INTENCJE MSZALNE
Niedziela: 11.11.2012 r.
8.00 O zdrowie i szczęśliwą operację dla Małgorzaty oraz łaski

Numer: 37/2012

i opiekę Bożą dla całej rodziny
9.30 + Franciszek
11.00 + z rodz. Brodzińskich i Hołub

12.30 Za parafian
19.00 O Boże błogosławieństwo, wszelkie łaski i opiekę Matki

Bożej Nieustającej Pomocy dla Marcina z okazji imienin i
Barbary z okazji urodzin.

Poniedziałek: 12.11.2012 r.
18.00 + Bronisław, Emilia, Michał, Bogdan
Wtorek: 13.11.2012 r.
18.00
Środa: 14.11.2012 r. - Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
18.00 intencje nowennowe
Czwartek: 08.11.2012 r.
18.00 + Tadeusz, zmarli przyjaciele
Piątek: 15.11.2012 r. - Koronka do Miłosierdzia Bożego
18.00
Sobota: 16.11.2012 r.
18.00
Niedziela: 17.11.2012 r.
8.00
9.30 1) + Maria Młodzińska (2 rocz. śm.)

2) W intencji Radia Maryja i Telewizji Trwam
11.00 + Helena (9 rocz. śm.), Piotr, Józef; + z rodziny Leniart
12.30 + Kazimierz, Marianna
19.00 + Franciszek Misztak (30 dni po śmierci)
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Wypominki – szczególna pamięć o zmarłych
Przez cały listopad w
parafiach
katolickich
odprawiane są tzw.
„wypominki”. To szczególna pamięć o zmarłych.
Polegają
na wyczytywaniu imion
i nazwisk osób nieżyjących. Zanoszone są za
nich też modlitwy i śpiew. Tradycja sięga X wieku. Kościół nieustannie powierza w modlitwie zmarłych, gdyż droga do wiekuistego odpoczynku jest,
dzięki Miłosierdziu Boga, zawsze otwarta. Jan Paweł II w rozważaniach na
„Anioł Pański” w listopadzie 2003 roku powiedział: „Modlitwa za zmarłych
jest ważną powinnością, bowiem nawet jeśli odeszli w łasce i w przyjaźni z
Bogiem, być może potrzebują jeszcze ostatniego oczyszczenia, by dostąpić
radości nieba”. O ważności modlitwy za zmarłych przypomina ks. bp. Antoni
Dydycz, biskup diecezji drohiczyńskiej: Wypominki są po to, abyśmy mieli
pewność, za kogoś się modlimy. Często nie wiemy, kto potrzebuje naszego
wsparcia duchowego, ale że ludzie go potrzebują, to jest oczywiste. Widzimy,
że są grzechy, słabości, upadki. Dlatego nasza modlitwa za zmarłych jest
niezbędna. Tę modlitwę powinniśmy składać poprzez ręce Matki Najświętszej. Ona wie najlepiej komu jest potrzebna - podkreślał ks. bp Antoni Dydycz. Poszukując głębszego sensu „wypominek” należy zatrzymać się na 12
rozdziale 2 Księgi Machabejskiej. Wyróżnia się wypominki jednorazowe,
oktawalne, półroczne i roczne. Wierni na kartkach wypisują zmarłych i przynoszą je do swoich duchownych. Wypominki jednorazowe odczytuje się na
cmentarzu, oktawalne przez osiem dni od dnia Wszystkich Świętych (często
połączone z nabożeństwem różańcowym) - zazwyczaj wydłużone są do całego miesiąca, a roczne – przez cały rok przed niedzielnymi mszami.
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Liturgia słowa - XXXII niedziela zwykła
I czytanie (1 Krl 17,10-16) Prorok Eliasz poszedł do Sarepty. Kiedy wcho-

dził do bramy tego miasta, pewna wdowa zbierała tam sobie drwa. Więc zawołał ją i powiedział: Daj mi, proszę, trochę wody w naczyniu, abym się napił. Ona zaś zaraz poszła, aby jej nabrać, ale zawołał na nią i rzekł: Weź, proszę, dla mnie i kromkę chleba! Na to odrzekła: Na życie Pana, Boga twego!
Już nie mam pieczywa - tylko garść mąki w dzbanie i trochę oliwy w baryłce.
Właśnie zbieram kilka kawałków drewna i kiedy przyjdę, przyrządzę sobie i
memu synowi [strawę]. Zjemy to, a potem pomrzemy. Eliasz zaś jej powiedział: Nie bój się! Idź, zrób, jak rzekłaś; tylko najpierw zrób z tego mały podpłomyk dla mnie i przynieś mi! A sobie i twemu synowi zrobisz potem. Bo
Pan, Bóg Izraela, rzekł tak: Dzban mąki nie wyczerpie się i baryłka oliwy nie
opróżni się aż do dnia, w którym Pan spuści deszcz na ziemię. Poszła więc i
zrobiła, jak Eliasz powiedział, a potem zjadł on i ona oraz jej syn, i tak było
co dzień. Dzban mąki nie wyczerpał się i baryłka oliwy nie opróżniła się według obietnicy, którą Pan wypowiedział przez Eliasza.

II czytanie (Hbr 9,24-28) Chrystus wszedł nie do świątyni, zbudowanej rękami ludzkimi, będącej odbiciem prawdziwej /świątyni/, ale do samego nieba,
aby teraz wstawiać się za nami przed obliczem Boga, nie po to, aby się często
miał ofiarować jak arcykapłan, który co roku wchodzi do świątyni z krwią
cudzą. Inaczej musiałby cierpieć wiele razy od stworzenia świata. A tymczasem raz jeden ukazał się teraz na końcu wieków na zgładzenie grzechów
przez ofiarę z samego siebie. A jak postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd, tak Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia grzechów wielu, drugi raz ukaże się nie w związku z grzechem, lecz dla zbawienia tych,
którzy Go oczekują.

Ewangelia

(Mk 12,38-44) Jezus nauczając mówił do zgromadzonych:
Strzeżcie się uczonych w Piśmie. Z upodobaniem chodzą oni w powłóczystych szatach, lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła w synagogach i
zaszczytne miejsca na ucztach. Objadają domy wdów i dla pozoru odprawiają
długie modlitwy. Ci tym surowszy dostaną wyrok. Potem usiadł naprzeciw
skarbony i przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony.
Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła
dwa pieniążki, czyli jeden grosz. Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do
nich: Zaprawdę, powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze
wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co
im zbywało; ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała, całe
swe utrzymanie.
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Ogłoszenia duszpasterskie - 11.11.2012 r.
1. Zapraszamy w listopadzie na nabożeństwa w naszym kościele: wypominki
codziennie po Mszy św. wieczornej, a w niedzielę o godz. 1830; Nabożeństwo
do świętego ojca Pio w poniedziałek przed Mszą św. wieczorną; Nowenna do
Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę przed Mszą św. wieczorną; adoracja Najświętszego Sakramentu zakończona Koronką do Miłosierdzia Bożego
w piątek od godz. 1700 do 1800; Możliwość spowiedzi w tygodniu pół godziny
przed Mszą św.
2. Spotkania formacyjne w domu parafialnym: spotkanie młodzieży przygotowującej się do bierzmowania z klasy III gimnazjum w poniedziałek, 12 listopada o godz. 1800 – pierwsza grupa i o godz. 1900 – II grupa; spotkanie młodzieży przygotowującej się do bierzmowania z klasy II gimnazjum w środę,
14 listopada o godz. 1900; Krąg Biblijny w środę, 14 listopada o godz. 1900;
Koło Przyjaciół Radia Maryja w środę, 14 listopada o godz. 1900; zbiórka kandydatów na ministrantów w sobotę 17 października o godz. 1000; koło plastyczne w sobotę 17 listopada o godz. 1100; schola dziecięca w sobotę 17 listopada o godz. 1315;
3. Młodzież i dzieci, które pragną wziąć udział w jasełkach parafialnych zapraszamy dzisiaj na spotkanie z panią katechetką Teresą po Mszy św. dziecięcej w kościele.
4. Poświęcenie książeczek do nabożeństwa dla dzieci przygotowujących się
do I Komunii Świętej odbędzie się w niedzielę 18 listopada na Mszy św. o
godz. 1230.
5. Dzisiaj w drugą niedzielę miesiąca, taca zbierana podczas Mszy św. przeznaczona zostanie na inwestycje parafialne. Natomiast po Mszy św. na placu
przed kościołem będą zbierane datki na obiady dla potrzebujących dzieci i
młodzieży z naszej parafii. Dziękuję za wszelkie wsparcie.
6. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej: „Niedzieli”, „Gościa Niedzielnego” i biuletynu parafialnego „Okno”.
7. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i
opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Proboszcz
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