PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 03.10.2021 – 10.10.2021
Niedziela – 03.10.21, XXVI Niedziela zwykła,
Kolekta na potrzeby Seminarium Duchownego i Kurii diecezjalnej
7.30 – Za + Henryka Gaida.
10.30 – Suma: Za ++ Jana i Elfrydę Rogosz, ze wspom. + Anny Griner.
15.00 – Nabożeństwo różańcowe.
Poniedziałek – 04.10.21, św. Franciszka z Asyżu
6.30 – Za ++ Władysława i Mariannę Biały.
17.30 – Nabożeństwo różańcowe
Wtorek – 05.10.21, św. S. Faustyny Kowalskiej
6.30 – Za ++ Mikołaja i Annę Michaleckich w zw. ze złożeniem w rodzinnym
grobie oraz Renatę i Teodora Michaleckich.
8.00 – Pielgrzymka do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łag.
17.30 – Nabożeństwo różańcowe (bez ks.)
Środa – 06.10.21,
17.00 – Za + Stefana Nowak, + Macieja Boreckiego i ++ Marię, Waldemara i
Alfreda Garbas.
Poświęcenie różańców dzieciom I-Komunijnym. Wspólny Różaniec.
Spotkanie z dziećmi I-komunijnymi
Czwartek – 07.10.21, NMP Różańcowej
6.30 – Za + Adelę Piechura od sąsiadów i znajomych.
17.00 – Za + m. i o. Helmuta Gabor w II r. śm. i ++ rodziców z obu stron
Tkocz i Gabor i szwagra Gerharda.
17.00 – Godzina święta
17.30 – Nabożeństwo różańcowe
18.00 – Katecheza dla uczniów klasy I Mł
Piątek – 08.10.21,
6.15 – Koronka do Miłosierdzia Bożego za Młode pokolenie
6.30 – Za + matkę Milli Kuhn ze wspom. jej + męża oraz + syna Hans-Uli.
17.30 – Nabożeństwo różańcowe
Sobota – 09.10.21,
7.00 – Za + m. i o. Jana Filusz w III r. śmierci. Nabożeństwo różańcowe
8.30 – Wyjazd z Mariankami na Diecezjalną Pielgrzymkę Dzieci Maryi.
17.00 – W jęz. niem.: Za + Jadwigę Falk (ur.), syna Piotra, ++ rodziców
i rodzeństwo, od sąsiadki Ewy.

Niedziela – 10.10.21, XXVII Niedziela zwykła, Dzień papieski
Kolekta na potrzeby remontowe parafii (remont organów).
Po mszach: zbiórka na Dzieło tysiąclecia – fundusz stypendialny
7.15 – Modlitwy poranne
7.30 – Do Matki Boskiej Różańcowej za wszystkich seniorów naszej Parafii.
10.30 – Suma: Do Matki Boskiej Różańcowej dziękczynna z ok. 80 r. urodzin
Elżbiety Gebauer, z prośbą o dalsze zdrowie i opiekę .
15.00 – Nabożeństwo różańcowe.
Najbliższe wolne intencje w październiku: 15, 18, 19, 21, 22.
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Pierwszym, fundamentalnym powołaniem, którym obdarza nas Bóg, jest
powołanie do życia w rodzinie opartej na małżeństwie mężczyzny i kobiety. To
jest przestrzeń, w której realizujemy swoją świętość i z której wyruszamy w
świat, żeby wypełniać różne powołania. O tę przestrzeń trzeba nieustannie dbać,
umacniać ją życiem sakramentalnym, budować codzienną duchowość
małżeńską i rodzinną. Wymagania Ewangelii są jasne i konkretne. Niech nigdy
nie zabraknie nam odwagi, by żyć nimi na co dzień.
2. Rozpoczęliśmy październik – miesiąc modlitwy różańcowej. Będziemy
rozważali tajemnice Boże, wzywali wstawiennictwa Matki Bożej i
przedstawiali Bogu codzienne sprawy własne, najbliższych i tych, którzy
powierzają się naszej pamięci. Zachęcamy do odmawiania różańca w rodzinach.
Każdego dnia zapraszamy na nabożeństwo różańcowe o 17.30. Dzieci spotkają
się na różańcu w środę po mszy szkolnej.
3. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca. Godzina święta o
godz. 17.00 a po niej o 17.30 Różaniec.
4. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić 21. Dzień Papieski. po mszach św.
zbiórka na fundusz stypendialny dla zdolnej ubogiej młodzieży.
5. Rozpoczęliśmy remont, konserwację i strojenie organów, który potrwa do ok.
połowy października.
6. Bóg zapłać za pomoc przy porządkowaniu cmentarza, za prace i ofiary
składane na potrzeby naszej parafii i inne.
7. Jedna z naszych starszych parafianek poszukuje wolontariusza – silną osobę
(osoby) do pomocy 1-2 razy w tygodniu przy wózku inwalidzkim.
8. W zakrystii do nabycia kalendarze na rok 2022 (6 zł).
9. Przyjmujemy msze św. na rok 2022. Do połowy października pierwszeństwo
dla zamawiających msze św. rocznicowe, jubileuszowe i okolicznościowe.
10. W tym tygodniu pożegnaliśmy śp. Manfreda Szenfeld, l. 62, z ul. Ptasiej.
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…

SENTENCJA TYGODNIA

Modlitwa uwielbienia przynosi więcej radości i mocy, niż modlitwa
błagalna. bł. kardynał Stefan Wyszyński
UŚMIECH TYGODNIA
Wikariusz na katechezie pyta dzieci:
- Ile mamy przykazań Bożych?
- Dziesięć – odpowiadają dzieci.
- A ile kościelnych?
- Dwóch. Pan Leon i pan Norbert.
OPOWIADANIE: Cud
- Wierzysz w cuda?
- Tak.
- Naprawdę? A czy widziałeś jakiś cud?
- Cud? Oczywiście.
- Jaki?
- Ciebie.
- Mnie? Czyżbym był cudem?
- Tak.
- Nie rozumiem?
- Oddychasz. Masz delikatną i ciepłą skórę. Twoje serce bije. Widzisz.
Słyszysz. Biegasz. Jesz. Śpiewasz. Myślisz. Śmiejesz się. Kochasz. Płaczesz...
- Czy tak?... I to jest właśnie cud? Tak. To jest właśnie cud.
NAUCZANIE O EUCHARYSTII
Właśnie z tym, co istotne i niezmienne w liturgii eucharystycznej, łączy się
najściślej ów charakter „Sacrum”, czyli czynności świętej: świętej dlatego, że
w niej stale obecny jest i działa Chrystus, Święty Boga, Namaszczony Duchem
Świętym, Poświęcony przez Ojca, aby oddał dobrowolnie i odzyskał swoje
życie, Arcykapłan Nowego Przymierza. To on właśnie, reprezentowany przez
celebransa, wchodzi do Sanktuarium i głosi swoją Ewangelię. On jest
„ofiarującym i ofiarowanym, konsekrującym i konsekrowanym”.
Dobrej niedzieli, samych dobrych dni w ciągu tygodnia oraz obfitości Bożego błogosławieństwa
wszystkim parafianom i przybyłym gościom życzy ksiądz proboszcz Jerzy Tomeczek
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Obserwacja różnych przejawów zła i doświadczenie cierpienia zdają się jednak
przeczyć prawdzie o nieustannej opiece Boga nad człowiekiem i światem. Dziś w
ludzkich sercach zamiast postawy zaufania wobec Stwórcy często pojawia się lęk,
strach i niepewność. […] Chrystusowe wezwanie Nie lękajcie się! Papież
skierował najpierw do świata, który był wówczas dramatycznie podzielony na dwa
bloki polityczno-militarne. […]
Jesteśmy dzisiaj świadkami cierpienia ludzi na całym świecie z powodu pandemii
koronawirusa. Wielu chorych ostatnie chwile swojego życia przeżywało w bólu i
opuszczeniu. Nie można zapomnieć o cierpieniu rodzin i przyjaciół, którzy stracili
swoich bliskich. Dziś ludzkość zmaga się także z wieloma innymi tragediami.
Głód, katastrofy naturalne, utrata dachu nad głową, przymusowa emigracja, handel
ludźmi, nałogi i osamotnienie otwierają katalog ludzkich cierpień i tragedii. Każda
z nich zdaje się już nawet nie pytać, ale wołać – gdzie jest Bóg?!
Odpowiedzią Boga na pytanie o sens cierpienia jest osoba Jezusa Chrystusa, który
jako niewinny wziął dobrowolnie na siebie krzyż naszych grzechów, cierpiał,
umarł, ale trzeciego dnia zmartwychwstał. W krzyżu Chrystusa – jak pisze do
chorych św. Jan Paweł II – dokonało się nie tylko odkupienie przez cierpienie, ale
także odkupione zostało samo cierpienie człowieka. Od Jezusa czerpiemy bowiem
nadzieję, że możemy przejść przez doświadczenie cierpienia, zwłaszcza
niezawinionego, gdyż na drugiej stronie naszego krzyża przybity jest On. Tylko
osobiste spotkanie z Jezusem, przeżyte we wspólnocie wierzących, może dać nam
pokój w najtrudniejszych sytuacjach życiowych. Dlatego tak ważna jest
Eucharystia i adoracja Najświętszego Sakramentu. Wtedy padając na kolana,
niczym Jezus w Ogrójcu, szukamy siły by powstać i podjąć nasz osobisty krzyż.
Nie zrozumiemy do końca dlaczego cierpi człowiek. Wobec cierpienia możemy się
albo zbuntować, albo zaufać Bogu, otwierając się na duchową siłę do przejścia
trudnego doświadczenia. Tylko bowiem w perspektywie życia wiecznego i
tajemnicy zmartwychwstania, o których współczesny człowiek jakby zapomniał,
lęk przed chorobą lub śmiercią ustępuje miejsca prawdziwej i najgłębszej nadziei.
W ten sposób cierpienie przestaje przesłaniać nam Boga, ale staje się znakiem Jego
szczególnej obecności i wezwaniem do naśladowania Chrystusa.
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