Kazimiera Pietruszka

Wtorek

17.00

zm. + Michalina Szwast - 2 rocznica śmierci

Środa

17.00

za zmarłych z rodziny Kreżałek Joachim, Anna i Franciszka

Czwartek

17.00

za zmarłych z rodziny Mikosz i Michalczyk

Piątek

17.00

zm. +Stanisława, Józef, Edward, Jolanta, Marian Wojtowicz

Sobota

17.00

zm. +Bronisław i Maria Szopa

Niedziela

8.00

za parafian

Niedziela

10.30

zm.+ Józef i Genowefa Czelny

Niedziela

14.30

za Ojczyznę

Ogłoszenia duszpasterskie - 4.11.2018 r.
1. 31 niedziela zwykła. Dziś pierwsza niedziela miesiąca listopada - dziś adoracja
Najświętszego Sakramentu i zmiana tajemnic różańcowych dla Róż z parafii.
Dla Róż jest przeznaczony znak szczególny w roku 40 - lecia rocznicy wyboru
Papieża Polaka... Dziś równocześnie podsumowanie październikowego konkursu
po Mszy Świętej o godzinie 15.30.
2. Za tydzień - 11.11. - Święto Niepodległości - uroczystości parafialne rozpoczną
się w kościele uroczystą akademią przygotowaną przez dzieci szkolne o godzinie
14.30 i Mszą Świętą wraz ze złożeniem kwiatów i znicza przy pomniku na placu
kościelnym oraz wspólnym ogniskiem mającym na celu przypomnieć nam jakim
darem jest polskość i patriotyzm. Zapraszam wszystkich parafian i p. Strażaków
z pocztem sztandarowym, nasze wioskowe władze na wspólne świętowanie.
3. W tygodniu Msze Święte o godzinie 17.00 połączone z modlitwą wypominkową
za zmarłych - jak pamiętamy - według klucza dnia.
4. Panom Strażakom bardzo dziękuje za wysprzątanie drzewa na posesji p. Ewy
Góreckiej - to ważne - ufam, że przecięte modrzewie nie będą już zanieczyszczały
parafialnego cmentarza. Dziękuje p. Ewie Góreckiej za zgodę w tym dziele.
5. Są również do nabycia „Kalendarze R0lnikow” na 2019 rok - cena 25.00 złp
u naszego Pana Kościelnego w zakrystii.
6. Do sprzątania kościoła i placu przy kościele - na sobotę - 10.11. proszę rodziny;
Kamiński, Lampart, Giza, Byrczek, Dubis, Matelowski, Różewicz. Bardzo dziękuję
rodzinom; Nowak, Drożdżak, Pytlak, Górecka, Szczurek, Szczurek za ostatnie
sprzątnie kościoła, za zagrabienie liści przy kościele i za kwiaty. Bóg zapłać.
7.Tygodnik „Niedziela” i Rycerz Niepokalanej jak zawsze do odebrania dla
prenumeratorów w zakrystii. Wyłożony jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej „Królowa Aniołów”. Proszę również zainteresowanych o wpłaty na czasopismo
„Rycerz Niepokalanej” na nowy 2019 rok.
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Zatrzymaj się...
Z Liturgii Słowa.
31 Niedziela zwykła.
„Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym
Bogiem – Pan jedynie. Będziesz
więc miłował Pana, Boga Twojego,
z całego swego serca, z całej duszy swojej,
ze wszystkich swych sił.
Pozostaną w twym sercu te słowa,
które ja ci dziś nakazuję”…
z Księgi Powtórzonego Prawa (Pwt 6, 2-6 )
Bóg jest nieprawdopodobnie hojny wobec
każdego człowieka. Każdego człowieka
Bóg również obdarowuje. Nikt nie może
powiedzieć, że nie posiada żadnych
Bożych darów, bo pierwszym i podstawowym darem jest Życie, istnienie – na
wieczność. Bóg jest niewyobrażalnie kreatywny i zarazem niesłychanie twórczy.
Nie ma na ziemi dwóch identycznych ludzi. Nawet jeśli są niesamowicie podobni,
jak bliźniacy zawsze będzie coś, co ich będzie również różniło, co sprawi, że będą
niepowtarzalni. Ale to wszystko, co każdy człowiek otrzymał, nie wynika z Bożego
kaprysu. Wszystko to jest bowiem owocem głębokiej mądrości i dane jest po coś:
do budowania siebie i innych w miłości; „Gdybym też miał dar prorokowania i znał
wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę, i wszelką (możliwą) wiarę, tak iżbym
góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym” (1 Kor 13, 1-13) tak pisze dla
nas św. Paweł i to jest rzeczywiście najcudowniejsza pieśń o Miłości.
Słuchaj … Słuchaj… Posłuchaj jej raz jeszcze... raz jeszcze, raz jeszcze...
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Na drogach modlitwy, wiary
i życia duchowego.
Więcej być niż mieć...
O Czyśćcu słów parę Cz. 2.

Bóg jest prawdziwą Miłością. Bóg jest Ojcem.
Jak jest naprawdę, nie wiemy, ale możemy
przypuszczać, że po śmierci człowiek styka się
z Panem Bogiem, ocenia swoje postępowanie
i w obliczu tego wspaniałego Światła, jakie go
ogarnia widzi, co zrobił źle. Chce oczyścić się
z tego, by być z Bogiem, bo widzi, że Bóg jest
dla niego jedyną, prawdziwą Miłością. I tak jak
u człowieka żyjącego na ziemi bardzo często
występuje tęsknota za Bogiem, która u dusz
bardziej wrażliwych powoduje bardzo wielki ból i cierpienie duchowe, to co
dopiero tam? Już mam Boga w zasięgu ręki, a nie mogę Go osiągnąć, bo jeszcze
są przeszkody. To cierpienie niemożności osiągnięcia Boga od razu, a dopiero
po pewnym czasie - to może być cierpienie czyśćcowe.
Istnieje coś takiego jak odpusty, które my możemy ofiarować za dusze w czyśćcu.
Mogą być one cząstkowe albo zupełne. Jakieś dzieło, które realizujemy na ziemi
w intencji dusz zmarłych może pomóc takiej duszy i dzięki naszemu umartwieniu,
ofierze czy modlitwie, pomagamy im prędzej spotkać się z Bogiem. Po przejściu
na drugą stronę, człowiek uwalnia się z pęt czasu, i jest zanurzony w wieczność,
pozostaje w bezpośrednim kontakcie z Bogiem. Niektórzy mówią, że cierpienie
czyśćcowe wcale nie musi trwać długo. To może być mgnienie oka. Pana Boga
stać na to, żeby oczyścić człowieka, na ile na to zasługuje, w jednym momencie
swoją miłością przepalającą, która może być dla tego człowieka cierpieniem
i rzeczywiście wielką nadzieją. Czyściec jest miejscem wielkiej nadziei, to już
niejako droga jednokierunkowa do wiecznego szczęścia. Tam nie można
zgrzeszyć, można jedynie - i chce się - tylko i wyłącznie pokutować.
Nie wiemy co jeszcze ukażą nam teologowie na ten temat. Dopomogą nam z całą
pewnością objawienia prywatne, które zdarzają się od czasu do czasu i trochę
rozjaśniają pewne kwestie teologiczne. Najlepiej powiedzieć słowami Juliusza
Słowackiego z „Balladyny”: „Umrzyj, to się dowiesz”. Po śmierci będziemy
wiedzieli dokładnie; i protestanci, i katolicy i ci, którzy dzisiaj uważają się za
niewierzących. Niektórzy mówią, że lepiej jest przeżyć jak najwięcej cierpień na
ziemi, przyjmując je dobrowolnie, żeby nie tylko otrzymać rozgrzeszenie, ale to
cierpienie przyjąć jako wynagrodzenie Bogu za grzechy, żeby po śmierci, już bez
przesiadki udać się prosto w ramiona kochającego Boga.
Nie lękajmy się wobec tego cierpienia, ale nauczmy się je wartościować. Mówią,
że ponoć najlżejsza kara w czyśćcu jest dużo cięższa od największego cierpienia
na ziemi. Zatem bądźmy ludźmi wiary i Miłości , która wszystko zwycięża.
A reszty w nas rzeczywiście dokona Boża łaska, jej cud ...

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie ?

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
Modlitwa o przebaczenie Cz. 2.
Zwróć uwagę w modlitwie na to, że pomimo twojego błądzenia Pan sprawiał,
że słońce zawsze świeciło nad tobą. Oddychałeś, jadłeś, pracowałeś i uczyłeś się.
Cały kosmos i stworzenie wciąż ci służyło. Ziemia cię nie pochłonęła, lecz zawsze
była ci przyjazna. Spróbuj się tym zdziwić, dostrzec, odkryć ...
Zobacz również, jak wiele osób trudziło się dla ciebie, począwszy od rodziny,
przyjaciół, przypadkowych osób, wychowawców, nauczycieli, lekarzy ... Dostrzeż
tych, którzy ci pomagali, czasem jakby spadając z nieba. Podnosili cię na duchu
i nie opuścili cię, nawet jeśli poznali twoje słabości i grzechy. Nawet aniołowie,
którzy „są mieczem Bożej sprawiedliwości”, znosili cię cierpliwie, strzegli i modlili
się za ciebie byś wrócił i się odnalazł...
Cały Kościół w niebie i na ziemi towarzyszył ci w drodze, także podczas twoich
upadków i oddalenia od Boga. Święci wstawiali się za tobą i pomagali ci, chociaż
o tym nie wiedziałeś. W ten sposób Bóg ciągle cię szukał i odnajdywał. Zastanów
się nad tym przez chwilę. Zdaj sobie sprawę z tego, o ile większym grzesznikiem
mógłbyś być, gdyby nie pomoc tak wielu ludzi, przez które działało miłosierdzie
Boga w Twoim życiu. Umiej to dostrzec i bądź wdzięcznym...
Zakończ serdeczną rozmową o miłosierdziu z samym Bogiem. Rozmawiaj jak
Przyjaciel z Przyjacielem lub sługa ze swym panem. Podziękuj Mu, że aż do tej pory
dawał ci życie i niczego ci nie skąpił, bo nie uzależnia swoich darów od twego
postępowania. Proś, by cię chronił od każdego upadku i grzechu i nie pozwolił
ci nigdy zwątpić w Jego Miłość i dobroć, w Jego Ojcostwo...
Na końcu odmów powoli z wielką otwartością; Ojcze nasz...

