OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
X X V I I N I E D Z I E L A Z W Y K Ł A - 08. 10. 2017 r.

”u stóp świętej Anny”

ziś przeżywamy XVII Dzień Papieski. Do puszek przed kościołem
można złożyć ofiary jako stypendialne Dzieło Fundacji Nowego
Tysiąclecia.
piątek z racji 13 dnia miesiąca czuwanie fatimskie, które
rozpocznie Msza święta o godz. 20.00. Następnie: różaniec, apel maryjny
i procesja światła wokół kościoła z Figurą Fatimską. NIE MA MSZY
ŚWIĘTEJ O GODZ. 17.00.
achęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach różańcowych, które są
odprawiane w tygodniu po Mszy Świętej
o godzinie 17.00,
a w niedzielę o godzinie 14.30. Nabożeństwo różańcowe
z udziałem dzieci w środy, a dla młodzieży w piątki. W środę dzieci
z klasy III podczas nabożeństwa otrzymają różańce.
aca inwestycyjna z ubiegłej niedzieli wynosiła 2.992 zł.
ziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w uroczystość odpustową
a szczególnie: zespołowi Rombań, strażakom, panu kościelnemu
i organiście, tym wszystkim którzy sprzątali kościół, asyście procesyjnej,
ministrantom. Podziękowania moim współbraciom O. Markowi i Br.
Józefowi. Bóg zapłać całej parafialnej wspólnocie. Specjalne
podziękowania kierujemy w stronę Ks. Grzegorza Łomzika
proboszcza parafii św. Brata Alberta oraz Jego parafian za włączenie
się w modlitwę „Różaniec do Granic”. Dziękujemy także naszym
współbraciom z Krakowa, którzy uczestniczyli w Różańcu do Granic wraz
ze swoimi wiernymi oraz naszym parafianom za wspólną modlitwę.
Podziękowania dla Firmy Polański za bezpłatne przekazanie kanapek
dla pielgrzymów.
szystkim parafianom, gościom i sympatykom życzymy błogosławionego tygodnia za wstawiennictwem Matki Bożej Różańcowej.
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Wprowadzenie do liturgii
Królestwo Boże będzie (...)
dane narodowi, który ...
W literaturze europejskiej występuje zagadnienie dotyczące religijnej
(zbawczej) roli konkretnego narodu względem innych narodów. Nie
tylko Polska rościła sobie prawo do bycia
„Mesjaszem narodów”, bowiem mesjańskie elementy zawarte są także
w literaturze rosyjskiej i ukraińskiej.
Chrystus, będąc prawdziwym Mesjaszem, nauczał Dobrej Nowiny
o zbawieniu przede wszystkim naród wybrany – Izrael. Przywódcy tego
narodu odrzucili jednak Mesjasza

–

który stał się kamieniem

węgielnym pod nową budowę – Kościół.
Można zgłębiać mesjańskie teksty w literaturze danego kraju (narodu),
to

nic

zdrożnego.

Ważniejsze

jest

jednak

żyć

Ewangelią

na co dzień i ze spokojnym sumieniem oczekiwać na powtórne przyjście
Mesjasza.

„ Idźcie i głoście ”
Czytania: Iz 5, 1 - 7; Flp 4, 6 - 9; Mt 21, 33 - 43

Bóg wskazał nam drogę … cd
Droga przez Serce Maryi
Wolą Boga jest, by obok Serca Jezusa uwielbiano Niepokalane Serce
Maryi. Nie sposób wyobrazić sobie innej drogi ku Bogu, skoro to On taką
drogę wybiera, by przez Niepokalane Serce Maryi stać się Człowiekiem.
Sam Bóg wskazuje nam tę drogę, a zatem, choć racjonalność podsuwa nam
wiele wątpliwości i pytań, nie możemy dać się zwieść, by Bogu dyktować
nasze ludzkie rozwiązania. Jakże dobitnie wyraził to kard. Joseph Ratzinger
w komentarzu do trzeciej części fatimskiej tajemnicy. "By ratować dusze
przed piekłem, wskazany zostaje - ku zaskoczeniu ludzi anglosaskiego i
niemieckiego kręgu kulturowego - kult Niepokalanego Serca Maryi".
Zjednoczenie Serc Jezusa i Maryi to wzór dany nam przez Boga, ale
pozostaje jeszcze pytanie o to, gdzie jest nasze serce. Możemy rozważać
prawdę o Najświętszym Sercu Jezusa i Niepokalanym Sercu Maryi, ale nie
chodzi tu o teologiczne spekulacje, lecz o to, by nasze serca były jak
najbliżej Jezusa i Maryi. Sam Bóg nam to wskazuje, do tego zaprasza
i głosem małego dziecka mobilizuje nas do tego, byśmy podjęli wskazaną
nam drogę. To, co zostało zapowiedziane przez Maryję w lipcu 1917 r., że
przyjdzie jeszcze raz, by żądać poświęcenia Rosji Niepokalanemu Sercu
i Komunii świętej wynagradzającej w pierwsze soboty, to również znalazło
swoje wypełnienie kilka lat później. 10 grudnia 1925 r. zjawiła się
Najświętsza Panna w Pontevedra, a z boku w jasności Dzieciątko.
Najświętsza Dziewica położyła Łucji rękę na ramieniu i pokazała cierniami
otoczone serce, które trzymała w drugiej ręce. Dzieciątko powiedziało: „
Miej współczucie z Sercem Twej Najświętszej Matki, otoczonym
cierniami, którymi niewdzięczni ludzie je wciąż na nowo ranią, a nie ma
nikogo, kto by przez akt wynagrodzenia te ciernie powyciągał”.
Bóg - jako Dziecię Jezus - zabiega, pyta, zachęca, prosi o nabożeństwo do
Serca Jego Matki. Droga naszego uświęcenia ma prowadzić przez Serce
Maryi, być wyrazem naszej miłości, nie dziwi więc fakt, że taka forma
prośby współgra z treścią wizji. Jezus ukazuje się nie jako Pan
i Król Wszechświata, lecz jako Dziecko, które prosi i żebrze o miłość dla
swojej Matki. Zatem nie respekt wobec autorytetu i wszechmocy Boga ma
być argumentem co do wyboru wskazanej drogi, lecz szczera
i dobrowolna miłość. Nasza odpowiedź nie powinna brać się z przymusu
czy też wyrachowania, lecz być tak naturalną, jak odpowiedź na prośbę
bezbronnego dziecka, które pokornie prosi o miłość dla swojej matki.

I N T E NC J E
Poniedziałek

7.00
7.00

9. 10. 2017 r. 17.00
Wtorek

7.00
7.00

M S Z Y

Ś W I Ę T Y C H

Marii Chowaniec gregor.
Jana Szczerbiak i syna

9
Eugeniusza

zdrowie i błog. Boże Michała
z Rodzicami i babcią
Marii Chowaniec gregor. 10
Stefana Stefko 18 rocz. śmierci i żony Zofii

O

10. 10. 2017 r. 17.00
7.00
Środa
7.00

Jana Hładowczak 15 rocz.
Franciszka i Marii Kadłub
Joanny i Jana Łaciak

11. 10. 2017 r. 17.00
7.00
Czwartek
7.00

Marii Chowaniec
Marii Chowaniec
Jana Jurczażak

12. 10. 2017 r. 17.00
Piątek

7.00

20.00
13. 10. 2017 r. 20.00
7.00
Sobota
14. 10. 2017 r.

7.00
17.00
8.00

Niedziela

15. 10. 2017 r.

gregor.
gregor.

śmierci

11
12

O zdrowie i błog. Boże Członkiń Róży
Różańcowej p. Beniamina Folfas
Marii Chowaniec gregor. 13
Józefiny i Karola Nowak rocz. śmierci
O zdrowie i błog. Boże Moniki i Grzegorza
Paściak w 20 rocz. ślubu z dziećmi
Joanny Misiak - od Agnieszki i
Sebastiana Fitak
Katarzyny i Karola Capiak
Marii Chowaniec gregor. 14
Marii

Chowaniec

gregor.

15

10.30

O zdrowie i błog. Boże Dawida Czerwień
19 rocz. urodzin z Rodzicami,
rodzeństwem i dziadkami

15.00

O zdrowie i błog. Boże, opiekę św. Anny
dla Grażyny i Marka z dziećmi

