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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA
WSZECHŚWIATA
1. Dziś przeżywamy Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. O godz. 16.30
zapraszamy na uroczyste nieszpory z Aktem poświęcenia rodziny ludzkiej Chrystusowi
Królowi. Odmawiając pobożnie ten akt i spełniając zwykłe warunki odpustu, można dzisiaj
zyskać odpust zupełny. Dziś odpust w katowickiej katedrze.
2. Pierwszą Niedzielę Adwentu obchodzimy jako Niedzielę Trzeźwości. Zachęcamy wiernych
do abstynencji od napojów alkoholowych i złożenia świadectwa poprzez wpis do parafialnej
Księgi Abstynencji.
3. W przyszłą niedzielę rozpocznie się ustanowiony przez papieża Franciszka Nadzwyczajny
Rok Świętego Józefa Kaliskiego w narodowym sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.
W związku z tym 16 grudnia, w ramach tegorocznych rorat, planowana jest pielgrzymka do
tego świętego miejsca (przede wszystkim dzieci). Zapisy od jutra przy furcie.
4. W tym tygodniu przypadają: czwartek przed I piątkiem, I piątek i I sobota miesiąca.
Zachęcamy do skorzystania ze spowiedzi i komunii św. wynagradzającej Najświętszemu
Sercu Pana Jezusa. Okazja do spowiedzi pół godziny przed każdą Mszą św.
5. W czwartek o godz. 17.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo do
św. Franciszka w int. FZŚ, kapłanów i osób konsekrowanych oraz o nowe powołania
kapłańskie, zakonne i misyjne.
6. W piątek o godz. 8.30 odwiedziny chorych. W każdą niedzielę po Mszy św. o 8.30 szafarze
Komunii św. odwiedzają chorych z Panem Jezusem. Chorych niezapisanych na stałej liście
prosimy zgłaszać przy furcie lub w zakrystii.
7. Spowiedź dla wszystkich dzieci w piątek od 16.30. O godz. 17.00 Msza św. z udziałem
dzieci. Młodzież naszej parafii zapraszamy do spowiedzi św. od 18.00 i na Mszę św. Ipiątkową o 18.30. Po tej Mszy św. odbędzie się modlitewny wieczór uwielbienia.
8. W pierwszą sobotę miesiąca o 7.30 modlitwa różańcowa, o 8.00 Msza św. w int. wynagr.
Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy, w int. wspólnoty Żywego Różańca,
nabożeństwo w ramach praktyk pięciu I sobót miesiąca oraz spotkanie Róż
Różańcowych i wszystkich chętnych, którzy pragną włączyć się w tę wspólnotę. O 17.30
nabożeństwo różańcowe i Msza św. w porządku niedzielnym.
9. Spotkanie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w niedzielę o godz. 14.30.
10. Zachęcamy do przygotowania symboli adwentowych: wieńca, kalendarza, lampionów.
W zakrystii można kupić lampion roratni w cenie 18 zł.
11. Jest jeszcze kilka intencji wolnych w grudniu. Osoby zainteresowane mogą zgłosić intencje
w zakrystii lub przy furcie.
12. W czasie Adwentu w niedziele przed kościołem, a w tygodniu przy furcie klasztornej będzie
można zakupić świece Caritas ,,Wigilijna Pomoc Dzieciom” i opłatki wigilijne. Dochód
ze sprzedaży przeznaczymy na cele charytatywne.
13. Od przyszłej niedzieli do 17 grudnia można będzie składać dary świąteczne dla
potrzebujących z naszej parafii. Dary serca - jak co roku - w postaci żywności trwałej oraz

słodyczy prosimy składać przy ołtarzu Matki Boskiej lub na furcie klasztornej. Wszystkim
ofiarodawcom i tym, którzy wspomogą naszą akcję modlitwą, składamy Bóg zapłać.
14. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, którą można nabyć wychodząc z kościoła.
Dostępne są również przy wyjściu z kościoła nasze parafialne kalendarze – cegiełki na
budowę nowego kościoła i klasztoru.
15. Dnia 23. listopada zmarł o. Anatol Makosz, który w latach 1983-1989 był proboszczem
w naszej parafii. Msza św. w naszym kościele za + o. Anatola odbędzie się w niedzielę
3. grudnia o godz. 11.30.
Wieczny odpoczynek...
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 grudzień 2017
Ogólna: Aby osoby starsze, wspierane przez rodziny i przez wspólnoty chrześcijańskie,
współpracowały, wykorzystując mądrość i doświadczenie, w przekazywaniu wiary
i wychowywaniu nowych pokoleń.
Intencja własna: Aby Maryja, Matka Kapłanów wyprosiła u Swojego Syna z naszej
wspólnoty parafialnej powołania do życia kapłańskiego, zakonnego i misyjnego.

INTENCJE MSZY ŚW. 26.11 – 3.12.2017
7.00
8.30
10.00
11.30
17.00

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
(XXXIV Niedziela zwykła) – 26.11
Za + Barbarę NEWRZELLA – int. od męża.
W int. Konrada z ok. ur.
Za ++ rodziców Stanisława i Helenę IGNOR oraz ich córkę Irenę ZADWORNĄ.
CHRZTY I ROCZKI.
Za ++ dziadków Martę i Franciszka KOSIECKICH oraz z rodziny.
Poniedziałek – 27.11

7.00
18.00 W int. Kajetana z ok. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błog. dla
całej rodziny.
Wtorek – 28.11
7.00
18.00 Za ++ rodziców Wojciecha i Mariannę KAMIŃSKICH, Jana i Józefę
STAWIARSKICH oraz z pokrewieństwa.
18.00 Za + Danutę MAREK – int. od sąsiadów.
Środa – święto Wszystkich Świętych Zakonu Serafickiego – 29.11
7.00
18.00 W int. Jana z ok. ur. z prośbą o Boże błog., dary Ducha Św. i zdrowie.
Czwartek – święto św. Andrzeja, Apostoła – 30.11
7.00 Za ++ Martę i Alfreda NOLEPA.
18.00 W int. Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.
18.00 W int. naszej wspólnoty zakonnej oraz o nowe powołania kapłańskie i zakonne.
Piątek – 1.12
7.00
17.00 Za + Wandę SKUPNIK w 30. dn. po śm.
18.30

Sobota – 2.12
7.00
8.00 W int. wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi, o nawrócenie grzeszników
oraz w int. członków Żywego Różańca.
18.00 Za ++ Marię i Emila SZCZUREK, Janinę, Kazimierza i Zbysława PLAK.
I Niedziela Adwentu – 3.12
7.00 Za ++ Stanisława PACZYCH i pokrewieństwo z obu stron.
8.30
10.00 W int. o. Maksymina z prośbą o Boże błog., opiekę Maryi, dary Ducha Św. – int. od
„Margaretki”.
11.30 Za + o. Anatola MAKOSZA byłego proboszcza naszej parafii.
17.00 Za ++ Mikołaja ŻYŁA oraz rodziców ŻYŁÓW i STARZECKICH.
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 papieża Franciszka
„Gdy brakuje światła, wszystko staje się niejasne, nie można odróżnić dobra od zła,
drogi prowadzącej do celu od drogi, na której błądzimy bez kierunku”
KOMENTARZ DO DZISIEJSZEJ EWANGELII
(Mt 25,31-30)
Niemiłosierny
Odejdźcie ode Mnie, przeklęci. Pozwoliłem sobie w dzisiejszą uroczystość Chrystusa Króla
przytoczyć akurat to zdanie z Ewangelii dlatego, że czasami nam się wydaje, że słowa Jezusa są
pełne łagodności, miłosierdzia, dobroci i przez to są miękkie, dla wszystkich dostępne,
a tymczasem Jezus potrafił wypowiadać słowa twarde i ostre. Ale trzeba się zastanowić, do
kogo wypowiada takie słowa. Czy do tych, którzy ważą swoje życie na tej dziwnej wadze
grzechu, to znaczy na takiej wadze, która mówi, czy już jestem w grzechu, czy jeszcze nie, czy
do tych, którzy próbują swoje relacje z Bogiem oprzeć na łatwym rozróżnieniu: zgrzeszyłem,
nie zgrzeszyłem, łaska uświęcająca, stan grzechu śmiertelnego. Nie.
Jezus mówi odejdźcie do tych, którzy nie są pełni miłości miłosiernej.
I to jest wielka nauka dla nas. Nie możemy swojej relacji z Bogiem
układać na dwóch płaszczyznach. Jestem już w grzechu czy jeszcze
nie. Możesz nie być w grzechu, możesz wypełnić całe prawo, ale
równocześnie możesz nie wypełniać uczynków miłosierdzia i wtedy
Bóg powie ci, abyś odszedł Mu sprzed oczu. Nie daj Boże! Kochajmy
tych, którzy są wokół nas, bądźmy miłosierni, bo jałmużna i dobroć
zmazują nasze grzechy!
Panie, Twoje królestwo przychodzi niepostrzeżenie, lecz mogę doświadczyć jego obecności
w napotkanym człowieku. Daj mi serce gotowe przyjąć każdego potrzebującego brata, by
w Nim zobaczyć Ciebie i razem z Tobą królować na wieki.
o. Daniel Stabryła OSB, o. Michał Legan OSPPE

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA
KRÓLA WSZECHŚWIATA
Święto Chrystusa Króla ustanowił papież Pius XI w 1925
roku, należy więc do świąt raczej młodych. W encyklice
wprowadzającej to nowe święto Papież podał motywy swej
decyzji: uznanie królewskiego panowania Chrystusa ma być
zbawczym środkiem na niszczące siły współczesnego
czasu. Chrystus przynosi prawdziwą wolność, ład, zgodę
i pokój. Ustanawiając święto, papież odwołuje się do duchowej pedagogii. Napisał, że święta
mają większe oddziaływanie niż dokumenty Kościoła, pouczają bowiem wszystkich wiernych
nie raz, lecz co roku; przemawiają nie tylko do ducha, ale również do serca.
[…] Królowanie Chrystusa nie ogranicza się jedynie do ziemi, do panowania nad narodami
świata. Przez Niego wszystko się stało, Jego zatem władzy podlega wszystko, co istnieje;
Chrystusowi Królowi poddany jest cały wszechświat. Święto w nowej formie wyprowadza nas
poza ziemię, stawia nas wobec wszechświata poddanego Chrystusowi. Zmiana daty
uroczystości ma teologiczne znaczenie: obchodzone teraz w ostatnią niedzielę roku
liturgicznego, ma wymiar eschatologiczny. Na końcu roku liturgicznego stoi Król Chwały,
który jest celem historii ludzkiej, punktem, ku któremu zwracają się pragnienia historii
i cywilizacji, ośrodkiem rodzaju ludzkiego, radością wszystkich serc i wypełnieniem ich tęsknot
(Konstytucja o Kościele w świecie współczesnym, 45). Uroczystość wprowadza już Adwent
rozumiany jako przyjście Pana w chwale.
ks. Jan Miazek

29 LISTOPADA
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH ZAKONU SERAFICKIEGO
29 listopada cała rodzina franciszkańska
dziękuje za kwiat świętości, który za sprawą
św. Franciszka z Asyżu zakwitł na żyznej
glebie Kościoła.
Dzień święta nie został wybrany
przypadkowo. 29 listopada 1223 r. papież
Honoriusz III zatwierdził Regułę, która do dziś
pozostaje najwyższym dokumentem prawnym trzech gałęzi I Zakonu, a jednocześnie
wspaniałym wyrazem ducha Założyciela. W 12 rozdziałach Reguła dotyka najważniejszych
spraw życia franciszkańskiego: przestrzegania rad ewangelicznych, modlitwy, sposobu
zachowania i odnoszenia się do świata, działalności apostolskiej i misyjnej.
Przez 800 lat istnienia rodziny franciszkańskiej na ołtarze zostało wyniesionych kilkuset
świętych i błogosławionych. Wspomnijmy choćby Polaków, którzy znaleźli się w tym gronie:
św. Kinga, bł. Jolanta, bł. Salomea, bł. Jakub Strzemię, św. Jan z Dukli, św. Szymon z Lipnicy,
bł. Władysław z Gielniowa, bł. Rafał Chyliński, św. Józef Sebastian Pelczar, św. Zygmunt
Gorazdowski, św. Maksymilian Maria Kolbe, bł. Sancja Szymkowiak. Również wśród
męczenników II wojny światowej znalazło się 20 przedstawicieli Zakonu Serafickiego.
www.bernardyni.com
Z CZEGO SIĘ ŚMIEJOM U ANTKA NA WINKLU
Malarz, którego aspiracje znacznie wyprzedzały talent, portretował kiedyś papieża
Leona XIII. Po zakończeniu żmudnej pracy prosił, by papież wskazał jakąś sentencję
do umieszczenia pod wizerunkiem.
- Proszę wziąć tekst z Mt. 14,27 dodając moje imię.
W domu artysta otworzył Biblię i przeczytał: "Nie bójcie się, to ja jestem."

