Numer: 34/2017

INTENCJE MSZALNE
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.)

Poniedziałek: 20.11.2017 r. - Nabożeństwo do św. Ojca Pio
18.00 + Janina Pajdak (18 greg.)
Wtorek: 21.11.2017 r.
18.00 + Janina Pajdak (19 greg.)
Środa: 22.11.2017 r. - Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
18.00 + Janina Pajdak (20 greg.)
Czwartek: 23.11.2017 r.
18.00 + Janina Pajdak (21 greg.)
Piątek: 24.11.2017 r. - Koronka do Miłosierdzia Bożego
18.00 + Janina Pajdak (22 greg.)
Sobota: 25.11.2017 r. - Różaniec Siedmiu Boleści NMP
18.00 + Janina Pajdak (23 greg.)
Niedziela: 26.11.2017 r.
8.00 O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Marka z okazji 74 urodzin z prośbą o opiekę Matki Bożej
9.30 O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne - III Róża Żywego
Różańca
11.00 + Grażyna, Celina
12.30 + Janina Pajdak (24 greg.)
19.00 O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Katarzyny z okazji imienin
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Co to jest?
Grzech - odwrócenie się od Boga w stronę stworzenia; świadome i dobrowolne wykroczenie przeciw prawu Bożemu; wybranie swojej woli wbrew woli Bożej.
Kara – w Biblii zawsze ma wymiar naprawczy: ma doprowadzić grzesznika
do nawrócenia, pomóc mu zrozumieć popełniony błąd, naprawić zło. Jest konsekwencją grzechu, odrzucenia świętości Boga. Kara jest tamą postawioną grzechowi.
Wina – odpowiedzialność człowieka, którą jako istota rozumna i wolna ponosi
za popełnione przez siebie zło, ewentualnie obojętność na nie.
Rozgrzeszenie – sakramentalne odpuszczenie win, zanurzenie grzesznika w Bożym miłosierdziu. Aby mogło się dokonać, konieczne jest spełnienie 5 warunków:
dobry rachunek sumienia, żal za popełnione zło, szczere wyznanie win, postanowienie poprawy zakładające wyzbycie się przywiązania do grzechu, naprawienie wyrządzonego zła.
Niebo – stan zbawienia, eschatologicznej radości. Miejsce, w którym Bóg gromadzi zbawionych. Niekończące się szczęście płynące z faktu przebywania w bliskości Ojca.
Piekło – utrwalona na wieki konsekwencja odwrócenia się od Boga i zwrócenia
się ku stworzeniu, własnego egoizmu, który zamknął człowieka wyłącznie w kręgu
jego własnych spraw; źródłem cierpienia w piekle jest brak Boga, świadomość niewykorzystanej szansy, brak miłości. Piekłem jest brak nadziei.
Czyściec – stan oczyszczenia, jakiego doświadczają ci, którzy umarli w stanie przyjaźni z Bogiem, nie są jednak jeszcze dostatecznie czyści, w pełni gotowi
do tego, aby doświadczyć radości zbawienia.
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Liturgia słowa – XXXIII niedziela zwykła

Ogłoszenia duszpasterskie - 19.11.2017 r.

I czytanie: (Prz 31,10-13.19-20.30-31). Niewiastę dzielną któż znajdzie? Jej wartość
przewyższa perły. Serce małżonka jej ufa, na zyskach mu nie zbywa; nie czyni mu
źle, ale dobrze przez wszystkie dni jego życia. O len się stara i wełnę, pracuje starannie rękami. Wyciąga ręce po kądziel, jej palce chwytają wrzeciono. Otwiera dłoń
ubogiemu, do nędzarza wyciąga swe ręce. Kłamliwy wdzięk i marne jest piękno:
chwalić należy niewiastę, co boi się Pana. Z owocu jej rąk jej dajcie, niech w bramie
chwalą jej czyny.
II czytanie (1 Tes 5,1-6) Nie potrzeba wam, bracia, pisać o czasach i chwilach. Sami
bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pański przyjdzie tak, jak złodziej w nocy. Kiedy
bowiem będą mówić: Pokój i bezpieczeństwo - tak niespodzianie przyjdzie na nich
zagłada, jak bóle na brzemienną, i nie ujdą. Ale wy, bracia, nie jesteście w ciemnościach, aby ów dzień miał was zaskoczyć jak złodziej. Wszyscy wy bowiem jesteście
synami światłości i synami dnia. Nie jesteśmy synami nocy ani ciemności. Nie śpijmy przeto jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi!
Ewangelia (Mt 25,14-30) Jezus opowiedział uczniom tę przypowieść: Pewien człowiek, mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek.
Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego
zdolności, i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je
w obrót i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, który dwa otrzymał; on również zyskał
drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana. Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać
się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie
pięć i rzekł: Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem.
Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad
wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana! Przyszedł również i ten, który
otrzymał dwa talenty, mówiąc: Panie, przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa
talenty zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana! Przyszedł
i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: Panie, wiedziałem, żeś jest człowiek twardy: chcesz żąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się
więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność! Odrzekł
mu pan jego: Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, że chcę żąć tam, gdzie nie posiałem,
i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Każdemu bowiem,
kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą
nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz - w ciemności! Tam
będzie płacz i zgrzytanie zębów.

1. W niedzielę 26 listopada obchodzić będziemy Uroczystość Chrystusa
Króla Wszechświata. Na Msze św. o godz. 1100 zapraszamy młodzież przygotowującą się do bierzmowania z klasy III gimnazjum, która złoży uroczyste wyznanie wiary. Spotkanie organizacyjne w sobotę 25 listopada po
Mszy św. w kościele.
2. 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. 17 00 do 1800;
Różaniec Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny w sobotę po Mszy
św.; Możliwość spowiedzi św. pół godziny przed Mszą św. w dzień powszedni.
3. Spotkania formacyjne w domu parafialnym: poświęcenie książeczek do
nabożeństwa dla dzieci przygotowujących się do I Komunii Św., dzisiaj na
Mszy św. o godz. 1230; Parafialne Koło „Caritas”, poniedziałek 20 listopada
o godz. 1900; dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej , poniedziałek
20 listopada o godz. 1800; Matki w Modlitwie, piątek 24 listopada o godz.
1900 ; chór parafialny, piątek 24 listopada o godz. 20 00; zbiórka ministrantów, sobota 25 listopada o godz. 1030; koło plastyczne, sobota 25 listopada
o godz. 1100.
4. Ostatniej niedzieli na inwestycje parafialne zebrane zostało 2150 zł.
Dziękuję za okazaną pomoc finansową. 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.
5. Dzisiaj można jeszcze w ramach akcji mającej na celu pomoc okulistyczną dzieciom i dorosłym dotkniętym wadami wzroku z Kenii, przekazać okulary, których nie używamy. Okulary można pozostawić w koszyku na stoliku z gazetami. Zostaną one następnie dostarczone ojcom franciszkanom,
którzy wyślą je do swoich misji w Kenii. Dziękuję za wsparci powyższej
akcji.
6. Polecamy prasę katolicką. Do dyspozycji mamy tygodnik „Niedziela”,
„Gość Niedzielny”, „L’Osservatore Romano” i biuletyn parafialny „Okno”.
7. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego
i opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Proboszcz
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