Porządek Nabożeństw
od 17.07. do 24.07.2016 r.
Niedziela 17.07. 16 zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Do Miłosierdzia Bożego za ++ ojca Antoniego w r. urodzin, matkę Marię, męża Józefa, teściów
Marię i Ignacego, siostrę Hildegardę, 2 szwagrów, szwagierkę, dziadków oraz wszystkich
++ z pokr.(Deutsch)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 W int. młodzieży wyjeżdżającej na ŚDM, rodzin przyjmujących gości, naszych gości z Hochdal,
ofiarodawców i wszystkich przyjaciół
17:00 Nabożeństwo i bł. pojazdów
18:00 Z okazji urodzin za + męża i ojca Augustyna, ++ córkę i synową, braci, bratowe, siostry, szwagrów,
rodziców z obu stron i swatów
Poniedziałek 18.07. św. Szymona z Lipnicy, prezbitera, wsp.
8:00 Za ++ rodziców Franciszkę i Alojzego Mlynek, męża Krzysztofa Zajonc, wnuka Mateusza, teściów
Martę i Augustyna Zajonc, ciocię Franciszkę i Jana Lisok, Hildegardę i Ludwika Pękala, Marię
i Karola Miosga, Franciszka Frania, Emila i Annę Mlynek, brata Waltra, Ritę i Ewalda Puzik, szwagrów Ernesta, Piotra, Ryszarda i Adolfa Zajonc
Wtorek 19.07.
14:00 Do Bożej Op. przez wst. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł.
i zdrowie dla Ewalda Rathmann z ok. 80 r. urodzin oraz o Boże bł. w rodzinach dzieci
18:00 Za ++ matkę Paulinę Steinert w r. śmierci, zaginionego ojca Józefa, męża Józefa Leja, synową Beatę, brata Gerharda i Elżbietę Steinert, siostrę Reginę i Teodora Kosytorz, siostrę Marię Rogera,
Albinę Steinert, szwagierkę Hildegardę i Edmunda, Pawła Bronek, dziadków Leja, Steinert, Drzymała
Środa 20.07. bł. Czesława, prezbitera, wsp.
8:00 Za ++ męża i ojca Krystiana w 12 r. śmierci, chrześniaka Patryka, teściów Jadwigę i Michała, szwagra Edwarda oraz ++ z obu stron
Czwartek 21.07.
18:00 Za + syna Waldemara, męża i ojca Ewalda, rodziców, teściów, rodzeństwo, zięcia Jacka, ++ rodziców z obu stron
Piątek 22.07. św. Marii Magdaleny, wsp.
18:00 Za + ojca Antoniego Sowicz, matkę Łucję, dziadków, teściów Marię i Franciszka, męża Henryka
Sobota 23.07. św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy, święto
8:00 Za ++ matkę Marię i ojca Karola Kazior, męża Jerzego, siostrę Marię, brata Henryka, bratową
Renatę, szwagra Zygfryda, zięcia Gintra, pokr. Wałaszek i Kazior
——–—–——–—–—————————–—————–———————
17:30 Różaniec
18:00 Za ++ rodziców Martę i Franciszka, teściów Różę i Stanisława, rodziców chrzestnych i dusze
z pokr.
Niedziela 24.07. 17 zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ matkę Martę w r. śmierci, ojca Piotra ich rodzeństwo, rodziców Annę i Andrzeja, brata Ernesta, Urszulę w r. śmierci, ciocie, pokr, dobrodziejów i dusze w czyśćcu (j. polski)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 W int. parafian oraz naszych gości
18:00 Za + męża Alfreda w 4 r. śmierci, rodziców Annę i Franciszka, teściów Franciszka i Franciszkę
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Z Orędzia papieża Franciszka na XXXI ŚDM w Krakowie
Słowo Boże uczy nas, że „więcej szczęścia jest w dawaniu
aniżeli w braniu” (Dz 20,35). Właśnie z tego powodu piąte
błogosławieństwo nazywa szczęśliwymi tych, którzy są miłosierni. Wiemy, że Pan umiłował nas jako pierwszy. Ale jesteśmy prawdziwie błogosławieni, szczęśliwi, jeśli wejdziemy
w tę logikę Boskiego daru, logikę miłości darmowej, jeśli odkryjemy, że Bóg nieskończenie nas pokochał po to, aby uczynić nas zdolnymi do kochania jak On: bez miary. Jak mówi św.
Jan: „Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość
jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. W tym
przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On
sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować” (1 J 4,7-11).
Po objaśnieniu wam w skrócie sposobu, w jaki Pan objawia
wobec nas swoje Miłosierdzie, chciałbym zasugerować wam,
jak, w konkretny sposób, możemy być narzędziem tego samego Miłosierdzia względem naszych bliźnich.
Przychodzi mi na myśl przykład bł. Pier Giorgia Frassatiego. On mówił: „Jezus odwiedza mnie w Komunii świętej każdego ranka, a ja Mu się za to odwdzięczam
w skromniejszy, dostępny mi sposób: odwiedzam Jego biedaków”. Pier Giorgio był
młodzieńcem, który zrozumiał, co znaczy mieć serce miłosierne, wrażliwe na najbardziej potrzebujących. Ofiarowywał im o wiele więcej niż dary materialne, dawał
samego siebie, poświęcał czas, słowa, zdolność słuchania. Służył ubogim z wielką
dyskrecją, nigdy się z tym nie obnosząc. Prawdziwie żył Ewangelią, która mówi:
„Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby
twoja jałmużna pozostała w ukryciu” (Mt 6,3-4). Wyobraźcie sobie, że w przeddzień
swojej śmierci, ciężko schorowany, udzielał wskazówek dotyczących sposobu pomagania jego pokrzywdzonym przyjaciołom. W czasie pogrzebu, jego rodzina i przyjaciele byli zdumieni obecnością tak wielu nieznajomych ubogich, których prowadził
i którym pomagał za życia młody Pier Giorgio.
Zawsze lubię łączyć ewangeliczne błogosławieństwa z 25. rozdziałem Ewangelii wg
św. Mateusza, gdzie Jezus wymienia uczynki miłosierdzia i mówi, że to z nich zostaniemy osądzeni.
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Zapraszam was zatem do ponownego odkrycia uczynków miłosierdzia względem ciała: głodnych nakarmić, spragnionych napoić, nagich przyodziać, podróżnych w dom przyjąć, więźniów pocieszać, chorych nawiedzać, umarłych grzebać. Nie zapominajmy również o uczynkach miłosiernych względem duszy: grzesznych upominać, nieumiejętnych pouczać, wątpiącym dobrze radzić, strapionych pocieszać, krzywdy cierpliwie znosić, urazy chętnie darować,
modlić się za żywych i umarłych. Jak widzicie, miłosierdzie nie jest „postawą na pokaz”, nie
jest też zwykłym sentymentalizmem. Jest sprawdzianem autentyczności naszej postawy jako
uczniów Jezusa, naszej wiarygodności jako chrześcijan we współczesnym świecie. Wam,
młodym, którzy jesteście bardzo praktyczni, chciałbym zaproponować, abyście wybierali co
miesiąc jeden uczynek miłosierny względem ciała i jeden względem duszy, i realizowali je.
Zainspirujcie się modlitwą św. Faustyny, pokornej apostołki Bożego Miłosierdzia w naszych
czasach.
Dopomóż mi do tego, o Panie, aby oczy moje były miłosierne, bym nigdy nie podejrzewała i nie sądziła według zewnętrznych pozorów, ale upatrywała to, co piękne
w duszach bliźnich, i przychodziła im z pomocą.
Aby słuch mój był miłosierny, bym skłaniała się do potrzeb bliźnich, by uszy moje nie
były obojętne na bóle i jęki bliźnich.
Aby język mój był miłosierny, bym nigdy nie mówiła ujemnie o bliźnich, ale dla każdego miała słowo pociechy i przebaczenia.
Aby ręce moje były miłosierne i pełne dobrych uczynków.
Aby nogi moje były miłosierne, bym zawsze śpieszyła z pomocą bliźnim, opanowując
swoje własne znużenie i zmęczenie.
Aby serce moje było miłosierne, bym czuła ze wszystkimi cierpieniami bliźnich.
(Dzienniczek, 163).
Przesłanie Bożego Miłosierdzia stanowi więc bardzo konkretny i wymagający program życia,
program, który wymaga konkretnych uczynków. A jednym z najbardziej oczywistych – choć
być może również najtrudniejszych do wprowadzenia w życie – uczynków miłosierdzia jest
przebaczenie tym, którzy nas obrazili, którzy wyrządzili nam zło, których uważamy za wrogów. „Jakże trudne wydaje się nieraz przebaczanie! A przecież przebaczanie jest narzędziem
złożonym w nasze słabe ręce, abyśmy mogli osiągnąć spokój serca. Uwolnienie się od żalu,
złości, przemocy i zemsty – to warunki konieczne do tego, by żyć szczęśliwie” Spotykam
wielu młodych, którzy mówią, że są zmęczeni życiem w tak bardzo podzielonym świecie,
w którym ścierają się zwolennicy różnych poglądów, jest wiele wojen, a niektórzy używają
nawet swojej religii do usprawiedliwienia przemocy. Musimy błagać Pana, by obdarzył nas
łaską bycia miłosiernymi wobec tych, którzy wyrządzają nam zło. Tak, jak Jezus, który na
krzyżu modlił się za tych, którzy go ukrzyżowali: „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co
czynią” (Łk 23,34). Jedyną drogą do przezwyciężenia zła jest miłosierdzie. Sprawiedliwość
jest konieczna, oczywiście, ale sama nie wystarczy. Sprawiedliwość i miłosierdzie muszą
podążać razem. Tak bardzo chciałbym, byśmy zjednoczyli się w chóralnej modlitwie płynącej
z głębi naszych serc, błagając Boga o miłosierdzie dla nas i całego świata!
Nieście płomień miłosiernej miłości Chrystusa – o którym mówił św. Jan Paweł II – w środowiska waszego codziennego życia i aż na krańce ziemi. W tej misji, towarzyszę wam moimi
życzeniami i modlitwami, i na tym ostatnim odcinku drogi duchowych przygotowań do najbliższego ŚDM w Krakowie, zawierzam was wszystkich Dziewicy Maryi, Matce Miłosierdzia, błogosławiąc wam z całego serca.
Sentencja: papież Franciszek - KRAKÓW na WAS czeka!

Dzisiaj Msze św. o 7:30, 10:00 i 18:00. Kolekta na cele parafii. O 17:00 Nabożeństwo
z modlitwą i błogosławieństwem kierowców i pojazdów. Można składać ofiary na
cele misji.
——–—–———————–———–————————–———–—————
W sobotę o 17:30 Różaniec.
——–—–———————–———–————————–———–—————
W przyszłą niedzielę kolekta na cele parafii. Nie będzie Nabożeństwa o 17:15.
——–—–———————–———–————————–———–—————
Do środy odmawiamy Różaniec przed Mszą św. w int. ŚDM. W środę ok. 21:00, przyjeżdża do Nas grupa młodzieży z parafii Hochdal. Na powitanie zabiją dzwony naszej
świątyni. Program tych dni został podany wcześniej. Zapraszamy do uczestniczenia
w tych dniach w przygotowanych wydarzeniach. Wyjazd autokaru w sobotę na Górę
św. Anny o godzinie 9:00. Następnie przejazd do Opola, powrót ok. 23:00. Do wyjazdu autokarem zapraszamy naszych gości z Hochdal, grupę wyjeżdżającą do Krakowa
oraz kogoś z rodzin które goszczą młodzież z Hochdal. Zapisy wyjeżdżających do środy w zakrystii. Prośba o zgłoszenie się do ks. Piotra, do wtorku, przedstawiciela rodziny, która przyjmuje gości z Hochdal. Wszystkich parafian zapraszamy szczególnie do
udziału w Mszach św. w czwartek o 18:00 oraz w niedzielę 24.07. o godzinie 10:00.
Bóg zapłać wszystkim, którzy swoją życzliwością, modlitwami, ofiarami, zainteresowaniem, słowem wsparcia zaangażowali się w ŚDM w parafii i Krakowie.
——–—–———————–———–————————–———–—————
Bóg zapłać: za wszelkie dobro, modlitwy, wykonane prace. Rodzina świeckich misjonarzy Leszka i Ady dziękuje za złożone ofiary i dary.
——–—–———————–———–————————–———–—————
Wszystkim Jubilatom oraz Solenizantom bieżącego tygodnia składamy życzenia Bożej
opieki łask i zdrowia. Szczęść Boże.
——–—–———————–———–————————–———–—————
Zapowiedzi przedślubne: 2. Iwona Czaja zam. Zawadzkie i Marcin Karelus
zam. Kolonowskie; 2. Marta Małolepszy zam. Wrocław i Andrzej Kołodziej
zam. Kolonowskie.
——–—–———————–———–————————–———–—————
++ Odbyły się pogrzeby: śp. Elfryda Gerlich l. 90; śp. Elżbieta Steinert l. 75; śp. Magdalena Czok l. 76. Wieczny odpoczynek… ++
——–—–———————–———–————————–———–—————
Kancelaria czynna od poniedziałku do środy po Mszach św.
——–—–———————–———–————————–———–—————
Do nabycia: Gość Niedzielny
——–—–———————–———–————————–———–—————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. 1 Maja: Mariolę Hornik, Krystynę
Palus, Katarzynę Bednorz i Katarzynę Muc. Bóg zapłać!
——–—–———————–———–————————–———–—————
Wakacje z Bogiem: dziękuję Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób zaangażowali
się, przygotowali i przeprowadzili te spotkania.
Jezu ufam Tobie !

