Numer: 32/2017

INTENCJE MSZALNE
Niedziela: 05.11.2017 r.
8.00 + Jerzy Grączewski (3 rocz. śm.)
9.30 W intencji rodziny Putkiewicz z prośbą o błogosławieństwo Boże,
zdrowie i opiekę Matki Bożej.
11.00 + Edward; zmarli rodzice i rodzeństwo
12.30 + Janina Pajdak (3 greg.)
19.00 + Zofia, Weronika, Jan, Janina; zm. z rodz. Jaszczuk, Iwanowskich
Poniedziałek: 06.11.2017 r. - Nabożeństwo do św. Ojca Pio
18.00 1)
+ Janina Pajdak (4 greg.)
2)
+ Karol
Wtorek: 07.11.2017 r.
18.00 + Janina Pajdak (5 greg.)
Środa: 08.11.2017 r. - Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
18.00 + Janina Pajdak (6 greg.)
Czwartek: 09.11.2017 r.
18.00 1)
+ Janina Pajdak (7 greg.)
2)
+ Wanda Strzelecka (20 rocz. śm.)
Piątek: 10.11.2017 r. - Koronka do Miłosierdzia Bożego
18.00 + Janina Pajdak (8 greg.)
Sobota: 11.11.2017 r. - Różaniec Siedmiu Boleści NMP
18.00 + Janina Pajdak (9 greg.)
Niedziela: 12.11.2017 r.
8.00 Aby chrześcijanie w Azji, dając świadectwo Ewangelii swoimi
słowami i czynami, przyczyniali się do dialogu, pokoju i wzajemnego
zrozumienia, zwłaszcza z wyznawcami innych religii.
9.30 W intencji Radia Maryja i TV Trwam oraz dzieł przez nich
prowadzonych
11.00 + Janina Pajdak (10 greg.)
12.30 O Boże błogosławieństwo dla Wiktorii z okazji 14 urodzin z prośbą
o opiekę Matki Bożej nad nią i całą rodziną
19.00 + Tadeusz Kowalski (6 rocz. śm.), Katarzyna Kowalska, Władysław
Kowalski, Marianna Kowalska, Konstancja Włodek.
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Podaruj mi trochę światła

Jesienią tego roku rozpoczynamy drugą edycję akcji zatytułowanej „Podaruj
mi trochę światła” mającej na celu pomoc okulistyczną dzieciom i dorosłym dotkniętym wadami wzroku. Pierwsza edycja programu przeprowadzona była w 2004 roku.
Jest to wielka szansa by prostymi metodami, również stosunkowo niskim nakładem
środków, pomóc ubogim i potrzebującym w kraju, w którym od dawna poprzez naszych misjonarzy głosimy nadzieję, pokój i dobro.
Oprócz ubóstwa materialnego, dużych odległości do szkoły czy pracy podejmowanych przez dzieci, przeszkodą w podejmowaniu nauki przez dzieci w Kenii
bywają także nigdy nie leczone wady wzroku. W kraju, w którym dostęp do lekarza
internisty jest rzadkością, o okulistę nikt nawet nie pyta. Tymczasem wielu dzieciom
można pomóc poprzez odpowiednio dobrane szkła korekcyjne.
Tegoroczny projekt ma na celu przede wszystkim pomoc okulistyczną. Apelujemy o pomoc finansową i rzeczową. Można przekazać okulary, których nie używamy, poprosić znajomych by zrobili podobnie. Zaprzyjaźnieni lekarze chcą polecieć by przebadać i leczyć dzieci w domu dziecka i szkołach prowadzonych przez
naszych misjonarzy. Mamy nadzieję, że firmy optyczne także ofiarują szkła i oprawki do okularów. Potrzeba też specjalistycznych urządzeń, m.in. oftalmoskopów, czyli
wzierników okulistycznych do badania dna oka, dzięki którym możne wykryć zmiany nowotworowe, zwyrodnieniowe, zapalne lub pozapalne siatkówki i naczyniówki.
Dużą pomocą byłby również autorefraktometr – komputer do badania wzroku. Sprzęt
może być używany.
Okulary przynosimy do kościoła i składamy w koszyku na stoliku z gazetami.
1

Liturgia słowa – XXXI niedziela zwykła
I czytanie (Ml 1,14b-2,2b.8-10) Pan Zastępów mówi: Ja jestem potężnym
Królem a imię moje będzie wzbudzać lęk między narodami. Teraz zaś do
was, kapłani, odnosi się następujące polecenie: Jeśli nie usłuchacie i nie weźmiecie sobie do serca tego, iż macie oddawać cześć memu imieniu, mówi
Pan Zastępów, to rzucę na was przekleństwo i przeklnę wasze błogosławieństwo, a przeklnę je dlatego, że sobie nic nie bierzecie do serca. Wy zaś zboczyliście z drogi, wielu doprowadziliście do sprzeniewierzenia się Prawu,
zerwaliście przymierze ewiego, mówi Pan Zastępów. A przeto z mojej woli
jesteście lekceważeni i macie małe znaczenie wśród całego ludu, ponieważ
nie trzymacie się moich dróg i stronniczo udzielacie pouczeń. Czyż nie mamy wszyscy jednego Ojca? Czyż nie stworzył nas jeden Bóg? Dlaczego oszukujemy jeden drugiego, znieważając przymierze naszych przodków?
II czytanie (1 Tes 2,7b-9.13) Stanęliśmy pośród was pełni skromności, jak
matka troskliwie opiekująca się swoimi dziećmi. Będąc tak pełni życzliwości
dla was, chcieliśmy wam dać nie tylko naukę Bożą, lecz nadto dusze nasze,
tak bowiem staliście się nam drodzy. Pamiętacie przecież, bracia, naszą pracę
i trud. Pracowaliśmy dniem i nocą, aby nikomu z was nie być ciężarem. Tak
to wśród was głosiliśmy Ewangelię Bożą. Dlatego nieustannie dziękujemy
Bogu, bo gdy przyjęliście słowo Boże, usłyszane od nas, przyjęliście je nie
jako słowo ludzkie, ale - jak jest naprawdę - jako słowo Boga, który działa w
was wierzących.
Ewangelia (Mt 23,1-12) Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów
tymi słowami: Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze.
Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie
naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie
do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie
chcą. Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by ich
pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich Rabbi. Otóż wy nie pozwalajcie nazywać się Rabbi, albowiem jeden jest wasz Nauczyciel, a wy
wszyscy braćmi jesteście. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie. Nie chciejcie również,
żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz Mistrz, Chrystus.
Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony.
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Ogłoszenia duszpasterskie - 05.11.2017 r.
1. W sobotę 11listopada, przypadnie 99. rocznica odzyskania niepodległości
przez Polskę. W tym dniu pragniemy szczególnie modlić się za naszych Rodaków, którzy walczyli o wolność naszej Ojczyzny i w jej obronie. Zapraszamy do wspólnej modlitwy i na Eucharystię w intencji Ojczyzny o godz. 1800.
2. Modlitwa za zmarłych tzw. „wypominki” odprawiane są w naszym kościele w dni powszednie po Mszy św. wieczornej, a w niedzielę o godz. 18 30.
Karty wypominkowe wyłożone są na ławkach przy wyjściu z kościoła. Zachęcam do modlitwy.
3. Do 8 listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar – odpust
zupełny. Zachęcamy do korzystania ze skarbca Kościoła.
4. Nabożeństwa w naszym kościele: Nabożeństwo do św. Ojca Pio w poniedziałek przed Mszą św.; Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
z modlitwą do św. Jana Pawła II w środę przed Mszą św.; Adoracja Najświętszego Sakramentu zakończona Koronką do Miłosierdzia Bożego w piątek od
godz. 1700 do 1800; Różaniec Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny
w sobotę po Mszy św.
5. Spotkania formacyjne: zmiana tajemnic Żywego Różańca dzisiaj po Mszy
św. o godz. 930 w kościele; dzieci przygotowujące się do I Komunii św., poniedziałek 6 listopada o godz. 1800 w domu parafialnym; rodzice dzieci przygotowujących się do I Komunii św., w poniedziałek 6 listopada o godz. 18 45
w kościele; III rok przygotowania do bierzmowania, środa 8 listopada o godz.
1830 w domu parafialnym; Parafialne Koło Przyjaciół Radia Maryja, czwartek
9 listopada po Mszy św. w domu parafialnym; Matki w Modlitwie, piątek 10
listopada o godz. 1900 w domu parafialnym; chór parafialny, piątek 10 listopada o godz. 2000 w domu parafialnym; koło plastyczne, sobota 11 listopada
o godz. 1100 w domu parafialnym.
6. Dziękuję wszystkim osobom, które zaangażowały się ostatniej soboty
w jesienne porządki wokół kościoła i w kościele. Wyrazy wdzięczności kieruję też do osób, które w ostatnim czasie, indywidualnie podjęły się prac dla
dobra wspólnoty parafialnej.
7. Dzisiaj na placu przykościelnym zbierane są datki do puszki na obiady dla
dzieci i młodzieży z naszej parafii, które takiego wsparcia potrzebują. Za
tydzień taca zbierana podczas Mszy św. przeznaczona będzie na inwestycje
parafialne. Dziękuję za pomoc. W sposób szczególny dziękuję Pani Krystynie za ufundowanie kompletu szat liturgicznych (3 ornaty, 2 stuły) do naszego kościoła.
8. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Do dyspozycji mamy tygodnik
„Niedziela”, „Gość Niedzielny”, „Mały Gość Niedzielny”, „L’Osservatore
Romano”, „Miłujcie się” i biuletyn parafialny „Okno”.
9. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego
i opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
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