Numer: 38/2013

INTENCJE MSZALNE
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

Poniedziałek: 18.11.2013 r. - Nowenna do św. Ojca Pio
18.00 Za zmarłych dziadków i rodziców Paczkowskich

Wtorek: 19.11.2013 r.
18.00

Środa: 20.11.2013 r. - Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
18.00 + Eryka, Tadeusz Czarneccy

Czwartek: 21.11.2013 r.
18.00 Za parafian

Piątek: 22.11.2013 r.
18.00

Sobota: 23.11.2013 r. - Różaniec Siedmiu Boleści NMP
18.00

Niedziela: 24.11.2013 r.
8.00
9.30 O Boże błogosławieństwo dla dzieci i młodzieży, aby nie uległy pokusom świata – Matki w Modlitwie
11.00 + Helena (10 rocz. śm.), Piotr, z rodz. Leniart
12.30
19.00 O błogosławieństwo Boże dla Lilii i Marka Kotkowiak i opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy dla całej rodziny
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Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny
Chociaż dzisiejsze wspomnienie nie ma żadnego potwierdzenia
historycznego, przynosi ono ważną refleksję teologiczną: Maryja przez
całe życie była oddana Bogu: od momentu, w którym została niepokalanie poczęta, poprzez swe narodziny, a potem ofiarowanie w świątyni.
Stała się w ten sposób doskonalszą świątynią niż jakakolwiek świątynia uczyniona ludzkimi rękami. Od wieków Maryja była przeznaczona
w Bożych planach dla wypełnienia wielkiej zbawczej misji. Upatrzona
przez Opatrzność na Matkę Zbawiciela, przez samo to stała się darem
dla Ojca. Do swojej misji Maryja przygotowywała się bardzo pilnie i z
całym oddaniem - o czym świadczą chociażby jej własne słowa wypowiedziane do Gabriela: "Oto ja, służebnica Pańska" (Łk 1, 38).
W Kościele katolickim dzisiejsze wspomnienie jest świętem patronalnym Sióstr Prezentek, założonych w 1626 r. w Krakowie przez
Zofię z Maciejowskich Czeską dla nauczania i wychowania dziewcząt.
Jest też dniem szczególnej pamięci o mniszkach klauzurowych, o
czym przypomniał Jan Paweł II w 1999 r.: "Maryja jawi się nam w
tym dniu jako świątynia, w której Bóg złożył swoje zbawienie, i jako
służebnica bez reszty oddana swemu Panu. Z okazji tego święta społeczność Kościoła na całym świecie pamięta o mniszkach klauzurowych, które wybrały życie całkowicie skupione na kontemplacji i
utrzymują się z tego, czego dostarczy im Opatrzność, posługująca się
hojnością wiernych. Zalecając wszystkim troskę o to, aby tym konsekrowanym siostrom nie zabrakło wsparcia duchowego i materialnego,
kieruję do nich słowa serdecznego pozdrowienia i podziękowania".
W naszych czasach nie ma już zwyczaju ofiarowywania swoich
dzieci Bogu na służbę w świątyni. Wszyscy jednak zostaliśmy niejako
przedstawieni Bogu przez naszych rodziców w czasie Chrztu świętego.
Nie powinniśmy zapominać o tamtym wydarzeniu, ale nieustannie odnawiać w swoim życiu chęć poświęcania siebie Bogu i szukania Jego
woli.
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Liturgia słowa - XXXIII niedziela zwykła
I czytanie (Ml 3,19-20a) Oto nadchodzi dzień palący jak piec, a wszyscy pyszni i wszyscy wyrządzający krzywdę będą słomą, więc spali ich
ten nadchodzący dzień, mówi Pan Zastępów, tak że nie pozostawi po
nich ani korzenia, ani gałązki. A dla was, czczących moje imię, wzejdzie słońce sprawiedliwości i uzdrowienie w jego skrzydłach.
II czytanie (2 Tes 3,7-12) Sami wiecie, jak należy nas naśladować, bo
nie wzbudzaliśmy wśród was niepokoju ani u nikogo nie jedliśmy za
darmo chleba, ale pracowaliśmy w trudzie i zmęczeniu, we dnie i w
nocy, aby dla nikogo z was nie być ciężarem. Nie jakobyśmy nie mieli
do tego prawa, lecz po to, aby dać wam samych siebie za przykład do
naśladowania. Albowiem gdy byliśmy u was, nakazywaliśmy wam
tak: Kto nie chce pracować, niech też nie je! Słyszymy bowiem, że
niektórzy wśród was postępują wbrew porządkowi: wcale nie pracują,
lecz zajmują się rzeczami niepotrzebnymi. Tym przeto nakazujemy i
napominamy ich w Panu Jezusie Chrystusie, aby pracując ze spokojem, własny chleb jedli.
Ewangelia (Łk 21,5-19) Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, powiedział: Przyjdzie czas,
kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który
by nie był zwalony. Zapytali Go: Nauczycielu, kiedy to nastąpi? I jaki
będzie znak, gdy się to dziać zacznie? Jezus odpowiedział: Strzeżcie
się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim
imieniem i będą mówić: Ja jestem oraz: Nadszedł czas. Nie chodźcie
za nimi. I nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach.
To najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec. Wtedy mówił
do nich: Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będą silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza; ukażą się
straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. Lecz przed tym wszystkim
podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą do królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony.
Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych
prześladowców nie będzie się mógł oprzeć ani się sprzeciwić. A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i niektórych
z was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie w
nienawiści u wszystkich. Ale włos z głowy wam nie zginie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie.
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Ogłoszenia duszpasterskie - 17.11.2013 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: dzieci przygotowujące
się do I Komunii Świętej, poniedziałek 18 listopada, godz. 1800; rodzice dzieci pierwszokomunijnych, poniedziałek 18 listopada, godz. 1900;
III rok przygotowania do bierzmowania, środa 20 listopada, godz. 1830;
zbiórka kandydatów na ministrantów, sobota 23 listopada, godz. 1030;
koło plastyczne, sobota 23 listopada, godz. 1100; schola muzyczna, sobota 23 listopada, godz. 1400.
3. Poświęcenie książeczek do nabożeństwa dla dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej dzisiaj na Mszy św. o godz. 1230.
4. W niedzielę 24 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.
5. Ostatniej niedzieli na inwestycje parafialne zebrane zostało 2000 zł.
Dziękuję za wszelką.
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
3

