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Espresso z Proboszczem
UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
Mt 5, 1-12a
Profesor Zbigniew Mikołejko uważa, że święty powinien mieć cechy
świadczące o człowieczeństwie: „Jeżeli ktoś nie miał załamań, słabości,
wątpliwości, to w zasadzie na świętego się nie nadaje. Dzisiejszy święty musi
mieć wady, których nie skrywa”.
W potocznym rozumieniu święty to człowiek oficjalnie uznany za
takiego przez Kościół poprzez akt kanonizacji. Tymczasem dzisiaj oddajemy
cześć wszystkim Świętym, czyli ludziom zbawionym, w większości
nieznanym, niepozornym, którzy żyli wśród nas.
Szymon Hołownia krytykuje niektórych hagiografów, autorów
obrazków i figur: „Święty to postać, która zamiast oddychać – wzdycha, jego
twarz ma rysy obrażonej na Jasia przedszkolanki, główną rozrywkę zaś
stanowi toczenie krwi ze swoich stygmatów”.

Ks. Eugeniusz Burzyk

W PONIEDZIAŁEK Świętego Huberta
WE WTOREK Św. Karola Boromeusza
W ŚRODĘ Dzień powszedni
WE CZWARTEK I czwartek miesiąca
W PIĄTEK I piątek miesiąca
W SOBOTĘ Dzień powszedni

Kościół jest naszym wspólnym domem…
* trwa montaż kotłowni na plebanii
* kotłownia będzie ogrzewać nie tylko
plebanię, ale i salkę Chóru i AA
* zamontowane zostały nowe okna
w małej zakrystii dla ministrantów,
remontowanej toalecie w kościele,
oraz salce katechetycznej
* gotowy jest już pokój gościnny
* planowany jest zakup węgla do
ogrzewania kościoła
SPOWIEDŹ PRZED PIERWSZYM
PIĄTKIEM MIESIĄCA
CODZIENNIE podczas Mszy św.
W CZWARTEK od 17.00 do 18.00
W PIĄTEK od 16.00 do 18.00

SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA
w tym tygodniu powierzamy
[

mieszkańcom bloku 2

Wypominki roczne
Przyjmowane są jeszcze
w kancelarii parafialnej
w godzinach urzędowania.
Będą odczytywane w każdą
niedziele roku w podwójnym cyklu (I i III, oraz II i IV
niedziela miesiąca).
Będziemy się modlić za
zmarłych wypominanych
przed Mszą Świętą
o godz. 7:00 i o 10:00.
Około połowy listopada
wypominki zostaną
zamieszczone w gazetce.

Wypominki jednorazowe
odczytywane są z kartek
podczas modlitwy Koronką
do Bożego Miłosierdzia,
o godz. 17:45

Listopadowe refleksje
Są dwie miłości: jedna doczesna, ludzka, druga wieczna i Boska.
Obie są piękne i niezwykle cenne. Ta ludzka miłość ma wiele form:
miłość macierzyńska, ojcowska, dziecka do rodziców, miłość narzeczeńska i miłość przyjaźni. Wszystkie te miłości stanowią najwyższy
skarb, najcenniejszy, jaki można znaleźć na ziemi. Miłość Boga,
wieczna, do której jest zdolne ludzkie serce, często buduje na tej miłości naturalnej. Istnieje jednak wielka różnica między miłością doczesną a tą Bożą, która jest początkiem nieba. Ujawnia się ona, gdy miłość zostaje poddana próbie. Dopiero bolesne doświadczenie ujawnia,
z jaką miłością mamy do czynienia. Serce musi być zranione. I
w zależności od tego, jak wtedy się zachowuje, rozpoznajemy, czy
w nim była tylko czysto doczesna miłość, czy też miłość Boga. Jeśli
zostanie zraniona miłość doczesna, to serce się zamyka. Jeśli zostanie
zraniona kilkakrotnie, serce potrafi się zaryglować do końca swoich
dni. Taki jest odruch serca.
Jeśli natomiast serce wypełnia miłość Boża, po zranieniu otwiera
się na tego, kto rani. Pocałunek Judasza najgłębiej zranił Jezusa:
„Przyjacielu, po coś przyszedł?”. Jego Serce krwawi, kiedy gwoździe
sięgają rąk i nóg, a usta wołają: „Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą co
czynią”. To Serce zranione włócznią otwiera się dla wszystkich ludzi.
To jest ta zasadnicza różnica, miłość doczesna cierpi i ma pretensje do tego, kto zranił. Miłość Boga nie dlatego cierpi, że została zraniona, ale dlatego, że obok jest nieszczęśliwy, który cierpi, bo pragnie,
aby ten człowiek odkrył swe złe postępowanie i już nie ranił.
Przynosimy dziś do Boga imiona naszych zmarłych. Wszyscy jesteśmy grzesznikami i oni również zranili Chrystusowe Serce. Wiemy,
że to Jego Serce jest dla nich otwarte. Chcemy im naszą modlitwą pomóc, aby podeszli do tego Serca już nie po to, aby ranić, ale po to, by
przeprosić; po to, by wynagrodzić, po to, aby zjednoczyć się z Bogiem
na całą wieczność, dziękując Mu za Jego nieskończone miłosierdzie.
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Dzień Zaduszny

7.00 + Franciszek i Regina Tchurzewscy
8:30 + Fryderyk Moskała z rodzicami i teściami
10.00 + Czesław Obłąk
11:30 + Grażyna Pach w 13 r.śm.
18.00 + Józef Wątor
PONIEDZIAŁEK – 3 listopada
6:30 + Kazimierz Górny w 15 r.śm.
6:30 W intencji sprzątających z ul.
Hubala i Łęckiej
18.00 + Edward i Rozalia Urbańczyk w r.śm.
WTOREK – 4 listopada
6:30 + Jan Gajda
6:30 + Aleksander Chrapek
18.00 + Maria i Stanisław Korczyk
18:00 + Bogdan Walczyk w 11
r.śm.
ŚRODA – 5 listopada
6:30 + Stanisław Szałaśny
6:30 + Maria Kubalica
18:00 Wotywna o MB Bolesnej:
++ z rocznych wypominków,
+Stanisław Jawor z s. Januszem i
Markiem, O Błog. Boże i zdrowie
dla córek Ewy i Małgorzaty i ich
rodzin, O zdrowie i ulgę w cierpieniu dla Czesławy, Dziękczynna za
59 lat małżeństwa dla Adama i
Czesławy;

CZWARTEK – 6 listopada
6.30 + Piotr Bosak
6:30 + Aniela Korczyk
6:30 + Aleksander Chrapek
18.00 O Boże Błog. dla Teodora
Warchał z okazji 71 r.ur. oraz syna
Jacka w 40 r.ur.
18:00 W intencji kapłanów
PIĄTEK – 7 listopada
6.30 + Czesław Obłąk
6:30 + Bronisław Bajor
6:30 Za sprzątających z bloków
POM: 24,40,42,30 i 36
6:30 Za sprzątających ze Starych
Bloków 1, 2, 3.
18:00 Za ++ kapłanów oraz
++ czcicielki NSPJ (od NSPJ)
SOBOTA – 8 listopada
6.30 + Zofia Chowaniec
6:30 + Stanisław Walusiak w 5
r.śm.
6:30 + Emilia Jodłowska
6:30 + Bronisław Bajor
18:00 Za ++ z rodziny
NIEDZIELA – 9 listopada
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7.00 + Agata Bednarz
8:30 + Karolina i Ludwik Curzydło
10.00 + Stanisław Kolasa w 18
r.śm.
11:30 Roczki:
Emilka Mynarska,
Basia Klimeczek,
12:30 Msza chrzcielna
18.00 rezerwacja (Warchał)
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