Porządek Nabożeństw
od 23.09. do 30.09.2018 r.
Niedziela 23.09. XXV zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Za + żonę i matkę Annę, ++ pokr. oraz o Boże bł. opiekę i zdrowie w rodzinie (j. polski)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Przez wst. NSM, św. Judy Tadeusza i o. Pio z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą
o Boże bł. łaski i zdrowie w rodzinie Herberta i Brygidy oraz w rodzinie syna
17:15 Nieszpory
18:00 Za ++ męża i ojca Konrada Dyla, matkę Elżbietę, Mikołaja, Helmuta Dyllong, dziadków
Kasprzyk, ks. Jana Kasprzyk, Franciszkę Kolder, Ewę, Walentego, Józefa Dyla, Jana Dworczak
i pokr. z obu stron
Poniedziałek 24.09.
18:00 Za + Erykę Woźnica w miesiąc po śmierci
Wtorek 25.09. bł. Władysława z Gielniowa, prezbitera, wsp.
18:00 1. Za ++ rodziców Anastazję i , Marię i Jana, dziadków i pokr.
2. Za + męża, ojca i dziadka w 10 r. śmierci, ++ z pokr. Hornik i Skrzypczyk
Środa 26.09.
17:00 Za + ojca Tadeusza Szydłowskiego z ok. urodzin ++ z rodzin Obst, Szydłowski, Szaton
Czwartek 27.09. św. Wincentego a Paulo, prezbitera, wsp.
17:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia
18:00 Za ++ rodziców Martę i Emanuela, ich rodziców, rodzeństwo z obu stron, rodziców Gertrudę
i Waltra, siostry Gizelę i Klarę, szwagra Rudolfa, siostrzeńca Ryszarda i pokr.
Piątek 28.09. św. Wacława, męczennika, wsp.
17:30 Różaniec za młode pokolenie
18:00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą za wst. MBNP o Boże bł. łaski, opiekę i zdrowie
w rodzinie i rodzinach dzieci
Sobota 29.09. św. Archaniołów, święto
8:00 Za ++ teściową Elżbietę w 10 r. śmierci, jej męża Reinholda, rodziców Gertrudę i Franciszka pokr.
z obu stron
13:00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą za wst. MBNP o Boże bł. łaski, opiekę i zdrowie
dla Urszuli Leszczyk z ok. 80 r. urodzin oraz o Boże bł w rodzinach dzieci
————–———–——–—–———–—————
17:30 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Za ++ matkę Annę Konieczny w 3 r. śmierci, ojca Józefa, teściów Hildegardę i Józefa Bogdoł,
dziadków i pokr.
Niedziela 30.09. XXVI zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą za wst. MBNP o Boże bł. łaski, opiekę i zdrowie
dla męża, ojca i dziadka Herberta z ok. 60 r. urodzin oraz o Boże bł. w rodzinach synów i opiekę
Anioła Stróża dla wnuka (j. niemiecki)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą za wst. NSM o Boże bł. łaski, opiekę i zdrowie dla
Iwony i Mariusza Cierpich z ok. 25 r. ślubu
17:15 Nieszpory
18:00 Za + męża i ojca Eryka Peterman w 1 r. śmierci, ++ rodziców z obu stron
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Refleksja - ks. Piotr Bekierz
Temat Kościoła stał się w mijających dniach, częstym tematem. W mediach, rozmowach, ale też z zatroskania w naszych myślach, modlitwach. Współczesny świat
medialny jest przebogaty, to i artykułów, dyskusji, komentarzy, myślicieli, reformatorów i znających się jest mnóstwo. Kościół stał się w centrum uwagi w związku z aferami pedofilii i polskiego filmu, który wchodzi na ekrany kin. Problemy, o których
mowa, w Kościele są i istnieją. Ale czy, aż na taką skalę jak się je przedstawia?
Kryzys Kościoła, właściwie, trwa już ponad 2000 lat. Pierwszy kryzys rozegrał się pod
krzyżem, kiedy to przy Jezusie pozostał tylko jeden uczeń, św. Jan. Reszta stchórzyło,
uciekli. Ba, jeden Mistrza sprzedał, a inny trzy razy wyparł się. Wcześniej mamy spór
Apostołów o to kto jest największy, czyli spór o zaszczyty. A już w piątym rozdziale
księgi Dziejów Apostolskich, gdzie mowa jest o początkach Kościoła, autor pisze
o kryzysie, kiedy to Ananiasz i Safira zostają oskarżeni przez św. Piotra o kłamstwo,
nie tylko wobec wspólnoty ale i wobec Ducha św. w sprawie zapłaty za sprzedaną
ziemię. Już w IV w. św. Jan Chryzostom w homilii mówił „ Oto fale gwałtowne
i groźne burze uderzają; nie obawiajmy się jednak zagłady; wszak opieramy się o skałę. Niech szaleje morze, nie potrafi skruszyć skały. Niech podnoszą się fale, nie zdołają zatopić Jezusowej łodzi”. Kryzys był, jest i … oby w przyszłości go nie było. Ale
jako, że Kościół zbudowany jest na fundamencie ludzkim oraz ludzie, a nie aniołowie,
do niego należą, to zapewne i kryzysy będą. Ale też Kościół będzie do końca świata,
bo jak zapewnił Jezus ”… bramy piekielne Go nie przemogą”, a na innym miejscu
Biblii „ Oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata”. O Swój
Kościół troszczy się sam Jezus Chrystus. Właściwie to jedynie Kościół ma narzędzia
wychodzenia
z każdego kryzysu. Tymi narzędziami są Sakramenty, a w szczególności Sakrament
Pokuty, czyli oczyszczenia. Świat jest bezradny wobec kryzysów, ale nie Kościół.
Mało tego Kościół z każdego kryzysu w historii, wychodził mocniejszy czyli bardziej
święty. Św. Franciszek, św. Dominik i założone przez nich zakony to odpowiedź na
kryzys Kościoła, czy bardziej ludzi Kościoła. Mocni świętością papieże XX i XXI
wieku to też odpowiedź Boga na współczesne czasy. A może znakiem jest i to, iż żyjemy w czasach dwóch papieży, Benedykta i Franciszka. Im więcej burz i skandali
w Kościele, tym większa eksplozja świętości w późniejszym okresie. Bóg nas nigdy
nie opuścił, ale też od czasu do czasu oczyszcza Kościół, by go odzyskać, by przywołać nas do siebie, ale przywołać nawróconymi, lepszymi. Świętymi. Już w 1969 roku
młody ks. Joseph Ratzinger prorokował „ Z dzisiejszego kryzysu wyłoni się Kościół,
który straci wiele. Stanie się nieliczny i będzie musiał rozpocząć na nowo, mniej
więcej od początków. Wraz ze zmniejszeniem liczby wiernych utraci także większą
część przywilejów społecznych. Rozpocznie na nowo od małych grup, od ruchów
i od mniejszości, która na nowo postawi wiarę w centrum doświadczenia. Będzie
Kościołem bardziej duchowym i ubogim”.
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Potrzeba innego Kościoła. A wspólnotę tę buduje i tworzy każdy, duchowny i świecki.
Potrzeba żywych kamieni w tej budowli. Żywych, mocnych i świętych. Dowodem naszej
słabości, jako chrześcijan, jest strach przed migrantami i islamizacją Europy. Jak to się
dzieje, że katolicka Europa, mająca tylu mieszkańców, boi się tak małej garstki wyznawców innej religii? Każdy kryzys czy to w małżeństwie, czy w życiu osobistym nie musi
oznaczać „końca świata”. Kryzys może być początkiem czegoś nowego, lepszego. Sam
jestem przykładem iż kryzys jest wstrząsem. Jest trudny. Może trwać długo. Ale może być
początkiem budowania lepszego świata, swego wnętrza i życia. Mój kryzys jako kapłana,
jako człowieka, sięgnie po alkohol, staczanie się, dotknięcie dna sprawiło, że jednak się
nie utopiłem, ale odbiłem. Powstałem. Kryzys może oczyszczać. Staram się być lepszym
człowiekiem, księdzem. Każdego dnia małymi kroczkami staram się takim być. Uczę się
żyć inaczej. Po kryzysie staram się żyć piękniej. Piękno i dobro dostrzegać. A piękna
i dobra jest wokół bardzo dużo. W Kościele również, a może przede wszystkim. W Polsce
Kościół prowadzi prawie 6 tysięcy dzieł charytatywnych, a pomoc dociera do 3 milionów
osób. Nie można działalności Kościoła zamknąć w aferach lub w obrazie z filmu. Tak, tak
nie powinno tego „bagna” być. To rodzi ból i łzy w sercu i oczach. To powód do pokuty,
żalu i zadośćuczynienia. Ale trzeba też dostrzec i mówić o gigantycznym dobru, które się
dzieje i dziesiątkach tysięcy tych, którzy są wierni swemu powołaniu. W filmie o którym
mowa nie ma ani jednej postaci księdza czy zakonnicy pozytywnie przedstawionej. Pod
pretekstem obrony ofiar i oczyszczenia Kościoła rozgrywa się walka z Kościołem jako
całością. Buduje się kłamliwy obraz zohydza się tę instytucję. Każdy przypadek zła,
szczególnie pedofilii nie powinien się zdarzyć nigdzie a przede wszystkim w Kościele.
Ale czy podawane dane obrazują realną skalę zjawiska i czy można stosować odpowiedzialność zbiorową za poszczególne przypadki. Gdy mamy do czynienia z pedofilią rodziców, wychowawców policjantów nikt nie pociąga do odpowiedzialności całych instytucji.
Obowiązuje prawo pojedynczego przypadku. Natomiast za pojedynczy czyn księdza
odpowiadają wszyscy księża, cały Kościół. W latach 1950-2002 na terenie USA pracowało 109 tysięcy kapłanów. Prawomocnym wyrokiem o nadużycia seksualne skazano 99.
Jest o zaledwie 2 procent wszystkich kapłanów w USA. W Austrii na 17 przypadków nadużyć seksualnych ze strony duchownych, odnotowano 510 w środowiskach świeckich.
Jest jeszcze jeden aspekt. Oskarżenia o pedofilię należą do najbardziej niepewnych.
W samych Włoszech 97 procent zgłoszeń molestowania okazało się fałszywe. Powtarzam,
żaden przypadek nie powinien się zdarzyć. Za stan, świętość Kościoła odpowiada każdy
z Nas. Każdy z Nas nie będzie sądzony za czyny innych, ale swoje. Dlatego trzeba uznać,
że nie ja kieruję całym światem i całego świata nie poprawię. Ale mogę rozwijać się
duchowo sam, lepiej czuć się sam z sobą, a to sprawi, że łatwiej mi będzie żyć z innymi
ludźmi, choćby byli wielkimi grzesznikami. Róbmy swoje, nie martwmy się o przyszłość
Kościoła. W wielu sprawach jesteśmy bezsilni, ale nie bezradni. Możemy tym bardziej
zaangażować się
w dzieła Kościoła podjąć modlitwę i pokutę za ludzi Kościoła, za mnie, abym trwał
w dobrym i nie upadł. Możemy w tych trudnych czasach dla rodziny, jeszcze bardziej
zadbać o jej kształt, życie, świętość. Świeccy nie są dodatkiem w Kościele, ich obecność
nie polega jedynie na wspieraniu księży w ewangelizacji. Świeccy są w istocie częścią
tego procesu. Na pewno lekarstwem na to co się dzieje wokół nas, nie jest budowanie
przezroczystych konfesjonałów, nie podawanie ręki dzieciom, nie robienie na czole krzyżyka, czy obowiązek rozmowy w kancelarii przy otwartych drzwiach, ze świadkiem.
To jest droga do patologii. A przecież jednej patologi (pedofilii) nie można leczyć inną
patologią. Trzeba nam dzisiaj mocno, jednogłośnie jak w Adwencie wołać „ Marana tha –
Przyjdź Panie Jezu, bo bez Ciebie sobie nie poradzimy”. Może czas obecnie przeżywany,
to taki Adwent przed Bożym Narodzeniem w Kościele. W osobach duchownych, konsekrowanych i świeckich. A przede wszystkim we mnie.
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—————–—–—–—————–———–——–—–———–—————
i Krzysztof
Banach zam. Gogolin.
Wszystkim
Jubilatom oraz Solenizantom bieżącego tygodnia składamy
—————–—–———–———–——–—–———–—————
życzenia
błogosławieństwa
i zdrowia.
Boże!
* Pielgrzymka dzieci do babci Bożego
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—————–—–—–—————–———–——–—–———–—————
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namiotach. przedślubne 1. Klaudia Gomoła zam. Jemielnica i Wojciech
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zam. Kolonowskie
W lipcu i sierpniu Róże Różańcowe przewodniczą Modlitwie Różańcowej:
—————–—–—–—————–———–——–—–———–—————
01.07. Róża 8 p. Gizela Zajonc
- Pielgrzymka do Ziemi Świętej ( 09 - 15.06. 2019 r.) - do 03.10.2018 r.
08.07. Róża 9 p. Maria Kruk
proszę wpłacić zaliczkę 400 zł. Wpłata zaliczki jest potwierdzeniem wyjazdu.
15.07. Róża10 p. Brygida Lepka
-22.07.
Spotkanie
Różańcowych
Róża11Róż
p. Krystyna
Swobodabędzie w salce, w niedzielę 14.10. Pielgrzymka
na
Górę
św.
Anny
w
sobotę
20.10 – zapisy w zakrystii i u p. Marii Kruk.
29.07. Róża 12 p. Manfred Ullmann
- Pielgrzymka Caritas do Trzebnicy w sobotę 06.10.
- Spotkanie młodych na Górze św. Anny Ławka Go! od 26 do 28.10.

