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Żywy Różaniec
- składa się z 20-osobowych grup, nazywanych różami. Każda osoba z róży codziennie
odmawia jedną tajemnicę różańca z naznaczoną intencją modlitwy W ten sposób grupa,
którą kieruje tzw. zelator, codziennie odmawia cały różaniec. Żywy Różaniec co miesiąc
ma wspólne nabożeństwo. Ta forma wspólnoty różańcowej działa w wielu polskich
parafiach /na zdj. – wspólnota parafialna na Nabożeństwie Październikowym/.
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Wysłuchana modlitwa skruszonego grzesznika
Jezus powiedział do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi
gardzili, tę przypowieść: ”Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden
faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się w duszy modlił: »Boże, dziękuję
Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik.
Poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam«.
Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w
piersi i mówił: »Boże, miej litość dla mnie, grzesznika«.
Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem,
kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony”.

●●●
Bóg dał nam przykazania, abyśmy ich przestrzegali. Mówi, że jeśli będziemy je wypełniać,
będziemy żyć, nie pomrzemy. Szczęście będzie w naszym domu, sercu i w duszy. I tak
wiele osób przyjmuje starając się ściśle je stosować. Niestety większość z nas zapomina o
najważniejszym i pierwszym przykazaniu - przykazaniu miłości. Bez tego przykazania
wypełnianie pozostałych staje się „suchym” przestrzeganiem prawa, wywiązywaniem się z
konkretnych przepisów, obowiązków, których niewykonanie skutkuje pewnymi
restrykcjami. Zaczynamy być bardziej urzędnikami wobec Boga, a nie Jego umiłowanymi
dziećmi. Swoim stosunkiem do Niego bardzo Go ranimy i popadamy w większy grzech.
Relacja między nami a Bogiem powinna być relacją zakochanych, narzeczonych, którzy
bez siebie nie mogą wytrzymać nawet minuty, którzy pragną siebie, chcą mieć możliwość
chociaż spoglądania na siebie i przekazywania sygnałów miłości oczami, mimiką, słowami.
Oni kochają całymi sobą nieustannie, a nie tylko w wyznaczonych porach dnia, np. rano i
wieczorem po pięć minut i raz w tygodniu po 45 min. Czy spojrzeliśmy kiedyś na swój
stosunek do Boga właśnie w ten sposób? Jako na relację ludzi zakochanych w sobie bez
pamięci? Czy czujemy się trochę tak, jak przy pierwszym zakochaniu, gdy z drżeniem
oczekiwaliśmy na spotkanie ze swoją miłością? Jeśli nie, to smutny jest nasz stosunek do
Boga. To naszą postawą bardziej Go ranimy, niż radujemy. Uważajmy, byśmy nie
przypominali sobą owego faryzeusza, który dziękuje Bogu, że nie jest taki zły, jak inni, a w
dodatku płaci wszystkie podatki, zachowuje posty, oddaje dziesięcinę i jest bardzo „w
porządku”. Smutny to stan duszy, bowiem tak naprawdę nigdy nie kochała i nie
doświadczyła prawdziwej miłości. Nie zna jej, nie wie, co traci, za czym powinna tęsknić i
pragnąć najbardziej na świecie.
Módlmy się, byśmy odkryli tę prawdziwą relację, jakiej oczekuje Bóg od swoich
stworzeń, do czego zaprasza szczególnie nas, dusze najmniejsze, przygotowuje pouczając i
prowadząc swoimi wskazaniami. Módlmy się, byśmy potrafili otworzyć się na Boże
działanie w nas, na Ducha Miłości. Módlmy się, by Duch Jezusa poprowadził nas ku
cudownej oblubieńczej miłości Trójcy Świętej. Módlmy się. Bóg będzie nam błogosławił.

OGŁOSZENIA
1. Zapraszamy na Nabożeństwa Październikowe każdego dnia /oprócz niedziel /
na godz. 16.00.
2. Po Mszach św. i codziennie w godzinach kancelaryjnych, tj. 9.00 – 9.30 przyjmuję
na wypominki za drogich nam zmarłych / druki na wypominki jednorazowe są
w Informatorze/.
3. W Uroczystość Wszystkich Świętych Msze św. będą sprawowane o godz. 9.00
w kościele i o godz. 12.00 na cmentarzu /zależnie od pogody/, a po niej procesja
żałobna z poświęceniem grobów. W tym dniu ministranci będą zbierać ofiary na
Seminarium Duchowne.
W Dzień Zaduszny Msze św. tylko w kościele o godz. 9.00 i 16.00.

●●●
ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODSZEDŁ:

śp. Józef Mierzejewski – pokój jego duszy.

●●●

Dzieci i młodzież biorą czynny udział w Nabożeństwie Październikowym.

●●●
UŚMIECHNIJ SIĘ

W lesie Jasiu pyta tatę:
- Co to za ptak?
- Dzięcioł.
- A co on robi?
- Stuka w drzewo.
- A dlaczego nie chcą wpuścić go do środka?
Nauczycielka pyta Jasia:
- Jasiu, czemu Małgosia płacze?
- Z lenistwa.
- Ale jak to?
- Usiadła na kaktusie i nie chce jej się teraz wstać.

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK 25. 10. 2010

16.00 Za +Gabrielę Włodarczyk /greg. 25/.
WTOREK 26. 10. 2010

16.00 Za +Gabrielę Włodarczyk /greg. 26/.
ŚRODA 27. 10. 2010

16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Dziękczynno – błagalna za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę nad
rodziną.
Za +Józefa Mierzejewskiego /int. od mamy/
+Piotra i Józefę Kowalskich, Mariusza Michalaka oraz Helenę Banasiak;
+Tadeusza Romanowskiego, Mariana Wójciaka oraz dziadków Lipskich
/int. od córki Anny z rodziną/;
+Gabrielę Włodarczyk /greg. 27/;
+Grzegorza Bernata w 1 rocz. śmierci;
+Tadeusza Szymczaka w 7 rocz. śmierci oraz Wiesława Pietrzaka;
+Anielę i Jana Kobyłeckich;
+Sabinę i Tadeusza Wójciaków;
+Tadeusza i Helenę Adamowiczów oraz cr. Adamowiczów i Wójciaków.
CZWARTEK 28. 10. 2010

16.00 Za +Grażynę i Tadeusza Rybaków, rodziców Rybaków i Marcjaników;
+Gabrielę Włodarczyk /greg. 28/.
PIĄTEK 29. 10. 2010

16.00 Za +Stanisława w 1 rocz. śmierci, Wiktorię i Jana Szymańskich oraz Mariannę
Pecyna;
+Gabrielę Włodarczyk /greg. 29/.
SOBOTA 30. 10. 2010

16.00 Za +Gabrielę Włodarczyk /greg. 30/;
+Franciszka w 21 rocz. śmierci, Jana i Katarzynę Cyniaków, Jana
i Walerię Grzelków oraz Władysława Gieracha;
+Zygmunta w 3 rocz. śmierci, Jadwigę, Stanisława i Józefę Tomczyków.
NIEDZIELA 31. 10. 2010
PRZEJŚCIE NA CZAS ZIMOWY

9.00 Za +Zofię Czapnik w 5 rocz. śmierci, dziadków Skonecznych i Beatę
Chądzyńską;
+Longina Szczepańskiego / int. od bratowej z rodziną/.
12.00 Za Parafian.
16.00 Za +Władysława Gieracha w 1 rocz. śmierci.

