Porządek Nabożeństw
od 22.09. do 29.09.2013 r.
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 + Edeltrautę 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
Poniedziałek 23.09. św. o. Pio, prezbitera, wsp.
18:00 Za + męża i ojca Ignacego w r. śmierci, ++ rodziców z obu stron, rodzeństwo oraz ++
z rodzin
Wtorek 24.09.
18:00 Za ++ rodziców Gertrudę i Franciszka, Franciszkę i Piotra, ciocię Rozalię, dziadków
Środa 25.09. bł. Władysława z Gielniowa, prezbitera, wsp.
17:00 Za + męża, ojca, teścia i dziadka Józefa w 5 r. śmierci, ++ z pokr. z obu stron
Czwartek 26.09.
17:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia
18:00 Za ++ rodziców Martę i Emanuela Ziaja, ich rodziców, rodzeństwo z obu stron, rodziców Gertrudę i Waltra Sprancel, siostry Gizelę i Klarę, szwagra Rudolfa i pokr.
Piątek 27.09. św. Wincentego a Paulo, prezbitera, wsp.
17:30 Różaniec za młode pokolenie
18:00 Przez wst. NSM z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze bł. Boże zdrowie w rodzinie Brygidy i Herberta Pawlik w 25 r. ślubu
Sobota 28.09. św. Wacława, męczennika, wsp.
8:00 1.Z ok. urodzin za ++ ojca Franciszka i i ojca Herberta
2.Za + żonę i matkę Annę, ++ pokr.
—–————–——————–—————–—————————–––——
17:30 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. zdrowie dla teścia i dziadka z ok.
80 r. urodzin oraz za ++ z rodziny
Niedziela 29.09. XXVI zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Für ++ Edeltrauta Termin, Gertruda Koziołek, Marta Ziaja, Małgorzata Muc - von der
Rosenkranzfamilie
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00 Do Miłosierdzia Bożego za wst. MBNP z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą
opiekę i zdrowie z ok. 75 r. urodzin oraz o bł. Boże w rodzinach dzieci
15:00 chrzest Gracjan Adam Romańczuk
17:15 Nieszpory
18:00 Za + żonę i matkę Brygidę w 5 r. śmierci, ++ z pokr. z obu stron
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„Żaden sługa nie może dwom panom służyć”
Możemy zająć dwojaką postawę w relacji do świata, ludzi i Boga. Możemy służyć Bogu albo mamonie. Tertium non
datur, jak podkreślali starożytni - trzecia
opcja nie jest tutaj możliwa. Albo służymy Bogu albo własnym potrzebom posiadania dóbr materialnych, potrzebom
poklasku i znaczenia. Nie możemy całej
swojej energii wydawać na robienie pieniędzy i jednoczesną służbę Bogu, cokolwiek ona znaczy. Jezus mówi, iż
zawsze kiedy celem naszego życia czynimy zdobywanie pieniędzy i znaczenia,
zawsze tym samym uprzedmiatawiamy Boga i drugiego człowieka.
Jeśli tracimy swoje życiowe siły na to by więcej mieć, tym samym
tracimy szansę na to by bardziej być. Jeśli kierujemy się w życiu zasadą posiadania wtedy na świat i drugiego człowieka patrzymy jako
na środek do zaspokojenia naszych potrzeb. Ziemia staje się miejscem eksploatacji w myśl zasady „jak najwięcej korzyści, jak najmniejszym kosztem”. Paradoks polega na tym, iż każda raz dobrze
zaspokojona potrzeba rodzi w człowieku kolejną. Nie jest możliwe
aby człowiek poczuł się na ziemi całkowicie zadowolony z tego co
posiada. Zawsze bowiem będzie coś, czego nie posiada. Jakie są moje priorytety, gdzie lokuję moje talenty? Czy służę Bogu, czy mamonie?
SENTENCJA TYGODNIA: bł. Jan XXIII: Wystarczy przypomnieć
młodym, że świat istniał już przed nimi i przypomnieć starym, że
świat na nich się nie kończy.
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Matka Boża Ostrobramska:
Wilno zalicza się do grupy miast typu - Praga, Wiedeń, Lwów, Kraków - które
mają swoją „DUSZĘ”. Może, dlatego, mają duszę, że z daleka dojeżdżając do
tych miast widać „las wież kościołów”. W Wilnie obraz znajduje się w jednej
z bram prowadzących do starego miasta. Brama zwana jest Ostrą Bramą. Idąc
po raz pierwszy ulicą w kierunku obrazu, wzrok mając, jak to zwykle bywa,
utkwiony w chodnik, budzi zdziwienie to, że nagle ktoś klęczy, ktoś przyklęka.
Idąc za wzrokiem klęczących, nagle za oknami bramy, u góry, widzimy światło,
blask świec w końcu obraz. Do samej kaplicy wspina się pielgrzym po wielu
schodach. Kaplica obrazu to taki trochę większy pokój. Dlatego jest tam ciągle
tłok. Miałem okazję odprawiać przed obrazem Mszę i mówić kazanie. Było to
niezwykłe przeżycie. Wspomniałem wtedy, iż dobrze, że tu taki tłok, bo dobrze
to świadczy o tym pokoju i Gospodyni tego miejsca, że chcemy tu przychodzić
i być. Najpiękniej obraz prezentuje się, gdy na magicznych uliczkach Wilna
zapada zmrok. Przemknie kot, przejdzie człowiek, do uszu dobiega muzyka,
a nad wszystkim tym króluje Matka Boża.
——————————————————————————————
Rok Wiary - myśli papieża Franciszka:
* Chciałbym, abyśmy wszyscy mieli odwagę chodzić w obecności Pana,
z krzyżem Pana, budować Kościół na krwi Pana, która została przelana na krzyżu, i wyznawać jedyną chwałę Chrystusa.
* Kiedy idziemy bez krzyża, kiedy budujemy bez krzyża i kiedy wyznajemy
Chrystusa bez krzyża, nie jesteśmy uczniami Pana.
——————————————————————————————
Katechizm:
Co zawiera stwierdzenie Boga: „Ja jestem Pan, twój Bóg”?
Nakłada na wiernego obowiązek, aby strzegł i urzeczywistniał w swoim życiu
trzy cnoty teologalne oraz unikał grzechów, które są im przeciwne. Wiara domaga się wiary w Boga i odrzucenia tego wszystkiego, co się jej sprzeciwia, jak
na przykład: dobrowolnego wątpienia, niewiary, herezji, apostazji, schizmy.
Nadzieja domaga się ufnego oczekiwania Bożej pomocy i uszczęśliwiającego
oglądania Boga oraz unikania rozpaczy i zuchwałej ufności. Miłość domaga się
miłowania Boga nade wszystko i odrzucenia obojętności, niewdzięczności,
oziębłości, znużenia lub lenistwa duchowego i nienawiści Boga, która rodzi się
z pychy.
Czego domagają się słowa Pana Jezusa: „Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz”?
Domagają się: adoracji Boga jako Stwórcy wszystkiego, co istnieje; oddawania
należnego Mu kultu w wymiarze indywidualnym i społecznym; modlitwy wyrażającej się w uwielbieniu, dziękczynieniu i w prośbie; składania Bogu ofiary,
przede wszystkim ofiary duchowej naszego życia, łączącej się z doskonałą ofiarą Chrystusa na krzyżu; wypełnienia złożonych Bogu przyrzeczeń i ślubów.

Dziś niedziela XXV zwykła. Kolekta na budowę nowych kościołów w naszej diecezji. Odpust
w parafii Żędowice. Nieszpory o 17:15.
——————————————————————————————
W środę o 17:00 Msza św. szkolna. Spotkanie dzieci przygotowujących się do I komunii
o 16:15 w salce.
——————————————————————————————
W piątek w salce po Mszy wieczornej spotkanie uczniów klasy 1 i 2 gimnazjum.
——————————————————————————————
Przyszła niedziela XXVI zwykła. Kolekta na cele parafii. Nieszpory o 17:15.
——————————————————————————————
Sakrament pokuty przed każdą Mszą św.
——————————————————————————————
Bardzo dziękujemy za ofiary złożone na leczenie chorego dziecka. Zebrano kwotę: 7.021 zł
i 37 €.
——————————————————————————————
++ Odbyły się pogrzeby: śp. Małgorzaty Muc, l. 62; śp. Krystyny Prukop, l. 79. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…++.
——————————————————————————————
Bóg zapłać: za ofiary, modlitwy i wykonane prace. Za służbę naszego Caritas przy wydawaniu żywności, za prace wykonane przy hydroforze na plebanii. Został wykonany remont naszych dzwonów i całkowicie zmieniony ich napęd. Wykonała to firma RDUCH. Koszt remontu wyniósł 9.300 zł. Dziękuję p. Józefowi.
——————————————————————————————
Witamy, czasowo, w naszej parafii s. Jonatanę!
——————————————————————————————
Dziękuję za obecność na „jesiennych ogniskach” grupom naszej parafii. Ze względu na
deszcz nie odbyło się spotkanie dla chóru i lektorów. Jeśli nie będzie padać to zapraszamy te
grupy w środę o 19:00.
——————————————————————————————
Do obiektów parafialnych został zakupiony opał na zimę za 17.500 zł. Cztery kolekty na ten
cel wyniosły: 15.177 zł.
——————————————————————————————
Do nabycia: Gość Niedzielny, Mały Gość
——————————————————————————————
Biblioteka parafialna czynna w każdą niedzielę po Mszy św. o godz. 10:00.
——————————————————————————————
- Róże Różańcowe organizują wyjazd na dzień skupienia do Winowa, sobota 05 październik.
Wyjazd o 8:30, 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. Zapisy do czwartku (26.
09.)
——————————————————————————————
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Ingebordze Krupka, p. Jadwidze
Bereziuk, p. Irenie Dylla, p. Urszuli Leszczyk, p. Teresie Jarzombek i p. Elfrydzie Lewandowskiej składamy jak najserdeczniejsze życzenia.
——————————————————————————————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. ks. Czerwionki: Katarzynę Gottwald, Iwonę
Karelus, Renatę Mesjasz i Sabinę Mesjasz. Bóg zapłać!
Błogosławionego tygodnia !

