Porządek Nabożeństw
od 15.09. do 22.09.2013 r.
Niedziela 15.09. XXIV zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Für ++ Mutter Elżbieta Leja u. Vater Paweł ++ aus der Verwandtschaft
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00 Za + męża Józefa z ok. ur., rodziców Martę i Wilhelma, trzech braci, dwie bratowe,
szwagra, teściów Jadwigę i Pawła oraz za ++ z pokr. i dusze w czyśćcu cierpiące
17:15 Nieszpory
18:00 Za + Józefę - zam. od rodziny Szymalskich
Poniedziałek 16.09. św. Korneliusza, papieża i Cypriana, biskupa, wsp.
18:00 Za + Gertrudę Koziołek w miesiąc po śmierci
Wtorek 17.09.
18:00 1. Za + Marię 5 r. śmierci, ++ wujka Jacka, rodziców i pokr.
2. Za ++ rodziców Gertrudę i Konstantego, teściów Annę i Pawła oraz brata Ernesta,
bratową Jadwigę, szwagierki, szwagrów i pokr.
Środa 18.09. św. Stanisława Kostki, święto
17:00 Za ++ Jana i Marię, syna Michała oraz ++ z pokr. Chrapkiewicz, Lebioda i Henel
Czwartek 19.09.
17:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia
18:00 Za + brata w 10 r. śmierci, ++ bratową i rodziców
Piątek 20.09.
17:30 Różaniec za młode pokolenie
18:00 1.Za + matkę Anastazję Steinert w r. śmierci ++ ojca Ewalda, Gertrudę i Karola Hurek,
Joannę i Pawła Steinert, Marię i Jana Strach, ++ z pokr. Steinert, Hurek, Strach,
Stryczek i Krupok
2.Za + Pauline Smieskol w miesiąc po śmierci
19:00 ………………………………….
Sobota 21.09. św. Mateusza, apostoła, święto
8:00 Do Bożej Op. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla Celiny
i Mariana z ok. 25 r. ślubu.
—–————–——————–—————–—————————–––——
17:30 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Za ++ rodziców, dziadków i teściów
Niedziela 22.09. XXV zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Za + matkę i babcię Hildegardę z ok. Urodzin, jej ++ rodziców, rodzeństwo, męża,
teściów, pokr i dusze opuszczone (j. polski)
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00 Za + Edeltraute Termin w miesiąc po śmierci
17:15 Nieszpory
18:00 Za + męża, ojca, dziadka Konrada Dyla w 10 r. śmierci, ++ matkę Elżbietę, Mikołaja,
brata Helmuta Dyllong, dziadków Kasprzyk, ks. Jana Kasprzyk, Franciszkę Kolder,
Ewę i Walentego, Józefa Dyla oraz ++ pokr. z obu stron
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"Pewien człowiek miał dwóch synów…"
Od czasu kiedy Jezus opowiedział nam
o miłosiernym Ojcu, sprawy mają się inaczej
niż wcześniej, teraz Boga znamy: On jest
naszym Ojcem, który z miłości stworzył nas
wolnymi i obdarzył świadomością; który cierpi, jeśli się gubimy, i świętuje, jeśli powracamy. Dlatego też relacja z Nim kształtuje się
w historii, podobnie jak w przypadku każdego dziecka z własnymi rodzicami: na początku jest od nich zależne; potem domaga się
własnej autonomii; a w końcu, jeśli rozwój
przebiega pozytywnie, dochodzi do relacji
dojrzałej, opartej na wdzięczności i autentycznej miłości. W tych etapach możemy odczytywać także etapy wędrówki człowieka w jego relacji z Bogiem. Można w niej wyodrębnić fazę, która
jest jakby dzieciństwem: religia wynikająca z potrzeby, z zależności. Z czasem człowiek wzrasta i uniezależnia się, pragnie uwolnić się od podporządkowania i stać się wolnym, dojrzałym, zdolnym do samodzielności
i do podejmowania decyzji na własny rachunek, myśląc także, że może
obejść się bez Boga. Ta właśnie faza jest delikatna, może doprowadzić do
ateizmu, ale nierzadko kryje się w tym też potrzeba odkrycia prawdziwego
oblicza Boga. Na nasze szczęście Bóg nigdy nie przestaje być wierny i, nawet gdy my się oddalamy i gubimy, szuka nas w swej miłości, przebacza
nam nasze błędy i przez wewnętrzny głos sumienia przyzywa nas do siebie
tylko doświadczając przebaczenia, uznając, że jesteśmy kochani niezasłużoną miłością, większą niż nasza nędza, a także nasza sprawiedliwość,
wchodzimy ostatecznie w naprawdę synowską i wolną relację z Bogiem.
SENTENCJA TYGODNIA: abp Vincent Nichols: Wiara nie jest problemem
do rozwiązania, ale darem, który powinniśmy odkrywać.
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La Salette:
Sanktuarium Matki Bożej Płaczącej we Francji. Jadąc starą drogą z Grenoble do Gap, trzeba mocno uważać, aby nie przeoczyć małej dróżki
wiodącej do La Salette. Ale jeśli się już skręci to człowiek pnie się ku
niebu. Bazylika znajduje się w Alpach Francuskich na wysokości ok.
2 tyś. Metrów n.p.m. Jadąc pod górę ukazują się powoli alpejskie szczyty. Aż w końcu objawia się sanktuarium. Matka Boża wybrała to miejsce, gdy 19.09.1846 r. objawiła się dwojgu pastuszkom: Melanii i Maksymowi. Zatroskana o los świata Maryja płakała. Miała na swej piersi
krzyż z narzędziami męki Pańskiej. Majestat gór, panująca tu cisza
i piękno otaczającej przyrody jak magnes przyciągają nie tylko pielgrzymów, ale i turystów. Rocznie przybywa tu ok. 250 tyś. osób. Mają do
dyspozycji dom pielgrzyma na 700 miejsc. Najpiękniej jest wieczorem.
Mgła zaczyna okrywać alpejskie szczyty. Do kościoła jak duchy przemykają pielgrzymi. Rozpoczyna się wieczorne nabożeństwo w kilku
językach. Na koniec każdy ze świecą wychodzi na procesję dróżkami
Maryjnymi. Przeżycie religijne jest ekstazą, a przeżycie estetyczne jest
z wysoka. Ale czas wracać z góry na niziny życia. Ale i na nizinach
można spotkać „SWOJĄ GÓRĘ”.
————————————————————————
Rok Wiary - myśli papieża Franciszka:
* Chrystus jest podstawowym punktem odniesienia, jest sercem Kościoła.
* Prawda chrześcijańska jest pociągająca i przekonująca, ponieważ odpowiada na głęboką potrzebę ludzkiej egzystencji, głosząc w sposób
przekonujący, że Chrystus jest jedynym Zbawicielem, całego człowieka
i wszystkich ludzi.
————————————————————————
Na wesoło:
- Bóg mówi do Adama: Adamie, daj mi jedno swoje żebro. Nie dam!
Adamie proszę! Nie dam! Adamie, daj - prosi Bóg. Nie dam, mam jakieś złe przeczucie - odpowiada Adam.
- W pewnym klasztorze zakonnicy skrzętnie przygotowywali się do wizytacji biskupiej. Biskup postanowił przyjechać przed czasem. Przełożony w trakcie oprowadzania po klasztorze wprowadził zacnego gościa do
pokoju, który zakonnicy nie zdążyli uprzątnąć. Proszę księdza biskupa –
powiedział zmieszany – tu miał być duch zakonny, a jest zaduch konny.

Dziś niedziela XXIV zwykła. Kolekta na cele parafii. Rozpoczyna się Tydzień Wychowania.
Po Mszach św. zapowiadana kwesta na leczenie małej chorej naszej parafianki. Dożynki
Gminne w Staniszczach Małych. W salce o 16:00 spotkanie z naszą parafianką s. Eleonorą,
która podzieli się doświadczeniem swojej pracy misyjnej w Korei Południowej. Nieszpory
o 17:15.
——————————————————————————————
W poniedziałek w kaplicy klasztoru o 19:00 Msza św. w int. Pielgrzymów (intencja z ubiegłego tygodnia) ZAPRASZAMY.
——————————————————————————————
W środę o 17:00 Msza św. szkolna, ku czci patrona św. Stanisława Kostki. Spotkanie dzieci
przygotowujących się do I komunii o 16:15 w salce.
——————————————————————————————
W piątek o 19:00 Msza św. dla młodzieży ku czci patrona św. Stanisława Kostki. Po Mszy
w kościele spotkanie kandydatów do Bierzmowania.
——————————————————————————————
W sobotę o 11:00 ognisko dla ministrantów i marianek.
——————————————————————————————
Przyszła niedziela XXV zwykła. Kolekta na budowę nowych kościołów w naszej diecezji.
Odpust w parafii Żędowice. Nieszpory o 17:15.
——————————————————————————————
ZAPARSZAM na „jesienne ognisko” do ogrodów parafii o godz. 19:00: we wtorek chór
i lektorów, w czwartek orkiestrę.
——————————————————————————————
Wyjazdy: - Do Maria Hilf (Zlate Hory) Pielgrzymka Narodów, 21 września, organizowany
jest wyjazd, koszt 25 zł. Zapisy u p. Katarzyny Muc tel. 774611937.
- 25 września odbędzie się wyjazd do kościoła św. Piotra i Pawła w Opolu na Mszę św.
z modlitwą o uzdrowienie. Zapisy w zakrystii.
- Róże Różańcowe organizują wyjazd na dzień skupienia do Winowa, sobota 05 październik.
Wyjazd o 8:45, powrót ok. 16:00. Koszt 15 zł. Zapisy u p. Marii Kruk tel. 77620326 lub
Katarzyny Budnik 774611730 lub w zakrystii. Może jechać każdy chętny.
——————————————————————————————
Bóg zapłać: za ofiary, modlitwy i wykonane prace. Za przygotowanie oprawy Mszy św.
dożynkowej.
——————————————————————————————
Wydawanie przez zespół Caritas, żywności, w ramach pomocy UE: środa (18.09) od 9:00 do
12:00 i od 15:00 do 17:00 oraz w czwartek od 16:00 do 18:00.
——————————————————————————————
Do nabycia: Gość Niedzielny
——————————————————————————————
W dniach 28 - 29 września odbędą się Gminne Warsztaty Gospel. Informacje na stronie internetowej parafii Kielcza.
——————————————————————————————
Wszystkim solenizantom tego tygodnia składamy jak najserdeczniejsze życzenia.
——————————————————————————————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. ks. Czerwionki: Gerardę Mańczyk, Joannę
Balon, Justynę Szymocha oraz Kornelię Ganschinietz. Bóg zapłać!
Owocnego przeżycia Tygodnia Wychowania !

