Porządek Nabożeństw
od 10.08. do 17.08.2014 r.
Niedziela 10.08. XIX Zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Do Anioła Stróża w int. rocznego dziecka Pascala Bugdol, jego rodziców - z prośbą o dalszą
opiekę Bożą i dary Ducha Św. oraz o zdrowie w rodzinie
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Za + męża Eryka, ++ rodziców Gertrudę i Karola, Jadwigę i Wilhelma, siostrę Anastazję,
brata Antoniego, szwagierkę Hildegardę, szwagrów Antoniego, Ewalda i Ernesta oraz
++ z pokr.
17:15 Nabożeństwo
18:00 Do Bożej op. przez wstaw. NMP Matki Pięknej Miłości w int. Agnieszki w 30r. ur. oraz
o Boże bł. w rodzenie
Poniedziałek 11.08. św. Klary, dziewicy, wsp. obow.
8:00 W 60 r. ur. w pewnej intencji
Wtorek 12.08.
18:00 Za ++ rodziców Johannę i Kleofasa, Paulinę i Johana, siostrę Irmgardę, braci Georga, Waltra
i Helmuta, bratową, + szwagra Wernera oraz ++ z pokr.
Środa 13.08. Dzień Fatimski
18:00 Za wst. św. JPII Patrona Rodzin z podz. za otrz. łaski i z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w rodzinie z okazji 5r. ślubu
18:45 Nabożeństwo Fatimskie
Czwartek 14.08. św. Maksymilian Marii Kolbego, prezb. i męczennika, wsp. obow.
17:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia
18:00 Do MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w rodzinie i rodzinach
synów
Piątek 15.08. Uroczystość Wniebowzięcia NMP
7:30 W int. członków Róż Różańcowych
10:00 Za + żonę i matkę Annę Romańczuk, ++ rodziców, teściów, ++ z rodzin Romańczuk i Gomoła
Sobota 16.08.
8:00 Z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie z ok. rocznicy ur. męża i ojca oraz
o bł. Boże w całej rodzinie.
13:00 Z podz. za otrzymane łąski z prośbą o dalszą Bożą opiekę, łaski i zdrowie z ok. 90r.
ur. Czesława Mielczarek
—–—————————————–—–————————————
17:30 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Za ++ rodziców, teściów, siostrę, brata i pokr.
Niedziela 17.08. XX Zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Za + matkę Marię w r. śm., ojca Karola, brata Pawła, rodziców Marię i Teodora oraz
++ z pokr.
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Za ++ matki Wiktorię i Joannę, + siostrę Anielę, + kuzynkę Krystynę, ++ rodziców Gertrudę
i Leona Badura, + szwagierkę Elżbietę, ++ szwagrów Ernesta i Eryka oraz ++ z pokr.
17:15 Nabożeństwo
18:00 Za + matkę i teściową Helenę, ++ jej rodziców, ++ jej syna Stanisława i zięcia Edwarda
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Apel Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości na
miesiąc abstynencji - sierpień 2014
cd.
Misją matki – prowadzenie dzieci do bliskości z Jezusem
Przejawem kobiecego geniuszu jest wielka wrażliwość i gotowość do chronienia dziecka przed
wszelkimi zagrożeniami. Matki przez swą obecność, miłość i czułość chronią najmniejsze dzieci
przed światem zewnętrznym oraz przed wewnętrznymi niepokojami. One budują poczucie bezpieczeństwa, otwartość na wiarę, nadzieję i miłość. Najlepszą wychowawczynią jest matka dobra,
mądra i szczęśliwa, która bardziej swoim przykładem życia niż słowami pozytywnie wpływa na
męża i dzieci.
Mądra matka rozumie, że dzieci sięgają po alkohol nie tylko z ciekawości. Czynią tak, ponieważ
w jakimś stopniu nie radzą sobie z życiem, z emocjami, z własnymi słabościami. Ona wie, że
sięganie po alkohol nawet w najmniejszych ilościach przez dzieci czy młodzież to szybka droga
do uzależnienia i zablokowania ich rozwoju fizycznego, psychicznego, duchowego, religijnego,
moralnego i społecznego. Mądra matka nie ulega nieodpowiedzialnym reklamom, które zachęcają
do sięgania po alkohol, które tworzą pro-alkoholową mentalność. Ona uczy, jak pięknie i szczęśliwie żyć bez substancji uzależniających. Daje wraz z ojcem przykład świętowania i dobrej zabawy
bez alkoholu. To rodzice uczą dojrzałego radzenia sobie ze stresem i problemami oraz pokazują,
na czym polega sens prawdziwej wolności.
To rodzice, a szczególnie matka, stwarzają dziecku klimat serdeczności i bezpieczeństwa. Mądra
i kochająca matka wie, że dziecko, które żyje w przyjaźni z Jezusem i które słucha Boga bardziej
niż samego siebie, potrafi trzeźwo myśleć i ma siłę potrzebną do wypełnienia zobowiązań i pokonywania trudności, jakie niesie codzienne życie. Odpowiedzialna i trzeźwa matka wie, że dziecko
wychowywane w Bożej łasce i mądrości poradzi sobie z życiem bez szukania alkoholu. Taka
wspaniała matka pomaga synom odkryć w Jezusie wzór uczciwości i wierności w postępowaniu,
przykład odwagi w obronie słabszych oraz zdolność do podejmowania decyzji na zawsze. Córkom
pomaga odkryć w Jezusie przyjaciela i obrońcę przed tymi mężczyznami, którzy nie potrafią
kochać.
Kochająca i odpowiedzialna matka zdaje sobie sprawę, że głęboko religijne wychowanie to najpewniejszy sposób ochrony dzieci i ich przyszłych rodzin przed nadużywaniem alkoholu, przed
chorobą alkoholową. Jezus uczy nas bowiem życia w miłości, prawdzie i odpowiedzialności, czyli
w wolności dzieci Bożych. W wolności od wszelkiego zła i od wszelkich uzależnień. Badania
pokazują, że osoby wierzące i praktykujące, świadome swojej chrześcijańskiej misji, są w mniejszym stopniu narażone na uzależnienia.
Sentencja tygodnia: Phil Bosmans: Zgoda to jedyny klucz, który potrafi otworzyć drzwi od dawna
zamknięte
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Prawdziwa miłość i osobiste świadectwo matki
Odpowiedzialna matka nie myli miłości z rozpieszczaniem czy nadopiekuńczością. Potrafi
stawiać dziecku właściwe wymagania, potrafi wytłumaczyć, dać właściwe argumenty, a gdy
trzeba - także nakazać lub zakazać. Wspiera dziecko, które się rozwija, chętnie nagradza, ale
też stanowczo upomina, gdy błądzi. Pozwala ponosić konsekwencje popełnianych błędów.
Dzięki tej mądrze okazywanej miłości, dziecko nie tylko wie, że jest kochane, ale też stopniowo uczy się odpowiedzialnej miłości wobec siebie i innych.
W obliczu poważnych zagrożeń młodego pokolenia kochająca matka rezygnuje z alkoholu,
by dać swoim bliskim – mężowi, dzieciom, rodzicom, krewnym i znajomym – przykład radosnego życia w abstynencji. Modli się o abstynencję swoich dzieci i o trzeźwość dorosłych
w rodzinie. Potrafi też stanowczo upominać tych, którzy krzywdzą samych siebie sięganiem
po alkohol. Potrafi zaprotestować, gdy nieodpowiedzialni i nierozważni ludzie próbują
w imię fałszywej wolności wprowadzać alkohol do szkół, na studniówki, obozy młodzieżowe, juwenalia, festyny czy stadiony. Potrafi zachęcić, by wybierano takich radnych, którzy
nie będą mnożyć pozwoleń na handel alkoholem w imię fałszywej troski o rozwój gospodarczy. Taka matka odważnie protestuje, gdy innym dzieciom sprzedawany jest alkohol. Takich
wspaniałych matek potrzebuje nasza ojczyzna.
Apelujemy do osób odpowiedzialnych za stanowienie i egzekwowanie prawa, aby swoimi
decyzjami i działaniami pomagali matkom w ich wzniosłej, a zarazem trudnej roli wychowywania dzieci w całkowitej abstynencji przynajmniej do osiemnastego roku życia.
Wszyscy musimy się włączyć w troskę o trzeźwość
Trzeźwe i kochające matki, dziękujemy za waszą odpowiedzialną miłość! Dziękujemy za
wasze piękne świadectwo. Wiemy, że bez trzeźwych matek, matek abstynentek, nie będzie
trzeźwej Polski. Jednocześnie modlimy się w intencji matek skrzywdzonych, płaczących,
cierpiących przez nałogi mężów i dzieci, opłakujących przegrane życie najbliższych. Modlimy się w intencji tych matek, które same stały się więźniami poniżającego i wyniszczającego
nałogu. Wasze dramaty, wasze łzy są głośnym wołaniem do osób sprawujących władzę: nie
pozwalajcie rozpijać rodzin i narodu! Nie troszczcie się o interesy bogatych, najczęściej zagranicznych koncernów, lecz o przyszłość swoich obywateli, o przyszłość polskich rodzin.
Nie udawajcie, że nie wiecie o szkodliwości reklamy alkoholu oraz nadmiernej fizycznej
i ekonomicznej jego dostępności.
Nie będziemy się rozwijać jako naród, nie będziemy wzrastać jako nowoczesne europejskie
społeczeństwo, jeżeli przygniotą nas problemy z nadużywaniem alkoholu. Musimy uczynić
wszystko, aby być narodem ludzi trzeźwych. Dlatego z odwagą podejmijmy abstynencję,
rozpoczynając od sierpnia – miesiąca abstynencji. Uczyńmy to w imię wiary i miłości,
w imię odpowiedzialności za nasze rodziny, za ojczyznę. Święty Jan Paweł II prosił nas
o wyobraźnię miłosierdzia. Z tej prośby wynika też wołanie o nową wyobraźnię abstynencji
i trzeźwości. Tego potrzebują nasze rodziny, nasz naród i Kościół. Niech na tej drodze prowadzi nas i wspiera Maryja, Matka Chrystusa i Kościoła. Jej Niepokalanemu Sercu z ufnością
zawierzamy zwłaszcza wszystkie polskie matki, aby wpatrzone w Maryję wzrastały w miłości
i były odważnymi świadkami oraz nauczycielkami abstynencji i trzeźwości.

Dzisiaj XX niedziela zwykła. Kolekta na rehabilitację chorych naszych parafian Oli
i Michała.
——————————–——————————————————
W piątek Uroczystość Wniebowzięcia NMP. Msze św. o godz. 7:30 i 10:00. Będzie
można nabyć bukiety kwiatów - ziół przed każdą mszą św. rozprowadzane przez
Caritas - do poświęcenia w trakcie Mszy św. Nie ma Mszy św. wieczornej.
——————————–——————————————————
W przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona na cele parafii. Za złożone ofiary
serdeczne Bóg zapłać!
——————————–——————————————————
W środę o godz. 18:45 Nabożeństwo fatimskie na które serdecznie zapraszamy.
Weźmy ze sobą świece.
——————————–——————————————————
Osoby udające się na wyjazd do Budapesztu proszone są o dostarczenie numeru
dowodu osobistego oraz wpłaty.
——————————–——————————————————
Do nabycia: Gość Niedzielny.
——————————–——————————————————
Jest organizowany autobus na Górę Św. Anny na obchody kalwaryjskie w sobotę
30.08. Zapisy w zakrystii lub tradycyjnie u p. Marii Baron (77 4631-813). Serdecznie zachęcamy wiernych, parafian, starszych, którzy już pieszo niestety iść nie mogą. Serdecznie zapraszamy na wyjazd kalwaryjski ku czci Aniołów Stróżów.
——————————–——————————————————
Zapisy do grupy - Dwójki Fioletowej - pielgrzymów na Jasną Górę są w kancelarii
parafii w Dobrodzieniu (św. Marii Magdaleny), w Zawadzkiem NSPJ. Koszt 20zł +
30zł za bagaż. Koszt 20zł płatne w kancelarii i 30zł - u kierowcy. Bagaż oddajemy
w kościele św. Marii Magdaleny w Dobrodzieniu (niedziela 17.08
o godz. 18:00) lub w kościele NSPJ w Zawadzkiem o godz. 19:00 też w niedzielę
17.08.
——————————–——————————————————
Zapow iedzi przedślu bne: Ka tarz yna Czaja, zam. Zawadzk ie
i Michał Kampa, zam. Kolonowskie (zap. III), Justyna Antemborska zam.
Kolonowskie i Rafał Dzierżawa, zam. Kolonowskie (zap. II), Aneta Jureczko,
zam. Zawadzkie i Florian Czupała zam. Kolonowskie (zap. I).
——————————–——————————————————
ks. Henryk Pocześniok organizuje 3 dniowy wyjazd do Czech. W dniach 22-24 sierpnia br. Koszt 520 zł. Szczegóły podane są w gablotce. Zapisy pod numerem telefonu
77 4664432. Zachęcamy do udziału!
——————————–——————————————————
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Czesławowi Mielczarek
składamy jak najserdeczniejsze życzenia.
——————————–——————————————————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Kościuszki: Magdalenę Dreja,
Annę Bogdoł, Anielę Smandzich, Monikę Jainta. Bóg zapłać!

