PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 31.10.2021 – 07.11.2021
Niedziela – 31.10.21, XXXI Niedziela zwykła,
Kolekta na potrzeby parafii.
7.15 – Modlitwy poranne
7.30 – Za + Edeltraudę Zmarzły w I r. śm. ze wspom. + męża Andrzeja.
10.30 – Suma: Do MB Królowej dziękczynna z ok. 90 r. urodzin Marii
Piszczała z prośbą o dalsze zdrowie i opiekę Bożą.
15.00 – Nabożeństwo różańcowe (młodzież przyg. się do bierzmowania).
Poniedziałek – 01.11.21, Uroczystość Wszystkich Świętych
Kolekta na utrzymanie cmentarza
8.00 – Ku czci Wszystkich Świętych o świętość życia za wszystkich Parafian.
10.30 – Za + żonę Helenę Drost, brata Waltra, ++ rodziców Hoheisel i Drost,
+ Józefa Bachman, ++ rodziców i rodzeństwo i pokrew.
14.00 – Nabożeństwo za zmarłych z procesją na cmentarz
Wtorek – 02.11.21, Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych
6.30 – Za wszystkich ++ zalecanych
7.00 – W intencji Ojca świętego
17.30 – Nabożeństwo różańcowe i czytanie wypominek za zmarłych
18.00 – Msza św.: Za + matkę Hildegardę Jesionek w kol. r. śm. ze wspom.
+ ojca Pawła, ich rodziców i rodzeństwo.
Środa – 03.11.21,
9.30 – Różaniec za + Bernarda Plich
10.00 – Pogrzeb + Bernarda Plich
16.30 – Różaniec za ++ z czytaniem wypominek.
17.00 – Za + Marię Studniorz.
Katecheza dla dzieci I-Komunijnych
Czwartek – 04.11.21, I Czwartek miesiąca
6.30 – Za ++ rodz. Hildegardę i Waltra Skrzypek, ++ dziadków Walas i
Skrzypek, + Ericha Walas i ++ z pokrew. z obu stron.
Po mszy św.: Różaniec za zmarłych z wypominkami.
Piątek – 05.11.21, I Piątek miesiąca
Miesięczny dzień modlitwy młodzieży przyg. się do bierzmowania
6.15 – Koronka do Miłosierdzia Bożego za Młode pokolenie
6.30 – Za ++ rodz. Wilhelma i Gertrudę Engelman, siostrę Dorotę i brata
Rudolfa i + ojca Alfreda Kot (z ok. urodzin). Nabożeństwo do NSPJ
17.00 – Adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi św.

17.30 – Różaniec za zmarłych z wypominkami
18.00 – Za + Andrzeja Małota w kolejną r. śm.
Sobota – 06.11.21,
7.00 – Za + Manfreda Szenfeld od wujka Petera Czerner z rodziną.
8.00 – Odwiedziny chorych
17.00 – W jęz. niem.: Za ++ rodz. Jezusek i Drost, siostrę Martę, braci Lotara
i Jana oraz ++ pokrew.
Niedziela – 07.11.21, XXXII Niedziela zwykła,
Kolekta na Seminarium Duchowne i obiekty kurialne
7.45 – Modlitwy poranne
8.00 – Za ++ z rodzin Korzeński, Prószkowski, dziadków, braci, siostry,
++ pokrew. i dusze w czyśćcu cierp.
10.30 – Suma: 1. Za ++ rodzeństwo Ewalda Solga i Edeltraudę Studniorz, brata
Jana Urbasik, szwagrów Teodora i Jerzego oraz szwagierkę Krystynę.
2. Za ++ rodz. Marię i Brunona Tomeczek, ++ dziadków i ++ z pokrew.
15.00 – Nabożeństwo na cmentarzu.
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Jutrzejsza uroczystość Wszystkich Świętych będzie miała bardzo radosny
charakter, bowiem będziemy wspominali tych, którzy żyli przed nami i po
wypełnieniu woli Bożej osiągnęli wieczne szczęście przebywania z Bogiem w
niebie. W tym dniu mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy Świętej. O godz.
14.00 nabożeństwo żałobne w kościele i procesja błagalna na cmentarz.
2. We wtorek 2 listopada – Dzień Zaduszny. W liturgii Kościół wspomina
wszystkich wiernych zmarłych, którzy poprzedzili nas na drodze wiary.
3. Przez cały listopad można codziennie zyskać odpust zupełny za pobożne
nawiedzenie cmentarza i odmówienie modlitwy za zmarłych. Trzeba także
spełnić zwykłe warunkami otrzymania odpustu, czyli być w stanie łaski
uświęcającej, przyjąć Komunię Świętą, pomodlić się w intencjach
wyznaczonych przez papieża, wykluczyć przywiązanie do jakiegokolwiek
grzechu. Odpust można ofiarować wyłącznie za zmarłych.
4. Wypominki za zmarłych składamy do koszyczka przy wejściu do zakrystii.
Zapraszamy do udziału w modlitwie różańcowej z czytaniem wypominek i w
mszach za zmarłych.
5. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca.
Odwiedziny chorych będą w sobotę 4 listopada. Prosimy o wcześniejsze
zgłoszenie chorych i starszych.
6. Od 1 listopada do końca lutego następuje zmiana mszy św. świątecznoniedzielnych z godz. 7.30 a 8.00.

7. Serdeczne podziękowania za pomoc i prace wykonane dla dobra naszego
kościoła i parafii.
8. Przypominamy o obowiązku uregulowania opłat cmentarnych za groby po
upływie 20 lat od śmierci zmarłego, którego grób i pomnik pragniemy dalej
zachować. Brak opłaty upoważnia zarządcę cmentarza nawet do likwidacji
grobu i przekazania miejsca innej zainteresowanej osobie. Przypominamy o
zakazie samowolnego sadzenia drzewek przy grobach i wysypywania kamieni
w alejkach przed grobami. Sprawy związane z tutejszym cmentarzem
parafialnym prosimy załatwiać w kancelarii Parafii.
9. Zapisujemy intencje mszalne na rok 2022. Również jeszcze w tym roku są
do dyspozycji wolne intencje mszalne.
SENTENCJA TYGODNIA
Miłość musi być próbowana jak złoto w ogniu prób; tylko mała miłość w ogniu
prób kruszeje. Wielka oczyszcza się i rozpala. bł. kardynał Stefan Wyszyński
UŚMIECH TYGODNIA
Na lekcji religii ksiądz pyta:
- Jasiu, gdzie mieszka Pan Bóg?
- U nas w łazience.
- Jasiu, co ty mówisz? Dlaczego?
- Bo codziennie rano mama wali do drzwi i krzyczy: Boże, jeszcze tam jesteś?
NAUCZANIE O EUCHARYSTII
Tylko Chrystus i Jego Ofiara, a nie żadna inna, mogła i może mieć ową moc
przebłagalną przed Bogiem, przed Trójcą Przenajświętszą, przed Jej
transcendentalną świętością. Uświadomienie sobie tego rzuca pewne światło na
charakter i znaczenie Kapłana-liturga, który sprawując Najświętszą Ofiarę,
działając „in persona Christi”, zostaje w sposób sakramentalny (a zarazem w
sposób niewymowny) wciągnięty i wprowadzony w to najściślejsze „Sacrum”,
w które zarazem wprowadza duchowo wszystkich uczestników
eucharystycznego zgromadzenia. św. Jan Paweł II
Dobrej niedzieli, głębokiego przeżycia zbliżających się uroczystości oraz obfitości
Bożego błogosławieństwa wszystkim parafianom i przybyłym gościom życzy
ksiądz proboszcz Jerzy Tomeczek
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ROZWAŻANIE
Czegokolwiek byśmy nie czynili, zawsze nasze działanie wynika z
określonych motywów: albo działamy spontanicznie, albo z zamiłowania, albo
z konieczności. Wszystkie motywy są w jakimś stopniu uwarunkowane
miłością, chociaż niekoniecznie miłością do wykonywanej pracy.
Podejmowane działania nie zawsze dają się zrealizować, nie zawsze
przynoszą dobre efekty, nie zawsze przyczyniają się do naszego rozwoju. Ale
jest jedno działanie, które nas nigdy nie zawiedzie: zawsze możemy wzrastać w
miłości, Bożej Miłości. To właśnie dzisiaj Księga Powtórzonego Prawa mówi
nam: „Pan jest naszym Bogiem – Panem jedynym. Będziesz miłował Pana,
Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych
sił.” (Pwt 6,4-6). Bóg jest Miłością, Miłością, którą nam daje, Miłością, którą
od nas przyjmuje, Miłością, którą się z nami dzieli.
Wgłębiając się w teksty dzisiejszej Liturgii Słowa odkrywamy
podstawową zasadę życia. Miłość Boża i nasza miłość do Boga to pierwsze i
najważniejsze ze wszystkich przykazań – przykazanie, które wzywa nas do
miłowania Boga całym sobą. Nie może być innej odpowiedzi człowieka na
miłość Boga, który kocha nas miłością najczystszą, bezwarunkową, który
akceptuje każdego człowieka w jego aktualnej rzeczywistości i kocha w sposób
nieskończony. Naszą odpowiedzią może być tylko przyjęcie miłości Boga i
odwzajemnienie jej. Zapyta ktoś, jak? Ano, słuchając Boga, dostrzegając Go i
dając Mu pierwszeństwo we wszystkim. Nie wolno nam jednak zapominać, że
Jezus Chrystus łączy przykazanie miłości Boga z przykazaniem miłości
bliźniego i samego siebie, zaś chronologia rozwoju duchowego przyjmuje, że
miłość bliźniego jest drogą do miłości Boga. Tak więc przykazanie miłości to
dla nas i zadanie, i obietnica.

