Numer: 33/2017

INTENCJE MSZALNE
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. - I Róża
Żywego Różańca
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.
Poniedziałek: 13.11.2017 r. - Nabożeństwo do św. Ojca Pio
18.00 + Janina Pajdak (11 greg.)
Wtorek: 14.11.2017 r.
18.00 + Janina Pajdak (12 greg.)
Środa: 15.11.2017 r. - Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
18.00 + Janina Pajdak (13 greg.)
Czwartek: 16.11.2017 r.
18.00 1)
+ Janina Pajdak (14 greg.)
2)
+ Ryszard Zamolski (30 dni po pogrzebie)
Piątek: 17.11.2017 r. - Koronka do Miłosierdzia Bożego
18.00 + Janina Pajdak (15 greg.)
Sobota: 18.11.2017 r. - Różaniec Siedmiu Boleści NMP
18.00 + Janina Pajdak (16 greg.)
Niedziela: 19.11.2017 r.
8.00 + Ryszard Zamolski (30 dni po pogrzebie)
9.30 O dar życia wiecznego dla zmarłych z naszych rodzin i parafii - II
Róża Żywego Różańca
11.00 + Janina Pajdak (17 greg.)
12.30 W intencji Matek w Modlitwie
19.00 + Maria Młodzińska (7 rocz. śm.)
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Jak pomóc zmarłym?
1.
2.
3.
4.
5.

Ofiarowanie w ich intencji Mszy św. i Komunii św.
Ofiarowanie w ich intencji Mszy św. gregoriańskich.
Przebaczenie zmarłemu wszystkiego, czym wobec nas zawinił.
Post, jałmużna, ofiarowane odpusty.
Modlitwa, w tym modlitwa wypominek.

Wszystko, co podejmujemy z myślą o
zmarłych, powinniśmy zanurzać w odkupieńczej ofierze
Chrystusa, bo tylko
wtedy możemy ufać,
że nasza modlitwa i
ofiara będą dla nich
pomocne. Ważne są
kwiaty, znicze, troska
o groby. One ocalają
pamięć, przypominają o celu ludzkich dążeń, scalają rodzinę, przypominają wspólne dziedzictwo. To jednak za mało. “Życie ludzkie zmienia się, ale się nie kończy” – słyszymy w prefacji podczas Mszy św.
żałobnej. Wiara w “świętych obcowanie” stwarza jedyną w swoim rodzaju okazję, by pomóc naszym zmarłym w osiągnięciu pełni zbawienia. Materia ma tutaj niewielkie znaczenie. Najważniejsze są dary duchowe, które możemy im ofiarować, pokuta, dzięki której nie tylko zostanie skrócony czas cierpienia w czyśćcu, ale też dokona się nasze nawrócenie.
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Liturgia słowa – XXXII niedziela zwykła
I czytanie (Mdr 6,12-16) Mądrość jest wspaniała i niewiędnąca:
ci łatwo ją dostrzegą, którzy ją miłują, i ci ją znajdą, którzy jej szukają,
uprzedza bowiem tych, co jej pragną, wpierw dając się im poznać.
Kto dla niej wstanie o świcie, ten się nie natrudzi, znajdzie ją bowiem siedzącą u drzwi swoich. O niej rozmyślać - to szczyt roztropności,
a kto z jej powodu nie śpi, wnet się trosk pozbędzie: sama bowiem obchodzi
i szuka tych, co są jej godni, objawia się im łaskawie na drogach i wychodzi
naprzeciw wszystkim ich zamysłom.
II czytanie (1 Tes 4,13-18) Nie chcemy, bracia, waszego trwania w niewiedzy co do tych, którzy umierają, abyście się nie smucili jak wszyscy ci, którzy nie mają nadziei. Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus istotnie umarł i zmartwychwstał, to również tych, którzy umarli w Jezusie, Bóg wyprowadzi wraz
z Nim. To bowiem głosimy wam jako słowo Pańskie, że my, żywi, pozostawieni na przyjście Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy pomarli. Sam bowiem
Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos archanioła, i na dźwięk trąby Bożej,
a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Potem my, żywi i pozostawieni,
wraz z nimi będziemy porwani w powietrze, na obłoki naprzeciw Pana, i w
ten sposób zawsze będziemy z Panem. Przeto wzajemnie się pocieszajcie
tymi słowami!
Ewangelia (Mt 25,1-13) Królestwo niebieskie podobne będzie do dziesięciu
panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć
z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy,
ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również
oliwę w naczyniach. Gdy się pan młody opóźniał, zmorzone snem wszystkie
zasnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: Pan młody idzie, wyjdźcie mu
na spotkanie! Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy.
A nierozsądne rzekły do roztropnych: Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze
lampy gasną. Odpowiedziały roztropne: Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie! Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną,
i drzwi zamknięto. W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: Panie,
panie, otwórz nam! Lecz on odpowiedział: Zaprawdę, powiadam wam, nie
znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny.

Ogłoszenia duszpasterskie - 12.11.2017 r.
1. Nabożeństwa w naszym kościele: Modlitwa za zmarłych tzw.
„wypominki” w dni powszednie po Mszy św. wieczornej, a w niedzielę o godz. 1830; 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.; Możliwość spowiedzi św. pół godziny przed
Mszą św. w dzień powszedni.
2. Spotkania formacyjne w domu parafialnym: II rok przygotowania
do bierzmowania, poniedziałek 13 listopada o godz. 1830; Matki w Modlitwie, piątek 17 listopada o godz. 1900; chór parafialny, piątek 17 listopada o godz. 2000; koło plastyczne, sobota 18 listopada o godz. 1100.
3. Taca zbierana dzisiaj podczas Mszy św. przeznaczona jest na inwestycje parafialne. Istniej możliwość przekazanie również na cele kultu
religijnego darowizny na konto parafii, którą później można odliczyć
w wysokości nie wyższej niż 6% dochodu podatnika. Więcej informacji na ten temat znajduje się na parafialnej stronie internetowej
(zakładka «Kontakt»). Dziękuję za każde wsparcie finansowe.
4. Jesienią tego roku rozpoczęła się druga edycja akcji zatytułowanej
„Podaruj mi trochę światła” mającej na celu pomoc okulistyczną dzieciom i dorosłym dotkniętym wadami wzroku. Oprócz ubóstwa materialnego, przeszkodą w podejmowaniu nauki przez dzieci w Kenii bywają także nigdy nie leczone wady wzroku. Dlatego przez najbliższe
niedziel można przekazać okulary, których nie używamy. Okulary
można pozostawić w koszyku na stoliku z gazetami. Zostaną one następnie przekazane ojcom franciszkanom, którzy wyślą je do swoich
misji w Kenii. Dziękuję za dotychczasowe wsparci akcji i zachęcam do
dalszej pomocy.
5. Polecamy prasę katolicką. Do dyspozycji mamy tygodnik
„Niedziela”, „Gość Niedzielny”, „Mały Gość Niedzielny”,
„L’Osservatore Romano”, „Miłujcie się” i biuletyn parafialny „Okno”.
6. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa
Bożego i opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
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