OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Poniedziałek 29.04 św. Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy i doktorki Kościoła, patronki

Europy (święto)
00

18 + Józefa, Edwarda Brzozów, Kazimierza Bałę, Mirosława Kozłowskiego
Wtorek 30.04 Dzień Powszedni
1730 Do SPJ i MB dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu w 15-tą r. ślubu Danieli i Jana
Osmanów z int. dzieci
1800 + Mariannę, Władysława Śmietanów, zm. z rodziny Śmietanów, Antoniego, Anielę
Kowalskich z int. rodziny
Środa 01.05 Dzień Powszedni
1630 Do MB z prośbą o wstawiennictwo i opiekę w czasie egzaminów
1700 + Mariannę, Franciszka Kowalskich z int. Pieżaków
1730 + Józefa, Mariannę, Franciszka Wojciechowskich z int. Rabiejów
1800 Do MB o bł. w życiu na roczek dla Roksany i dla Jakuba z int. rodziców
Czwartek 02.05 Dzień Powszedni
1800 + Stanisława, Mariannę Salamonów, Tadeusza Salamona z int. Henryka Salamona
z rodziną
Piątek 03.05 NMP Królowej Polski, Patronki Polski (uroczystość)
800 1) + Zofię, Jana Woźniczków z int. córki
2) + Stanisława, Janinę Malickich, Annę Woźniak z int. rodziny
1200 + Zdzisława Skrzypka, Mariannę, Stanisława Skrzypków z int. Tadeusza z rodziną
1600 1) + Genowefę Ślusarczyk, Mirosława, Cezarego, Wincentego Kubickiego, Wandę,
Mieczysława Baranów z int. Henryka Ślusarczyka
2) + Jana, Michalinę Stepniów, Zdzisława, Bogdana Szałasów, Krystynę Kasperek
zm. z rodziny Stępniów, Szałasów z int. rodziny
Sobota 04.05 Dzień Powszedni
1730 Do MB z prośbą o wstawiennictwo i opiekę nad rodziną
1800 Do MBNP dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu w 18-tą r. ur. Karola Szałasa
Niedziela 05.05 VI Niedziela Wielkanocna
800 1) + Weronikę, Stanisława Madejów, Mariana Barwinka z int. Madejów
2) + Bolesława Stachurskiego, Mariannę Gajek, Janinę Stachurską z int. Stachurowej,
1000 Msza Św. w intencji strażaków z Brzezin, Kowali, Nidy
1200 + Mariannę Wójcika, Stefana Wójcika, Stanisława Gałczyńskiego
1600 + Stanisława Rozporę, Franciszkę, Henryka, Mariana, Stanisława, Piotra Kowalskich
Za ewentualne zmiany Zespół Redakcyjny nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy
o uważne słuchanie ogłoszeń duszpasterskich.
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Komentarz…
„Egoizm,
rywalizacja,
obmowa, wykorzystanie
drugiego – to tylko nieliczne grzechy z długiej
listy zła czynionego
przeciwko przykazaniu
miłości bliźniego. A Bóg
doznaje chwały poprzez miłość. Jezus,
który kocha Judasza do
końca, wydaje swoje
życie
za
każdego
grzesznika, jest uwielbieniem miłości Ojca.
A jak my uwielbiamy
Ojca? Czy te kilka
punktów z długiej listy
grzechów
przeciwko
miłości nie są naszą
powszedniością?
To
dlatego nasze rodziny,
wspólnoty i parafie tak
mizernie
świadczą
o Bogu, o Jego naturze,
bo tak mało jest w nas
wzajemnej miłości na
wzór miłości Chrystusa.”
/ks. Maciej Warowny/

Tyś naszym życiem,
Tyś Zmartwychwstaniem!
Słowo Boże na dziś…
Czytania: Dz 14,21-27 / Ap 21,1-5a Ewangelia: J 13,31-33a.34-35
„Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział: Syn Człowieczy został teraz otoczony
chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w Nim otoczony chwałą, to
i Bóg Go otoczy chwałą w sobie samym, i to zaraz Go chwałą otoczy. Dzieci, jeszcze krótko
jestem z wami. Będziecie Mnie szukać, ale - jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam
mówię - dokąd Ja idę, wy pójść nie możecie. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie.”

A w parafii…

Boży człowiek… - św. Atanazy Wielki (2 maja)

▪ W ubiegłym miesiącu do naszego kościoła zostały zakupione z ofiar dzieci pierwszokomunijnych dwa nowe konfesjonały przenośne.
▪ Pielgrzymka Autokarowa –„ wschodnim szlakiem” Litwa - Sankt Petersburg 24-30 czerwca
2013 r. cena ok. 1790 zł od osoby. W cenie jest wiza Federacji Rosyjskiej i bilety wstępu do
obiektów + standardowe świadczenia. Kontakt: ks. Czesław Krzyszkowski tel.: 41-354-90-05,
tel. Kom.: 504-296-192. Szczegułowy plan: pon – Witebsk, wt – Smoleńsk i Katyń, śr – Sankt
Petersburg, czw – Peterhaf, pt – Carskie Siodło, sob – Wilno, Nd – Sejny, Sokółka.

Urodził się w Egipcie, najprawdopodobniej w Aleksandrii,
z pochodzenia był Grekiem. Władał greką oraz językiem
koptyjskim. W młodości żył w odosobnieniu na pustyni egipskiej, gdzie spotkał swojego późniejszego mistrza, św. Antoniego Pustelnika. W 319 roku przyjął diakonat. Na sobór
nicejski (325) przyjechał u boku swego biskupa św. Aleksandra. Brał czynny udział w walce przeciw arianom i przyczynił się do potępienia ich poglądów. To spowodowało
późniejsze intrygi przeciw niemu i wygnania. W roku 328
został wybrany biskupem Aleksandrii. W 335 r. cesarz Konstantyn pod wpływem Euzebiusza z Nikomedii skazał go na
wygnanie, które Atanazy spędził w Trewirze. Był w tym czasie gościem m.in. św. Serwacego, biskupa Tongeren. Z wygnania wrócił w 337 r. po śmierci cesarza. Po dwóch latach
musiał znów opuścić Aleksandrię, tym razem udał się do
Rzymu, gdzie przebywał pod opieką papieża Juliusza I. Dopiero w 345 r. po śmierci Grzegorza z Kapadocji (będącego
biskupem Aleksandrii) cesarz Konstancjusz zgodził się na
powrót Atanazego do Aleksandrii. Tym razem rządził biskupstwem dziesięć lat, w tym czasie starał się wzmocnić
wiarę w Egipcie oraz rozszerzyć ją w innych krajach (Etiopii, Arabii). Konstancjusz nie do
końca pogodził się z bytnością Atanazego w Aleksandrii. Głosił kazania i pisał dzieła teologiczne wyjaśniające Tajemnicę Wcielenia, zdefiniowaną na Soborze w Nicei (325 r.) za czasów jego młodości. Zmarł dożywszy blisko osiemdziesięciu lat, w Aleksandrii w nocy z 2 na 3
maja 373 r. Modlitwa. Panie Wszechświata przez wstawiennictwo św. Atanazego prosimy
dodaj odwagi do mężnego wyznawanie wiary wbrew wszelkim przeciwnościom losu. Amen

Tu es Petrus…

Znalezione…

8. Św. Telesfor (125136) Liber pontificalis
podaje, że Telesfor był
pustelnikiem. Ireneusz
z Lyonu, wymienia go
jako pierwszego biskupa Rzymu. Przypisuje się mu wprowadzenie śpiewu Gloria
w czasie nocnej mszy
św. w święto Bożego
Narodzenia. Tradycja
zachowana w Kościele
i autorzy starożytni
(Ireneusz i Euzebiusz)
podają
wiadomość
o męczeńskiej śmierci
Telesfora w Rzymie.
Przypada
ona
na
okres panowania cesarza
Hadriana.
Wspomnienie
liturgiczne, 5 stycznia.

Jezu mój, nadziejo moja jedyna, dziękuję Ci za tę księgę, którą
otworzyłeś przed oczyma duszy mojej. Tą księgą jest męka Twoja
dla mnie z miłości podjęta. Z tej księgi nauczyłam się, jak kochać
Boga i dusze. W tej księdze są zawarte dla nas skarby nieprzebrane. O Jezu, jak mało dusz Ciebie rozumie w Twoim męczeństwie
miłości. O, jak wielki jest ogień najczystszej miłości, który płonie
w Twym Najśw. Sercu. Szczęśliwa dusza, która zrozumiała miłość
Serca Jezusowego. [Dz. 304]
Intencja różańcowa na maj:
Ogólna: Aby odpowiedzialni za wymiar sprawiedliwości kierowali się
zawsze uczciwością i prawym sumieniem. Misyjna: Aby seminaria,
zwłaszcza Kościołów misyjnych, formowały pasterzy według Serca
Chrystusa, całkowicie oddanych głoszeniu Ewangelii.

Z Watykańskiej Ziemi…
Chrześcijanin, «naucza, głosi Ewangelię swoim świadectwem bardziej niż słowami. Powiedział mi mądry włoski biskup parę dni temu:
'Czasami mieszamy pojęcia i myślimy, że nasze głoszenie Ewangelii musi być salus idearum, a nie salus animarum, zbawieniem idei,
a nie zbawieniem dusz. Ale jak się osiąga zbawienie dusz? Pokorą,
miłością bliźniego. Św. Tomasz ujął to w pięknym zdaniu: 'To tak jak
iść w kierunku widnokręgu, który nigdy się nie kończy, ponieważ jest
zawsze widnokręgiem'.
/Papież Franciszek/

Zakonnie…
Salwatorianki – ich celem jest wielbić Boga i dać poznać
Ojca, Syna i Ducha Świętego przez głoszenie Jezusa
Chrystusa jako Zbawiciela świata. Zgromadzenie cechuje
powszechność apostolatu, środków, członków i pola działalności. Posłannictwo to wypełniają siostry przez otwarcie
się na działanie Boga i Jego obecność w każdym człowieku potrzebującym dobrego słowa, uśmiechu, pomocy duchowej czy materialnego wsparcia. W tym duchu w domu
prowincjalnym w Goczałkowicach Zdroju odbywają się
spotkania religijne różnych grup: młodzieżowych, rekolekcyjnych, parafialnych, grup zainteresowanych charyzmatem salwatoriańskim itp. W Goczałkowicach Zdroju siostry prowadzą żłobek, a przy parafii
troszczą się o bieliznę kościelną i kaplicę szpitalną, katechizują, prowadzą letnie rekolekcje
dla Dzieci Maryi oraz opiekują się chorymi w domach. Podejmują także trudną pracę wychowawczą w ośrodku dla narkomanów. Salwatorianki założył w 1888 r. ks. Franciszek od Krzyża Jordan wraz z bł. Marią Teresą von Wüllenweber. W Polsce istnieją od 1929 r. Pełna nazwa: Zgromadzenie Sióstr Boskiego Zbawiciela (SDS).
/za ekai.pl/

Ekstra…

Zamyśl się…

× 29.04 - Międzynarodowy Dzień Tańca
× 30.04 - Międzynarodowy Dzień Jazzu
× 01.05 - Święto Pracy
× 02.05 - Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
× 03.05 - Międzynarodowy Dzień Astmy i Alergii
× 04.05 - Dzień Strażaka

„Życie jest ciągłą walką, a pokój jest tylko
owocem zwycięstwa.”
/Joseph Conrad/

Uśmiech…
- Czy wyszłabyś za mąż za człowieka, który
ukradł pieniądze? - A ile?

Coś dla ducha…
„O pułapce”
Pewien młody mnich spytał kiedyś superiora: - Mistrzu, czy to prawda, że o wiele łatwiej jest
udawać niż być? - Z pewnością. Ludzie wolą udawać, ponieważ bycie oznacza całkowite obnażenie się przed samym sobą i przed innymi. Ale czy znasz historię o człowieku tonącym
w długach? - Nie znam jej. A czemu pytasz? - Jest to bowiem opowieść o tym, że o ile trudno
jest być, to czasami wcale nie łatwiej jest coś udawać. Tak więc był sobie człowiek tonący
w długach do tego stopnia, że nawet królewski skarbiec by go nie uratował. Człowiek ów zatem zaczął udawać wariata. Oczywiście zdołał wyprowadzić w pole lekarzy, lecz oni właśnie
są ostatnimi, którzy potrafią odróżnić człowieka obłąkanego od zdrowego. Jego udawanie było jednak tak doskonałe, że przekonał o swoim szaleństwie nawet najbardziej podejrzliwych
wierzycieli. Pewnego dnia jednak napotkał mędrca, który, kiedy tylko go zobaczył, wziął go na
stronę i powiedział: - Co czynisz? Uważaj! Jeśli będziesz udawał obłąkanego, grozi ci to, że
naprawdę się nim staniesz. Oko moje już dostrzega u ciebie oznaki prawdziwego szaleństwa.
Człowiek ten zaprzestał szybko komedii, zrozumiał bowiem, jak łatwo stać się tym, kogo się
udaje...
/Pier D'Aubrigy/

