INTENCJE MSZALNE

Numer: 28/2012

Niedziela: 09.09.2012 r.
8.00 + Stanisław Buda
9.30 + Roman Szot (13 rocz. śm.)
11.00 1)
2)

+ Marian Młodziński (5 rocz. śm.)
O błogosławieństwo Boże dla Barbary i Stanisława z okazji
17 rocznicy ślubu

12.30 O łaski i błogosławieństwo Boże dla Doroty i Michała w 4 rocznicę ślubu
i o opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy nad całą rodziną.
19.00 + Marianna Krzak (8 greg.)
Poniedziałek: 10.09.2012 r.
18.00 Marianna Krzak (9 greg)
Wtorek: 11.09.2012 r.
18.00 1) + Marianna Krzak (10 greg.)
2) + Jaszczuk Zofia (7 dni po śmierci)
Środa: 12.09.2012 r. - Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
18.00 1)
intencje nowennowe
2)
+ Marianna Krzak (11 greg.)
3)
Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże
i pomyślny przebieg operacji
Czwartek: 13.09.2012 r.
18.00 1)
+ Marianna Krzak (12 greg.)
2)
Za parafian
Piątek: 14.09.2012 r. - Koronka do Miłosierdzia Bożego
18.00 + Marianna Krzak (13 greg.)
Sobota: 15.09.2012 r.
18.00 + Marianna Krzak (14 greg.)
Niedziela: 16.09.2012 r.
8.00 + Walentyna, Roman
+ Janina, Edmund Wiśniewscy
9.30 1)
2)
Za Radio Maryja i TV Trwam oraz dzieła przez nich powstałe
11.00 + Marianna Krzak (15 greg.)
W intencji dzieci: Natalii, Bartka i Aleksandra o błogosławieństwo
12.30 1)
Boże i opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy
2)
+ Edward Szymański (4 rocz. śm.)
19.00 + Janina, Władysław, Hieronim
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Poszukiwania maryjnych tajemnic Rzymu nie bez przyczyny wiodą do Bazyliki Świętego
Piotra. Marmurowa rzeźba, znajdująca się w bocznej kaplicy, po prawej stronie od wejścia,
odsłania bolesne misterium Maryi. Pieta, czyli przedstawienie Madonny opłakującej śmierć
trzymanego w ramionach Syna, jest jednym z najczęstszych tematów podejmowanych w sztuce
sakralnej. Pośród wielu tego typu ujęć, dzieło dłuta Michała Anioła jest najbardziej znane i chyba najpiękniejsze. Utrwalona w nim bolesna tajemnica Maryi zachwyca od pięciu wieków
wszystkich, którzy odwiedzają watykańską świątynię. Słynna rzeźba została ukończona w roku
1499, kiedy artysta miał zaledwie 25 lat. Historia podaje, że po wystawieniu Piety młody Michał Anioł często przychodził ją oglądać, i stojąc wśród ludzi przysłuchiwał się rozmowom na
temat swojego dzieła. Kiedy okazało się, że nikt nie zna imienia twórcy, zagniewany rzeźbiarz
przybył nocą, by potajemnie wyryć na szarfie Madonny widoczny jedynie z bliska napis: Michael Angelus Bonarotus Florentinus fecit, czyli "Michał Anioł Buonarroti Florentyńczyk wykonał". W dzieje Piety wpisane jest jeszcze jedno szczególne wydarzenie: w roku 1962 papież
Jan XXIII polecił umieścić ją na nieco niższym cokole, aby była lepiej widoczna. Dokładnie
dziesięć lat później do Bazyliki niespodziewanie wtargnął szaleniec i za pomocą młotka uszkodził w kilku miejscach rzeźbę. Dopiero po dwóch latach wytężonej pracy konserwatorzy zdołali
przywrócić jej pierwotny stan. Dzięki tej renowacji odkryto jeszcze jeden ślad pozostawiony
przez Michała Anioła: na prawej dłoni Madonny dostrzeżono monogram artysty w postaci maleńkiej litery M wtopionej dyskretnie w całość. Ból Matki Bożej uwieczniony w marmurze odsłania Jej cierpienie, zapowiedziane już w proroctwie Symeona, które osiągnęło punkt kulminacyjny pod krzyżem Syna. Miecz boleści, który wtedy przeniknął serce Matki, oznacza Jej
współudział w dziele zbawienia. Nauka o tej bolesnej tajemnicy została podana przez Sobór
Watykański II, który objaśnia, że Maryja "najgłębiej ze swym Jednorodzonym współcierpiała i
z ofiarą Jego złączyła się matczynym duchem". Błogosławiona Dziewica uczestniczy w odkupieńczej śmierci Chrystusa przez posłuszeństwo wiary. Znaczenie tej cnoty podkreślił Jan Paweł II, przypominając w encyklice Redemptoris Mater, że "przez wiarę Maryja jest doskonale
zjednoczona z Chrystusem w Jego wyniszczeniu". Tajemnica współcierpienia Matki Bożej,
przedstawiona przez Michała Anioła, odkrywa jeszcze inny sekret Niewiasty z Nazaretu. Kontemplacja Piety zachęca do naśladowania Maryi w Jej posłuszeństwie wiary i pokornym przyjęciu cierpienia. Ból Matki został zaznaczony przez Michała Anioła w sposób bardzo delikatny,
jedynie skupionym wyrazem twarzy. Wiele osób zarzucało artyście, że niedostatecznie wyraził
cierpienie postaci. Być może kryje się w tym jednak pewna intuicja: Maryja bolejąca po śmierci
Jezusa tak naprawdę nigdy nie utraciła ufności w moc Bożą. Podążanie Jej śladami może zatem
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opromienić światłem nadziei każde, nawet największe, ludzkie cierpienie.

Ogłoszenia duszpasterskie - 09.09.2012 r.

Liturgia słowa - XXIII niedziela zwykła
I czytanie (Iz 35,4-7a) Powiedzcie małodusznym: Odwagi! Nie
bójcie się! Oto wasz Bóg, oto - pomsta; przychodzi Boża odpłata; On sam przychodzi, by zbawić was. Wtedy przejrzą oczy
niewidomych i uszy głuchych się otworzą. Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń i język niemych wesoło krzyknie. Bo trysną
zdroje wód na pustyni i strumienie na stepie; spieczona ziemia
zmieni się w pojezierze, spragniony kraj w krynice wód.
II czytanie (Jk 2,1-5) Bracia moi, niech wiara wasza w Pana
naszego Jezusa Chrystusa uwielbionego nie ma względu na osoby. Bo gdyby przyszedł na wasze zgromadzenie człowiek przystrojony w złote pierścienie i bogatą szatę i przybył także człowiek ubogi w zabrudzonej szacie, a wy spojrzycie na bogato
odzianego i powiecie: Usiądź na zaszczytnym miejscu, do ubogiego zaś powiecie: Stań sobie tam albo usiądź u podnóżka mojego, to czy nie czynicie różnic między sobą i nie stajecie się
sędziami przewrotnymi? Posłuchajcie, bracia moi umiłowani!
Czy Bóg nie wybrał ubogich tego świata na bogatych w wierze
oraz na dziedziców królestwa przyobiecanego tym, którzy Go
miłują?
Ewangelia (Mk 7,31-37) Jezus opuścił okolice Tyru i przez
Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu. Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili
Go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok, osobno od
tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka; a
spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: Effatha, to
znaczy: Otwórz się! Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. /Jezus/ przykazał
im, żeby nikomu nie mówili. Lecz im bardziej przykazywał,
tym gorliwiej to rozgłaszali. I pełni zdumienia mówili: Dobrze
uczynił wszystko. Nawet głuchym słuch przywraca i niemym
mowę.

1. W dniach od 12 do 15 września przeżywać będziemy w parafii renowację misji świętych,
które zakończą się w sobotę Mszą świętą odpustową o godz. 18 00. Zachęcamy do udziału w
powyższej praktyce duchowej i wspólnej modlitwy. Program: 12 września (środa): 1800 –
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy z Mszą św. z nauką misyjną; 20 00 – Szkoła
modlitwy. 13 września (czwartek): 1800 – Msza św. z nauką misyjną i nabożeństwo za
zmarłych; 2000 – Szkoła modlitwy. 14 września (piątek): 1700 - Adoracja Najświętszego
Sakramentu; 1800 – Msza św. z nauką misyjną i akt zawierzenia parafii; 20 00 – Szkoła modlitwy. 15 września (sobota): 1800 – Msza św. odpustowa z nauką misyjną. Spowiedź święta
codziennie o godz. 1730
2. Krzyż jest znakiem naszej wiary. Jako wspólnota parafialna winniśmy otoczyć opieką i
szacunkiem wszystkie krzyże stojące na terenie naszej parafii. W czwartek o godz. 11 00 przy
krzyżu stojącym pod lasem na ulicy Miodowej zapraszam chętne osoby, które chciałyby zaangażować się w prace związane w uporządkowanie miejsca przy którym stoi krzyż. Będzie
to widoczny znak przeżywania przez naszą rodzinę parafialną renowacji misji świętych.
3. Biuro parafialne, ze względu na renowację misji świętych, w tym tygodniu będzie nieczynne.
4. Spotkanie pielgrzymów biorących udział w parafialnej pielgrzymce do grobu błogosławionego Jana Pawła II i sanktuariów we Włoszech odbędzie się w poniedziałek 10 września o
godz. 1900 w domu parafialnym. Wyjazd na pielgrzymkę będzie w niedzielę 16 września o
godz. 2300 z parkingu przy naszym kościele.
5. Rodziców dzieci, które w tym roku przystępują do I Komunii Świętej zapraszamy na spotkanie organizacyjne w poniedziałek 10 września o godz. 19 00 w kościele.
6. Młodzież, która w tym roku rozpoczęła naukę w klasie I gimnazjum i pragnie rozpocząć
przygotowanie do sakramentu bierzmowania, wraz z rodzicami zapraszamy na spotkanie
organizacyjne we wtorek 11 września o godz. 19 00 w domu parafialnym.
7. Chłopcy, którzy pragną zostać ministrantami, mogą zapisać się po Mszy św. w zakrystii
kościoła.
8. Datki zbierane podczas dzisiejszych Mszy św. przeznaczone są na inwestycje parafialne.
Obecnie jesteśmy na etapie wykonania nowych rynien i opierzenia kościoła. Za wszelkie
wsparcie finansowe serdecznie dziękuję. Dziękuję również za pomoc w posprzątaniu i przygotowaniu kościoła do niedzielnej liturgii.
9. Jeszcze raz pragnę podziękować osobom, które zaangażowały się w akcje „Tornister pełen
uśmiechów”. Zapraszamy do odebrania po Mszy św. w zakrystii pisemnych podziękowań.
10. W tym tygodniu wspólnota parafialna pożegnała śp. Zofię Jaszczuk, lat 58. Niech spoczywa w pokoju.
11. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki Matki
Bożej Nieustającej Pomocy.
Proboszcz
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