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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Dziś o 16.30 zapraszamy na nieszpory za zmarłych, szczególnie tych, których
pożegnaliśmy w naszej parafii w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Po zakończeniu Mszy św.
o 17.00 rodziny tych zmarłych mogą zabrać poświęcone znicze i w najbliższym czasie
złożyć je na grobie.
2. W ubiegłą niedzielę zbiórka na misje franciszkańskie wyniosła 3779 zł. Bóg zapłać
w imieniu misjonarzy za każdą ofiarę. W przyszłą niedzielę zbiórka na Fundację Papieską
Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
3. Zapraszamy na nabożeństwa za zmarłych w poniedziałek (różaniec), wtorek (droga
krzyżowa) i środę (nieszpory) o 17.30. (10 min. przed nabożeństwem czytane są
wypominki).
4. Odpust zupełny za dusze w czyśćcu cierpiące można uzyskać do 8 listopada przez
nawiedzenie cmentarza połączone z modlitwą – choćby tylko w myśli – za zmarłych. Do
8 listopada odprawiamy Msze św. i modlitwy za zmarłych.
5. Zalecki za zmarłych, w intencji których będziemy się modlić podczas nabożeństw i Mszy
św. do 8 listopada składamy w zakrystii lub na furcie.
6. Krąg Biblijny został przesunięty wyjątkowo w tym tygodniu z wtorku na środę na 19.00.
7. Spotkanie rodziców dzieci przygotowujących się do Wczesnej i Pierwszej Komunii św.
odbędzie się we wtorek o godz. 19.00 w kościele. Serdecznie zapraszamy oboje rodziców,
jeśli to możliwe.
8. Spotkanie kandydatów do bierzmowania odbędzie się w piątek po Mszy św. o 17.00.
9. Spotkanie rodzin należących do wspólnoty Domowego Kościoła odbędzie się w sobotę
o godz. 15.15. Chętne rodziny zapraszamy do włączenia się w tę wspólnotę.
10. W sobotę obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. O godz. 17.30 nabożeństwo
różańcowe i Msza św. w int. naszej Ojczyzny.
11. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, którą można nabyć wychodząc z kościoła.
Dostępne są również nasze parafialne kalendarze - cegiełki na budowę nowego kościoła
i klasztoru. Koszt wydania 1 egzemplarza wynosi 10 zł, natomiast wartość cegiełki zależy
od ofiarności Kupujących.
Za wszelkie ofiary, modlitwy i wyrazy życzliwości składamy serdeczne podziękowania
„Bóg zapłać”. Niech Maryja i św. Antoni wypraszają nam potrzebne łaski w kolejnym
tygodniu naszego życia.
Intencje modlitwy na listopad 2017
Ewangelizacyjna: Aby chrześcijanie w Azji, dając świadectwo Ewangelii swoimi słowami
i czynami, przyczyniali się do dialogu, pokoju i wzajemnego zrozumienia, zwłaszcza
z wyznawcami innych religii.
Intencja własna: Aby należący do Żywego Różańca byli świadkami wiary, a zmarli z naszej
wspólnoty i rodzin dostąpili wiecznej radości w Królestwie Niebieskim.
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XXXI Niedziela Zwykła – 5.11
Za + Jadwigę SZEWCZAK w 30. dn. po śm.
Za ++ męża Jana FILAK w 1. rocz. śm., rodziców z obu stron.
Za ++ Leonardę i Zdzisława KRASIŃSKICH oraz z pokrewieństwa.
Za + Jarosława WAROŃSKIEGO w 15. rocz. śm.
Za ++ z wypominek.
Za ++ Janinę KORPAŁA w 10. rocz. śm. i Stanisława KORPAŁA.
Poniedziałek – 6.11
Za ++ Annę i Franciszka WIERZBICKICH oraz zięcia Czesława PODKÓWKA.
Za ++ z wypominek.
Wtorek – 7.11
Za + Alojzego GWÓŹDŹ w 5. rocz. śm.
Za ++ z wypominek.
Za + męża i ojca Józefa LISON we wspomn. ur.
Środa – 8.11
Za ++ Marię i Franciszka COP, syna i synowe oraz z pokrewieństwa.
Za ++ z wypominek.
Za + Tomasza ELŻBIECIAKA w 1. rocz. śm.
Czwartek – święto Roczn. Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej – 9.11
Za + Henryka KAROLCZYKA.
W int. Moniki z ok. ur. oraz całej jej rodziny z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze Boże błog i zdrowie.
Piątek – wspom. św. Leona Wielkiego, pap. i dK – 10.11
Za ++ rodziców i z rodziny GRUCHEL.
Za + brata Henryka KOT i dusze czyśćcu cierpiące.
Za ++ Józefa LEWANDOWSKIEGO we wspomn. ur., krewnych, znajomych i dusze
w czyśćcu cierpiące.
Sobota – wspom. św. Marcina z Tours, bpa – 11.11
Za ++ Krystynę w 23. rocz. śm. i męża Jerzego.
W int. naszej Ojczyzny.
Za ++ Henryka KANDZIA, Adelajdę i Jana JAWOREK.
XXXII Niedziela Zwykła – 12.11
Za + syna Krystiana BOLSKIEGO w 7. rocz. śm.
Za ++ Karolinę i Franciszka KOLMAGA oraz brata Stanisława.
W int. Pauliny PYRAS z ok. 9. rocz. ur. z prośbą o Boże błog., opiekę Maryi i Anioła
Stróża.
W int. Parafian.
Za ++ Jerzego NOWORZYN w 22. rocz. śm., rodziców z obu stron i Jadwigę
JAŚLANEK.
W naszym klasztorze odprawiane są:
Msze św. gregoriańskie za + Zytę GRYMEL (od 1 do 30.11.2017)
oraz za ++ Emila i Anielę PINDEL (od 1 do 30.11.2017)
Można zamawiać Msze św. gregoriańskie (30 Mszy św. bez przerwy), a także
tzw. intencje bezterminowe, czyli bez określenia daty i godziny odprawienia
takiej Mszy.

Myśl św. Jana Pawła II
Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje,
zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na
nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej.
KOMENTARZ DO DZISIEJSZEJ EWANGELII
(Mt 23,1-12)
Ostre słowa prawdy
Czy Jezus był antyklerykałem? Czy Jego słowa: „Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, czego
was uczą. Nie naśladujcie jednak ich czynów”, to manifest antyklerykalny wszechczasów? Jako
kapłan i mnich mam głęboką świadomość opartą na własnych doświadczeniach oraz wielu
osobistych rachunkach sumienia, że wobec mojej osobistej grzeszności i niedoskonałości,
zaufanie człowieka, również duchownego, może wynikać tylko i wyłącznie z mądrej zasady
wprowadzonej przez Jezusa. To prawda, że kapłani są grzesznikami. Ich wypowiedzi często
bulwersują. Myślę przede wszystkim o sobie. Dlatego kocham te prawa,
które wprowadza Jezus, bo są niezwykle prawdziwe i ludzkie, oryginalne
i jednocześnie uniwersalne. Ale faryzeizm zagraża nie tylko kapłanom,
wszyscy jesteśmy tłumem faryzeuszów. A Jezus chce, byśmy byli
prawdziwymi uczniami, którzy słuchają słowa Bożego i rozważają je
w swym sercu. Tylko Jezus jest prawdziwym Nauczycielem. Słuchajmy
i bądźmy posłuszni Jego słowom!
Jezu, uwalniaj mnie od pychy i próżności, od wygodnictwa i dwulicowości w moich postawach.
Pragnę wszystko otrzymywać od Ojca i wszystkiego uczyć się od Ciebie. Mój Mistrzu, pragnę
być Twym uczniem.
o. Daniel Stabryła OSB, o. Michał Legan OSPPE
ŚWIĘTY MAKSYMILIAN MARIA KOLBE (1894-1941)
Patron RÓŻY VI z wspólnoty Żywego Różańca przy naszej parafii
Maksymilian Maria Kolbe urodził się 8.01.1894 r. w Zduńskiej Woli, zginął
natomiast 14.08.1941 r. w hitlerowskim obozie koncentracyjnym
w Auschwitz.
Zajmował się działalnością duszpasterską i misjonarską, był franciszkaninem
konwentualnym oraz prezbiterem. W 1971 r. został obwołany pierwszym
polskim męczennikiem z czasów okupacji hitlerowskiej i beatyfikowany przez
papieża Pawła VI, a następnie kanonizowany i ogłoszony świętym przez Jana
Pawła II w roku 1982.
Lata dzieciństwa
Święty, który znany jest dzisiaj jako Maksymilian Maria Kolbe, na chrzcie świętym otrzymał imię
Rajmund.
Pierwszą komunię świętą przyjął w czerwcu 1902 r. W 1906 r., kiedy żarliwie modlił się do Matki
Boskiej, dostąpił pierwszego objawienia. Podczas niego Rajmundowi ukazała się Ona trzymając dwie
korony: białą i czerwoną, a następnie spytała go, czy chce przyjąć ten dar. Zgodził się, mimo iż
wiedział, że oznacza to życie zakonne i śmierć męczeńską. Właśnie to przeżycie ukształtowało jego
dalszą ścieżkę życiową.
Lata zakonne
Już dwa lata po pamiętnym objawieniu, bo w 1908 r., Rajmund Kolbe wstąpił do niewielkiego
franciszkańskiego seminarium mieszczącego się we Lwowie, a już w 1910 r. rozpoczął nowicjat
w zakonie franciszkanów. Właśnie wtedy wybrał sobie imię Maksymilian. Dwa lata później, tuż po
rozpoczęciu studiów w Krakowie, został wysłany do Rzymu, gdzie do 1915 r. studiował filozofię na
Uniwersytecie Gregorianum i uzyskał tytuł doktora tej dziedziny. W trakcie tych studiów, 1 listopada
1914 r., złożył śluby wieczyste i właśnie wtedy przyjął imię Maria.

W latach 1915-1919 Maksymilian Maria Kolbe studiował teologię w Międzynarodowym Kolegium
Serafickim i z tej dziedziny również uzyskał tytuł doktora.
Działalność duszpasterska
Maksymilian Maria Kolbe przyjął święcenia kapłańskie 28 kwietnia 1918. Od stycznia 1922 r.
rozpoczął w Krakowie wydawanie miesięcznika katolickiego pt. “Rycerz Niepokalanej”. W tym
samym roku został on przeniesiony do Grodna, gdzie zorganizował kolejne wydawnictwo.
W 1927 r. założył on i wybudował klasztor Niepokalanów, gdzie również zajmował się wydawaniem
pism: “Rycerza Niepokalanej” i “Małego dziennika”.
Pobyt w Auschwitz
Maksymilian Kolbe do obozu w Oświęcimiu trafił 28 maja 1941. Otrzymał wówczas numer 16670.
29 lipca 1941 r. dobrowolnie zastąpił współwięźnia Franciszka Gajowniczka i zamiast niego przyjął
karę śmierci w bunkrze głodowym, dzięki czemu uratował mu życie. 14 sierpnia 1941, po dwóch
tygodniach głodowania, Maksymilian Maria Kolbe zmarł dobity zastrzykiem z fenolu.
https://biografia24.pl/maksymilian-kolbe/

Z KRONIKI PARAFIALNEJ

22.10 br. Liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II.
W naszej parafii Niedziela Papieska. Na zdjęciach: przedstawienie o świętym Papieżu w wykonaniu
dzieci oraz sprzedaż kremówek „papieskich”.

MYŚLĄC OJCZYZNA
Ojczyzna - kiedy myślę - wówczas wyrażam siebie
i zakorzeniam,
Mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica,
Która ze mnie przebiega ku innym,
Aby wszystkich ogarnąć w przeszłość
dawniejszą niż każdy z nas:
Z niej się wyłaniam...
Gdy myślę Ojczyzna By zamknąć ją w sobie jak skarb.
Pytam wciąż, jak go pomnożyć,
Jak poszerzyć tę przestrzeń,
Którą wypełnia.
św. Jan Paweł II
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z CZEGO SIĘ ŚMIEJOM U ANTKA NA WINKLU

Wnuczek poszedł z babcią do kościoła w Zaduszki. Słucha, jak ksiądz czyta wypominki:
"Za dusze Jana, Marcina, Henryka, za dusze Adama, Andrzeja, Teofila..."
Chłopiec słucha, słucha, w końcu zaniepokojony ciągnie babcię za rękaw:
-Babciu, chodźmy stąd, bo on nas wszystkich zadusi!

