Porządek Nabożeństw
od 11.10. do 18.10. 2020 r.
Niedziela 11.10. XXVIII zwykła
7:00 Różaniec
7:30 O radość życia wiecznego za ++ rodziców Łucję i Klausa w r. ich urodzin
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Z podz. za otrzymane łaski, dar życia małżeńskiego i rodzinnego z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP
o dalsze Boże bł, opiekę, miłość, zdrowie dla:
− Elżbiety i Krzysztofa z ok. 55 r. ślubu oraz w rodzinach synów
− Jadwigi i Franciszka Kołodziej z ok. 50 r. ślubu oraz w rodzinach dzieci
− Krystyny i Piotra z ok. 50 r. ślubu
16:15 Różaniec
17:00 Za ++ ojca Władysława oraz ++ z rodziny i pokr.
20:00 Spotkanie, Pieśni Maryjne, Litania i Apel
Poniedziałek 12.10.
17:15 Różaniec
18:00 Za ++ męża Józefa, rodziców Józefa i Marię, brata Ernesta, teściów Michała i Emilię, swata Jana, Paulinę
i Elżbietę
Wtorek 13.10.
18:00 Za ++ męża i ojca Henryka, matkę Jadwigę, ojca Pawła, teściów Annę i Pawła, ich 2 synów, dziadków Annę
i Piotra, Annę i Irenę oraz pokr.
19:00 Czuwanie Fatimskie

Środa 14.10.
17:00 Za ++ żonę i matkę Jadwigę, rodziców Dominika i Augustyna, Pawła i Wiktorię, pokr. i dusze w czyśćcu.
20:00 Różaniec
Czwartek 15.10. św. Teresy od Jezusa, wsp.
17:15 Różaniec i Koronka
18:00 Za ++ ojca Pawła Leja w r. śmierci, matkę Elżbietę
Piątek 16.10. św. Jadwigi Śląskiej, uroczystość
17:15 Różaniec
18:00 O radość wieczną dla ++ matki Elżbiety Kandora w r. śmierci, ojca Pawła, rodziców Paulinę i Piotra Drzyzga, siostrę Elżbietę, szwagra Rajmunda, swatów Bernarda i Eugeniusza, Lydię Bekierz, dziadków z obu
stron
Sobota 17.10.
8:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM o dalsze Boże bł, opiekę, zdrowie, o szczęśliwy przebieg operacji, o łaski w rodzinie córki oraz za ++ z pokr.
13:00 Z podz. za otrzymane łaski, dar życia małżeńskiego i rodzinnego z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP
o dalsze Boże bł, opiekę, miłość, zdrowie w 60 r. ślubu Urszuli i Pawła Zuber oraz o Boże bł. w całej rodzinie
——————————————————
17:15 Różaniec
18:00 Za ++ rodziców Konrada i Agnieszkę, męża Helmuta, siostrę Magdalenę, szwagrów Ernesta i Ericha oraz
pokr.
Niedziela 18.10. Misyjna
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ rodziców Johannę i Kleofasa, Paulinę i Johanna, siostrę Irmgardę, braci Georga, Waltra, Helmuta,
bratowe Barbarę i Helenę, szwagrów Ernesta i Józefa oraz pokr.
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Z podz. za otrzymane dobro z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalsze Boże bł, opiekę, zdrowie, światło
Ducha św. dla Adama Ziaja z ok. 18 r. urodzin
16:15 Różaniec
17:00 Z podz. za otrzymane łaski, dar życia małżeńskiego i rodzinnego z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM
o dalsze Boże bł, opiekę, miłość, zdrowie z ok. 55 r. ślubu oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny
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Misje święte w naszej parafii (planowane)
od wtorku 08 grudnia do niedzieli 13 grudnia
W sobotę 24 października całodzienna
Adoracja Najświętszego Sakramentu w naszej świątyni
Błagalno - Przepraszająca
Refleksja
„Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną
swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę,
lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę: woły i tuczne zwierzęta pobite i wszystko jest gotowe”. Zaproszenie Boga jest darem, łaską, wypływa z bezwarunkowej miłości. Ale wymaga odpowiedzi. Wszyscy zaproszeni są zobowiązani do „zmiany szaty”, czyli do zmiany życia, stawania się nowymi ludźmi,
„przyobleczenia się w Jezusa Chrystusa”. W przeciwnym wypadku pozostaniemy „powołani”, ale nie „wybrani”. „Źli” muszą się zaangażować, aby stać się
choć trochę lepszymi. Zaś „dobrzy” winni zrobić wszystko, aby stawać się jeszcze lepszymi. Tej Jezusowej przypowieści nie można jedynie ograniczyć do
kwestii ostatecznej naszego wiecznego zbawienia, chociaż może to być jej
pierwszorzędne znaczenie. Ale przecież już tutaj żyjąc we wspólnocie Kościoła,
Jezus Chrystus przygotował nam ucztę, która jest zapoczątkowaniem tamtej
wieczystej. Jest nią Eucharystia. To właśnie we Mszy Świętej sam Zbawiciel
przygotował nam ucztę, na którą zaprasza wszystkich już zaproszonych na
drogę wiary, nadziei i miłości, aby się posilili słowem Bożym, owocami uobecniającej się Jego zbawczej ofiary, śmierci, zmartwychwstania, wreszcie Jego
Przenajświętszym Ciałem i Krwią, jako Chlebem Życia i Kielichem Zbawienia,
abyśmy mieli nowe życie i zmierzali na ucztę niebieską. On, jako Zmartwychwstały, żyjący w Kościele, nieustannie poprzez swoje sługi zaprasza na tę ucztę,
natomiast wielu z niej nie korzysta z błahych powodów. Czy zastanawiałem się
kiedyś na modlitwie, w chwilach zamyślenia, nad obrazem Pana Boga jako Ojca
zapraszającego mnie, jako stworzenie do siebie, na spotkanie, na ucztę?
Sentencja: Epikur - Najpierw spojrzyj, z kim jesz i pijesz, a dopiero potem, co
jesz i pijesz.

Opowiadanie
W starodawnych kronikach znajduje się historia dziewczyny, która należała do grupy
kobiet towarzyszących Jezusowi w drodze na Kalwarię. Była to dziewczyna nieśmiała,
milcząca, skromna. Na wieść o Zmartwychwstaniu niepotrzebne jej były wizje czy
potwierdzenia. Uwierzyła natychmiast. Pod wpływem odwagi, której nigdy dotąd nie
miała, zaczęła pielgrzymować i głosić słowa Jezusa. Nie lękała się już. Głosiła posłanie w miastach i wsiach. Pewnego dnia podszedł do niej mężczyzna, którego głęboko
poruszyło jej świadectwo. Zapytał ją: Powiedz mi, w czym tkwi tajemnica twojej
odwagi? W pokorze. Tak nauczył mnie Nauczyciel. Mężczyzna stał przez chwilę milczący, potem znów spytał: Do czego służy pokora? Do tego, bym mogła powiedzieć
jako pierwsza: „Kocham cię”.
papież Franciszek o Miłosierdziu
„Uczynki miłosierdzia względem ciała i względem duszy stanowią po dziś dzień
sprawdzian wielkiego i pozytywnego wpływu miłosierdzia jako wartości społecznej.
Pobudza ono bowiem do zakasania rękawów, aby przywrócić godność milionom
ludzi”. Co uczyniłem w ostatnim roku, aby ludzie zmarginalizowani przez różne sytuacje życiowe, mogli na nowo doświadczyć swojej wartości?
Na wesoło
* Kardynał Micara spóźniwszy się kiedyś na audiencję u Jana XXIII tłumaczył się
tym, że z górą kwadrans musiał szukać miejsca na zaparkowanie samochodu. Okazało
się, że papież ma zrozumienie dla tego typu kłopotów, bo powiedział dobrotliwie: To
odwieczny problem. Noe musiał szukać czterdzieści dni, zanim znalazł miejsce dla
arki.
* Szef przyjmuje nowego pracownika: W naszym zakładzie obowiązują dwie zasady.
Pierwsza to czystość. Czy wytarł Pan buty przed wejściem do gabinetu? Oczywiście.
Druga to prawdomówność. Przed moimi drzwiami nie ma wycieraczki.
W poniedziałek na plebanii odbędzie się kolejne spotkanie osób odpowiedzialnych za
wymianę systemu grzewczego w naszej świątyni. Ofert, pomysłów, projektów jest
dużo. Każdy z nich ma plusy i minusy, dlatego decyzja nie jest łatwa (może jednak w
nadchodzącym tygodniu zostanie podjęta).
Planowałem od bieżącego tygodnia spotkania z dziećmi, które przygotowują się do
I Komunii św. w maju 2021 roku, ale ze względu na sytuację trwającej epidemii,
spotkań nie będzie. Apeluję do rodziców tych dzieci o dużą mobilizację, modlitwy,
rozmowy, naukę w domach, uczestnictwo w Mszach niedzielnych i szkolnych. Udział
w Różańcu. Ograniczamy do minimum, wszelkie spotkania parafialne. Zachowujmy
w kościele środki ostrożności - maseczki, odstępy, przyjmując Komunię do ręki, a osoby przyjmujące do ust podchodzą na koniec.
Zbliża się czas większych porządków na cmentarzach. Zadbajmy też o otoczenie
śmietników. Nie wrzucajmy śmieci tylko do najbliższego pojemnika, ale zadajmy
sobie trud podejścia 5 kroków dalej do następnego. Kto może zabrać śmieci do swoich domów to prośba, aby to czynić. Strażaków proszę o częstsze zabieranie białego
szkła. A może w tym wyjątkowym roku ograniczmy zakup zniczy, kwiatów, wiązanek do
minimum, a pieniądze przeznaczmy na inne, dobre cele.
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Było pięknie!
Dziękuję
01.07. Róża
8 p. Gizela
Zajonc pamięć i modlitwę.
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++ 15.07.
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śp. Ewalda
Dreji l. 82. Wieczny odpoczynek … ++
22.07.
Róża11 p. Krystyna Swoboda
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29.07. Róża
12 p. Manfred
Ullmann
Odwołane
są: Spotkanie
Marianek
i pielgrzymka Żywego Różańca, które miały odbyć
się na Górze Św. Anny.

