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Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych
– Dzień Zaduszny
Św. Ambroży napisał: „Nie należy wierzyć jedynie oczom ciała: bardziej widzialne
jest to, co niewidzialne, gdyż ono jest wieczne, tamto zaś doczesne. Lepiej pojmuje się
nie to, co oglądają oczy ciała, ale co dostrzega dusza i umysł”.
Tajemnica śmierci budzi we mnie strach zmieszany z szacunkiem. Wiara wydaje się w
tym przypadku ukojeniem, ale ciągle mam wrażenie, że mogłaby być silniejsza. Wielu
tęskni za taką wiarą, która pozwoli zobaczyć, co kryje się pod zasłoną śmierci. Czy
byłbym spokojniejszy mogąc zobaczyć choć trochę wieczności? Może byłoby mi
prościej nie wpaść w szaloną gonitwę, która zagmatwaną codzienność próbuje
rozszerzyć do granic wieczności.
„To, co niewidzialne jest wieczne”. Tajemnica to coś więcej niż tu i teraz. Nie potrafię
podejść do śmierci jak do równania w matematyce, wzoru w chemii, czy usterki w
samochodzie. Mogę za to uklęknąć w zadumie, bo przecież „lepiej pojmuje się nie to,
co oglądają oczy ciała, ale co dostrzega dusza i umysł”.
Za zasłoną śmierci są moi bliscy. Żyją, ale inaczej niż ja. Na szczęście miłość
przenika przez tajemniczą granicę, między tym co widzialne i niewidzialne. Ubogacę
moją zadumę modlitwą i Komunią Świętą. Wówczas to, co niewidzialne stanie się
oswojone miłością.

Św. Jan Paweł II o rodzinie
„Rodzina jest pierwszą i podstawową szkołą uspołecznienia: w niej, jako we
wspólnocie miłości, uczynienie z siebie daru jest prawem, nadającym kierunek i
warunkującym wzrost” (FC 37).
Lata dzieciństwa są „ładowaniem akumulatorów” miłości. Jeśli tworzymy w domu
piękną atmosferę i staramy się nawzajem sobie pomagać, to pokazujemy młodemu
pokoleniu, że kochać znaczy dawać.

Intencje mszalne
Poniedziałek 3. 11. 2014 – św. Marcina de Porres
17. 30 Nabożeństwo różańcowe za zalecanych zmarłych
18. 00 Za + Cecylię Kolasińską, za + ojca Józefa Kolasińskiego i za ++ z pokr. oraz
d.op.

Wtorek 4. 11. 2014 – św. Karola Boromeusza - bpa
17. 30 Nabożeństwo różańcowe za zalecanych zmarłych
18. 00 Za + Annę Loch, + męża Pawła, za ++ z rodziny i pokr.

Środa 5. 11. 2014
17. 30 Nabożeństwo różańcowe za zalecanych zmarłych
18. 00 Za ++ z Franciszkańskiego Zakonu Świeckich i za dusze czyśćcowe

Czwartek 6. 11. 2014 – I czw m-ca
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia
9. 00 - O nowe powołania kapłańskie i zakonne
- Z podziękowaniem za łaski, z pr. o Boże błog. w pewnej intencji
17. 00 Godzina Św.
17. 30 Nabożeństwo różańcowe za zalecanych zmarłych
18. 00 Za ++ których polecamy Bogu w tegorocznych wypominkach

Piątek 7. 11. 2014 – I pt m-ca
7. 00 Do NSPJ w int. Czcicieli, Ofiarodawców, za Dobrodziejów naszego kościoła
i w int. naszych Chorych
17. 30 Nabożeństwo różańcowe za zalecanych zmarłych
18. 00 MSZA SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA Do Miłosierdzia Bożego za +
Cecylię Woszek w rocznicę urodzin, za + ojca Alberta, dziadków Juliannę i
Wilhelma Szrejder i ++ z pokr.
18. 30 Katecheza dla dzieci I-komunijnych

Sobota 8. 11. 2014 – I sob m-ca
7. 00 - Do NSNMP w int. Czcicieli i Ofiarodawców
- Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w
int. Alfonsa i Gertrudy Zdzuj z ok. 60 r. ślubu i za dzieci z rodzinami – Msza
ofiarowana od siostry z rodziną
16. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w
int. Waldemara Nowak z ok. 50 r. ur., za żonę Sylwię, dzieci, rodziców i w
int. całej rodziny
17. 30 Nabożeństwo różańcowe w int. zalecanych zmarłych
18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja zbiorcza
- Do Miłosierdzia Bożego za + syna Bernarda Witola w 14 r. śm., za ++
dziadków i pokr.
- Za + matkę Paulinę Bulic
- Za + Teresę Urban w 3 r. śm.
- Za + Antoniego Kempfert, matkę Gertrudę, brata Henryka i za ++ z całej
rodziny
- Za ++ Ludwika i Marię Dudek, Jana i Marię Laxy, Jana i Jadwigę
Froehlich, Zygmunta i Irenę Barańskich

- Za + Gertrudę Mikoszek w dniu jej urodzin, męża, syna Rudolfa i d.op.
- Za + Józefa, jego ++ rodziców, za + Karola Czaja, ++ krewnych Broll Sojka - Garcorz - Czaja - Sowada

Niedziela 9. 11. 2014 – Kiermasz – Rocznica Konsekracji Kościoła
Parafialnego
8. 00 Za ++ zalecanych w tegorocznych wypominkach i za dusze czyśćcowe
10. 30 Za żyjących Parafian i Dobrodziejów naszego kościoła, w int. naszych
Rodzin, za ++ Budowniczych, Fundatorów naszego kościoła, ++ naszych
Kapłanów i Siostry Zakonne
16. 00 Nabożeństwo różańcowe za zalecanych zmarłych
16. 30 Intencja wolna

Pozostałe ogłoszenia
1. Kolekta parafialna z poprzedniej niedzieli przeznaczona na nowy napęd

dzwonów w naszym kościele to kwota 3.026 zł, 19 gr. i 1,41 euro
2. Do zakrystii można przynosić zalecki - wypominki za naszych zmarłych
3. Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę wyznaczoną na Seminarium Duchowne i
instytucje diecezjalne
4. O godz. 17.30 - przed wieczorną Mszą św. różaniec za zalecanych
zmarłych
5. We wtorek o godz. 19.00 próba chóru
6. W pierwszy czwartek miesiąca zapraszam na Godzinę Św. o godz. 17.00
7. Wszystkich Czcicieli Serca Pan Jezusa zapraszam na Mszę św.
pierwszopiątkową
8. W piątek odwiedziny chorych od godz. 9.00
9. W piątek o 18.00 Msza św. Szkolna i katecheza dla klas I-Komunijnych
10.Franciszkański Zakon Świeckich zaprasza w sobotę po porannej Mszy św.
na spotkanie modlitewne
11.W sobotę o godz. 11.00 w salce parafialnej zebranie Marianek
12.W przyszłą niedzielę Święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej.
Wyznaczona jest zbiórka do puszek przed kościołem na Pomoc Kościołowi
w Potrzebie
13.W niedzielę 18 pażdziernika br. było ogólnopolskie liczenie wiernych
uczestniczących we Mszach św. W naszej Parafii procentowo
uczestniczyło w niedzielnej liturgii 41,90 % wiernych
14.Zachęcam do kupna prasy katolickiej i kalendarzy na przyszły rok 2015
15.W nowym tygodniu życzę zdrowia i Bożego błogosławieństwa

Opowiadanie – W nagłym wypadku
- Co ludzie ratują w pierwszej kolejności w jakimś nagłym przypadku?
Przy dużym, okrągłym stole przyjaciół, spotykających z okazji Sylwestra, pytanie to
wywołało ożywioną dyskusję.

- Książeczkę czekową - powiedział jeden z panów.
- Cenne przedmioty, kosztowności - odpowiedziała jedna z pań.
- Dzieci! - zdecydowanie dodał ktoś inny. I wszyscy się zgodzili.
W przypadku nagłego kataklizmu wszyscy pomyśleliby najpierw o dzieciach.
W tejże chwili w kuchni z sykiem odskoczyła pokrywka garnka ciśnieniowego i
chmura pary zalała jadalnię. W ciągu kilku sekund wszyscy uciekli wywracając
krzesła i kieliszki. Za wyjątkiem dzieci, które wcześniej hołubione teraz zapomniane,
bawiły się w mieszkaniu na podłodze.

Święty tygodnia – św. Karol Boromeusz
Św. Karol Boromeusz urodził się na zamku Arona w 1538 roku jako syn
arystokratycznego rodu. Studia ukończył na uniwersytecie w Pawii, uzyskując
doktorat obojga praw (1559). Znawca sztuki. Grał pięknie na wiolonczeli. W 23 roku
życia mianowany kardynałem i arcybiskupem Mediolanu. Święcenia kapłańskie
i biskupie przyjął dopiero dwa lata później. Po niespodziewanej śmierci brata, która
była dla niego duchowym wstrząsem, podjął życie pełne pobożności i ascezy.
Współpracując ze swoim wujem, papieżem Piusem IV doprowadził do końca Sobór
Trydencki. Uchwały tego soboru wprowadził w swej diecezji. Założył pierwsze
seminarium duchowne. Hojny dla ubogich, żył ubogo. Podczas zarazy w Mediolanie
(1576) niósł pomoc chorym, oddał wszystko, nawet własne łóżko.
Zmarł 3 listopada 1584 roku. Pozostawił po sobie dorobek pisarski.
Beatyfikowany w 1602 roku, kanonizowany w 1610.
Patron boromeuszek, diecezji w Lugano i Bazylei, uniwersytetu w Salzburgu.
bibliotekarzy instytutów wiedzy katechetycznej, proboszczów profesorów
seminarium.
W IKONOGRAFII św. Karol Boromeusz przedstawiany jest w stroju kardynalskim.
Jego atrybutami są: bicz, czaszka, gołąb, kapelusz kardynalski, krucyfiks. postronek
na szyi, który nosił podczas procesji pokutnych.

Humor

Przychodzi blondynka do lekarza i mówi:
- Doktorze, wszystko mnie boli. Dotykam palcem nosa, boli. Dotykam kolana, boli.
Dotykam brzucha, też boli.
- Ma pani złamany palec.
Blondynka wstaje rano z łóżka podchodzi do okna. Mąż pyta:
- Jaka dziś pogoda?
- Skąd mogę wiedzieć? Jest straszna mgła, pada deszcz i nic nie widać!
Spotykają się dwie blondynki. Jedna ma głowę obandażowaną. Druga chcąc jej
zaimponować mówi: - Wiesz, byliśmy z mężem zaproszeni na Wesele
Wyspiańskiego. Ale nie poszliśmy. Wysłaliśmy tort.
Druga, nie chcąc być gorsza, mówi: - A myśmy byli zaproszeni do konserwatorium.
Też nie poszliśmy. Wysłaliśmy jako prezent konserwę turystyczną.
Ale ta niezabandażowana nie wytrzymała i pyta drugą:
- Co ci się stało w głowę?
Zabandażowana:
- Och, nic specjalnego. Miałam trądzik na twarzy i lekarz zalecił mi wodę toaletową.
Dwa razy mi się udało płukać twarz, ale za trzecim razem spadła mi klapa na głowę.

