Porządek NaboŜeństw
od 17.10. do 24.10.2010 r.
Niedziela 17.10. XXIX zwykła
7:30
Für + Ehefrau u. Mutter Hedwig, ++ Eltern Augustine u. Dominik, Wiktoria u. Paul,
3 Brüder, alle ++ aus der Verwandtschaft u. um Gesundheit in den Familien der Kinder
9:30
Godzinki ku czci Niepokalanego Serca Maryi
10:00
Za + matkę Jadwigę Śmieszkoł, ojca Alfonsa Niwergol z ok. ich ur. córkę Annę Naumann, jej ojca chrzestnego Henryka Ochmann, + ojca Pawła Śmieszkoł oraz za
++ z rodzin Śmieszkoł, Ochmann, Niwergol, Rogowski, Moj i Pasieka
17:00
NaboŜeństwo róŜańcowe
18:00
Za + brata Piotra w r. śm. oraz za ++ rodziców
Poniedziałek 18.10. św. Łukasza, Ew., św.
13:00
Do Op. B. przez wst. MB RóŜańcowej i Nieustającej Pomocy z podz. za otrzymane
łaski, z prośbą o zdrowie i bł. BoŜe na dalsze lata dla pp. Urszuli i Pawła Zuber
z ok. 50 r. ślubu oraz o bł. BoŜe w rodzinach dzieci
17:15
NaboŜeństwo róŜańcowe
Wtorek 19.10.
17:15
NaboŜeństwo róŜańcowe
18:00
Za + męŜa, ojca i dziadka Klausa Gepert z ok. ur., ++ rodziców Marię i Józefa, siostrę
Edytę, szwagra Rudolfa, rodziców Łucję i Franciszka Drynda, 3 braci oraz za ++ z rodzin Gepert i Drynda
Środa 20.10. św. Jana Kantego, prezb., wsp.
17:00
Przez wst. MB RóŜańcowej z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze, zdrowie
i opiekę BoŜą na dalsze lata z ok.. 25 r. zawarcia związku małŜeńskiego (Msza św.
szkolna)
17:45
NaboŜeństwo róŜańcowe
Czwartek 21.10. bł. Jakuba Strzemię, bpa, wsp.
17:15
NaboŜeństwo róŜańcowe
18:00
Za + Helenę Ziaja, jej męŜa Józefa, syna Gintra, rodziców Gertrudę i Piotra Kampa,
++ siostry, braci oraz za ++ z pokr. Ziaja, Kampa, Paczyński i Ozimek
Piątek 22.10.
17:15
NaboŜeństwo róŜańcowe
18:00
Za + matkę Anastazję Steinert w m-c po śm. oraz za + ojca Ewalda
Sobota 23.10.
8:00
Za + Anastazję Steinert (od XI RóŜy RóŜańcowej)
17:15
18:00

NaboŜeństwo rózańcowe
Za + męŜa i ojca Joachima w 3 r. śm. oraz za ++ z pokr. z obu stron

Niedziela 24.10. XXX zwykła, kiermasz
7:30
Zur Gottes Vorsehung durch die Fürbitte der Rosenkranzkönigin als Bitte um Gottes
Segen in den Familien Rathmann u. Burda
9:30
Godzinki ku czci Niepokalanego Serca Maryi
10:00
1. Za Ŝyjących i ++ budowniczych i dobrodziejów naszej świątyni
2. Za + ks. Huberta Mańczyk z ok. ur., syna Pawła Mańczyk, ojca Zygfryda oraz brata
Adama śak
17:00
NaboŜeństwo róŜańcowe
18:00
Za + ojca Carla Brockhuis, ++ dziadków Władysławę i Władysława Szmyt, dziadka
Józefa Skopek oraz ++ z pokr.
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Wszyscy codziennie doświadczamy, Ŝe jesień jest porą roku, charakteryzującą się bardzo częstymi zmianami pogody.
Najwięcej o pogodzie dnia moŜe
„powiedzieć” nam temperatura i dlatego
często tak bywa, Ŝe wysokość słupka
w termometrze decyduje o tym, co zakładamy na siebie wychodząc z domu. Dzięki
temperaturze wiemy, jaka jest pogoda.
Jako chrześcijanie wielokrotnie
podkreślamy, Ŝe o prawdziwej wartości
człowieka decydują nie tylko oceny zewnętrzne dotyczące jego wyglądu, sprawności, wykształcenia czy zamoŜności, ale takŜe Ŝycie wewnętrzne opisywane kategoriami duchowymi.
Mówiąc o „wnętrzu”, warto sobie uświadomić, Ŝe tak jak wyznacznikiem jakości pogody jest codzienna temperatura powietrza, tak
wyznacznikiem jakości Ŝycia duchowego człowieka jest jego modlitwa, czyli zdolność kontaktowania się z Bogiem. Katechizm przypomina tę prawdę krótkim zdaniem: „Modlimy się tak jak Ŝyjemy, poniewaŜ tak Ŝyjemy, jak się modlimy” (KKK 2725). Wytrwałość, pokora
i wiara stanowią główne wyznaczniki dobrej modlitwy. Dobrej tzn.
takiej, która zmienia nie tyle wolę Pana Boga – gdyŜ On nie popełnia
błędów – ale zmienia serce człowieka.
W miesiącu październiku, kiedy często patrzymy na termometr
za oknem, zechciejmy takŜe wziąć do ręki róŜaniec, by tym razem zapytać siebie o „temperaturę” Ŝycia duchowego. Na ile moja praktyka
modlitewna zmienia mnie, moje Ŝycie, mój sposób myślenia i patrzenia na otaczających mnie ludzi i zewnętrzną rzeczywistość? Pamiętajmy, Ŝe modlitwa osobista moŜe być łatwa albo trudna, krótka albo
długa, jednak w kaŜdym przypadku modlitwa koniecznie musi zmieniać wnętrze człowieka…

42/2010

Łańcuch i grzebień
W pewnym zakątku świata Ŝyło kiedyś dwoje małŜonków, których miłość nie
przestawała rosnąć od pierwszego dnia ich ślubu. Byli bardzo ubodzy i wiedzieli,
Ŝe kaŜdy z nich nosił w swoim sercu niezaspokojone pragnienie: on miał w swojej
kieszeni złoty zegarek, który otrzymał od swojego ojca. Z całego serca marzył
o złotym łańcuszku. Ona miała długie, piękne i jasne włosy, a marzyła o perłowym grzebieniu, którym, niby diademem, mogłaby je ozdabiać.
Z biegiem lat męŜczyzna coraz bardziej marzył o grzebieniu, kobieta natomiast prawie zapomniała o grzebieniu, robiła natomiast wszystko, aby móc zdobyć dla męŜa złoty łańcuszek.
Od długiego czasu wcale o nich nie rozmawiali, ale ich serca nie przestawały
myśleć o tym ukrytym marzeniu.
Rano w dziesiątą rocznicę ich ślubu małŜonek spostrzegł zbliŜającą się w jego
stronę uśmiechniętą Ŝonę, jednak jej głowa była prawie całkiem ogolona – znikły
jej piękne, długie włosy.
– Co z nimi zrobiłaś, kochana? – zapytał pełen zdziwienia. śona otworzyła
swoje ręce, w których migotał złoty łańcuszek.
– Sprzedałam je, aby móc kupić złoty łańcuszek do twojego zegarka.
– Ach, kochanie, co ty zrobiłaś? – powiedział męŜczyzna, otwierając dłonie,
w których trzymał cudowny perłowy grzebień.
– Ja właśnie sprzedałem zegarek, aby móc kupić ci grzebień.
I tak, wpadli sobie w objęcia, szczęśliwi z tego, Ŝe mają siebie nawzajem.
W Ŝyciu istnieje tylko jedno wielkie szczęście: kochać i być kochanym.

Dzisiaj obchodzimy XXIX niedzielę zwykłą. Zapraszam na naboŜeństwo
róŜańcowe o godz. 17:00
Zbiórka na Fundację Nowego Tysiąclecia wyniosła 771 zł. Bóg zapłać!
Dzisiaj od godz. 16:00 przyjmowanie intencji mszalnych na pierwsze półrocze 2011 roku oraz ślubów i jubileuszy na cały rok (nie zapomnieć nr telefonu na kartce!)
W poniedziałek przypada święto św. Łukasza, Ew. Dzień Modlitw za SłuŜbę Zdrowia. Zapraszam na nab. róŜańcowe ofiarowane w tej intencji.
Katecheza gimnazjalna w środę o godz. 18:30 (kl. 2 i 3) oraz w piątek
o godz. 19:00 (kl. 3)
W następną niedzielę ze szczególną wdzięcznością myślimy o naszym kościele z racji kiermaszu. Kazania będzie głosił ks. infułat Konrad Kołodziej. Kolekta przeznaczona będzie na nowy piec dla klasztoru. Bóg zapłać!
Nasza Wspólnota Parafialna zaprasza męŜczyzn do podjęcia się posługi
szafarza nadzwyczajnego komunii św.
Zapraszamy na naboŜeństwa róŜańcowe.
Stacja Opieki Caritas dziękuje b. serdecznie p. Krzysztofowi Hornik za
wszelkie usługi transportowe na rzecz stacji i pacjentów. Bóg zapłać!

KATECHIZM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
Czego zabrania nam przykazanie dziesiąte?
Dziesiąte przykazanie zabrania nam chciwości i poŜądliwej pogoni za bogactwami i władzą tkwiącą w nich.
Co to jest zazdrość?
Jest to smutek przeŜywany w obliczu dóbr innych osób, a zarazem niepohamowane pragnienie posiadania ich na własność.
W jaki sposób moŜna zwalczać zazdrość?
Zazdrość moŜna zwalczać przez Ŝyczliwość i pokorę wobec innych oraz poprzez oddanie się BoŜej Opatrzności.
Czy zachowanie dystansu wobec bogactw jest niezbędne?
Zachowanie dystansu wobec bogactw jest niezbędnym warunkiem wejścia do
Królestwa niebieskiego: „Błogosławieni ubodzy w duchu” (Mt 5,3).

Serdeczne podziękowania składamy p. Rudolfowi Puzik, p. Józefowi Kulik
oraz p. Henrykowi Drzyzga za przygotowanie miejsca pod figurkę św. Józefa na placu kościelnym. Bóg zapłać!
Do nabycia: Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny, Pico, Stadt Gottes,
Weite Welt, Droga do Nieba oraz świece,
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie p. Krystynie
Konieczko, p. Joannie Glueck, p. Helenie Maniera i p. Gertrudzie
Wichula składamy jak najserdeczniejsze Ŝyczenia BoŜego błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!!
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. 1 Maja: Renatę Szłapa,
Mariolę Hornik, Teresę Obst i Monikę Kupke. Bóg zapłać!
śyczę wszystkim błogosławionego tygodnia!

