Numer: 37/2013

INTENCJE MSZALNE
Niedziela: 10.11.2013 r.
8.00 + Joanna (7 rocz. śm.)
9.30 + Ignacy Frencel (31 rocz. śm.)
11.00
12.30 1)
2)

+ Krystyna Pospychała ( 30 dni po pogrzebie)
O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej Nieustającej
Pomocy dla Wiktorii z okazji 10 urodzin.

19.00 za parafian

Poniedziałek: 11.11.2013 r. - Nowenna do św. Ojca Pio
18.00 O dar życia wiecznego dla zmarłych z naszej parafii i naszych rodzin
– I Róża Żywego Różańca

Wtorek: 12.11.2013 r.
18.00 Aby kapłani, którzy przeżywają trudności, doznali pociechy w cierpieniach, wsparcia w wątpliwościach i utwierdzenia w wierności – II
Róża Żywego Różańca

Środa: 13.11.2013 r. - Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
18.00 intencje nowennowe

Czwartek: 14.11.2013 r.
18.00 O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne w naszej parafii – III
Róża Żywego Różańca

Piątek: 15.11.2013 r.
18.00 O błogosławieństwo Boże i uzdrowienie serc dla rodziny.

Sobota: 16.11.2013 r. - Różaniec Siedmiu Boleści NMP
18.00 + Helena, Stanisława, Józef

Niedziela: 17.11.2013 r.
8.00 W intencji Radia Maryja i TV Trwam oraz dzieł przez nich prowadzonych
9.30 + Maria Młodzińska (3 rocz. śm.)
11.00 + Jan (1 rocz. śm.), Mirosława Bera
12.30 O szczęśliwe rozwiązanie dla Bernadety i Boże błogosławieństwo
dla całej rodziny
19.00 + Zdzisław Kijek (10 rocz. śm.); zm. z rodz. Kijek
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Święty Marcin
Ten święty późnej starożytności (316/17-397) należał do najpopularniejszych postaci
katolickiej hagiografii. O popularności każdego świętego świadczą m.in. częstotliwość
wybierania jego imienia na chrzcie św., ilość dedykowanych mu kościołów, zwyczaje i
przysłowia łączące się z jego postacią a także wielość spraw do rozwiązania, w których
przywołuje się danego świętego. Obecnie w Polsce jest ok. 200 kościołów poświęconych św. Marcinowi, a w polskiej ludowej tradycji doliczono się 44 przysłów z nim
związanych, m.in.: „Jeśli na Marcina sucho to na Gody z pluchą”. Św. Marcin przywoływany jest jako patron hotelarzy, pracowników stołówek, karczmarzy, krawców, żołnierzy piechoty, żebraków i wszelkich poszkodowanych. Do jego opieki uciekali się
także chorzy na dyzenterię, właściciele winnic, hodowcy koni i gęsi. Dzieje życia tego
świętego należą także do jednych z najbardziej spektakularnych żywotów. Marcin urodził się na terenie dzisiejszych Węgier jako syn rzymskiego żołnierza. Jak wskazuje
jego imię - Martinus - miał być poświęcony Marsowi, bogowi wojny jako żołnierz, co
też się stało. Ówczesne zwyczaje zabraniały chrześcijanom podejmowania żołnierskiego zawodu, dlatego też Marcin musiał opuścić wojsko, by przyjąć chrzest, a później jak tego pragnął - zostać księdzem. Marcin miał ok. 23 lata, gdy w roku 339 przyjął
chrzest, stając się żołnierzem Chrystusa. Było to w Amiens. Młody oficer przechadzał
się podczas pełnienia warty, gdy zobaczył zziębniętego żebraka i oddał mu połowę swego żołnierskiego płaszcza. W nocy przyśnił mu się Chrystus odziany w połowę jego
żołnierskiej opończy. W wieku 40 lat, dzięki cudownemu ocaleniu przed wojną, dokonanemu za sprawą Marcina, który wyruszył przeciw wrogowi bez broni, lecz z krzyżem, Marcin opuścił wojsko. W 360 r. przyjął święcenia, a w dziesięć lat później zostaje obwołany biskupem Tours, którą to funkcję spełniał 26 lat. Marcin wprowadził nowy
sposób realizowania biskupstwa. Często opuszczał swoją rezydencję, by samemu głosić
Ewangelię, zakładać kościoły, wizytować wspólnoty chrześcijańskie. Gdy zmarł, w jego
pogrzebie uczestniczyły ogromne - jak na tamte czasy - tłumy. W ikonografii św. Marcin ukazywany jest często z gęsią. To właśnie gęsi przez swoje gęganie miały wskazać
miejsce ukrycia się Marcina, który wzbraniał się przed przyjęciem sakry biskupiej. Najbardziej jednak znany wizerunek świętego, to scena z żebrakiem, któremu Marcin oddaje połowę swego płaszcza. Taki wizerunek, a właściwie wizerunki znajdują się w kościele seminaryjnym w Paradyżu. Marcina znajdujemy najpierw w górnej części ołtarza
głównego ponad obrazem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Fakt ten wskazuje
na patronat, jaki Marcin ma sprawować nad kościołem i wspólnotą. Kiedy z początkiem
XIII w. do Gościkowa przybyli z Francji Cystersi, wraz z nimi rozszerzył się kult św.
Marcina. Statua tego świętego ozdabia także fronton kościoła, gdzie umieszczona jest
bezpośrednio nad drzwiami. Trzeci wizerunek - okazała rzeźba - znajduje się dzisiaj w
ogrodzie seminaryjnym przed główną częścią gmachu od strony szosy
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Liturgia słowa - XXXII niedziela zwykła
I czytanie (2 Mch 7,1-2.9-14) Zdarzyło się, że siedmiu braci razem z matką
zostało schwytanych. Bito ich biczami i rzemieniami, gdyż król chciał ich
zmusić, aby skosztowali wieprzowiny zakazanej przez Prawo. Jeden z nich,
przemawiając w imieniu wszystkich, tak powiedział: O co pragniesz zapytać
i czego dowiedzieć się od nas? Jesteśmy bowiem gotowi raczej zginąć, aniżeli przekroczyć ojczyste prawa. W chwili, gdy oddawał ostatnie tchnienie, powiedział: Ty, zbrodniarzu, odbierasz nam to obecne życie. Król świata jednak
nas, którzy umieramy za Jego prawa, wskrzesi i ożywi do życia wiecznego.
Po nim był męczony trzeci. Na żądanie natychmiast wysunął język, a ręce
wyciągnął bez obawy i mężnie powiedział: Od Nieba je otrzymałem, ale dla
Jego praw nimi gardzę, a spodziewam się, że od Niego ponownie je otrzymam. Nawet sam król i całe jego otoczenie zdumiewało się odwagą młodzieńca, jak za nic miał cierpienia. Gdy ten już zakończył życie, takim samym katuszom poddano czwartego. Konając tak powiedział: Lepiej jest nam,
którzy giniemy z ludzkich rąk, w Bogu pokładać nadzieję, że znów przez
Niego będziemy wskrzeszeni. Dla ciebie bowiem nie ma wskrzeszenia do
życia.
II czytanie (2 Tes 2,16-3,5) Sam Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg, Ojciec nasz,
który nas umiłował i przez łaskę udzielił nam nie kończącego się pocieszenia
i dobrej nadziei, niech pocieszy serca wasze i niech utwierdzi we wszelkim
czynie i dobrej mowie! Poza tym, bracia, módlcie się za nas, aby słowo Pańskie rozszerzało się i rozsławiło, podobnie jak jest pośród was, abyśmy byli
wybawieni od ludzi przewrotnych i złych, albowiem nie wszyscy mają wiarę.
Wierny jest Pan, który umocni was i ustrzeże od złego. Co do was, ufamy w
Panu, że to, co nakazujemy, czynicie i będziecie czynić. Niechaj Pan skieruje
serca wasze ku miłości Bożej i cierpliwości Chrystusowej!
Ewangelia (Łk 20,27-38) Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy
twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób: Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat weźmie wdowę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i umarł
bezdzietnie. Wziął ją drugi, a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę. Jezus im
odpowiedział: Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z
martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć
nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami
zmartwychwstania. A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył
tam, gdzie jest mowa "O krzaku", gdy Pana nazywa Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Bóg nie jest [Bogiem] umarłych, lecz żywych;
wszyscy bowiem dla Niego żyją.
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Ogłoszenia duszpasterskie - 10.11.2013 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; Różaniec Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny w sobotę po Mszy św. wieczornej; możliwość spowiedzi w
tygodniu pół godziny przed Mszą św.
2. Spotkania formacyjne w domu parafialnym: zmiana tajemnic Żywego Różańca, niedziela 10 listopada, po Mszy św. o godz. 930; III rok przygotowania
do bierzmowania, środa 13 listopada, godz. 1830; Radio Maryja, czwartek 14
listopada, godz. 1900; zbiórka kandydatów na ministrantów, sobota 16 listopada, godz. 1030; zbiórka ministrantów, sobota 16 listopada, godz. 1100; koło

plastyczne, sobota 17 listopada, godz. 1100; schola muzyczna, sobota
17 listopada, godz. 1400.
3. Dzieci, które zgłosiły się do zagrania roli w przedstawieniu zaduszkowym mają próbę w piątek 15 listopada o godz. 1900 w domu parafialnym.
4. Poświęcenie książeczek do nabożeństwa dla dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej odbędzie się w niedzielę 17 listopada na
Mszy św. o godz. 1230.
5. Dzisiaj w drugą niedzielę miesiąca ofiary składane podczas Mszy
św. przeznaczone będą na inwestycje parafialne. Za wszelką pomoc
serdecznie dziękuję.
6. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa
Bożego i opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Proboszcz
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