OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Poniedziałek 11.05 Poniedziałek V tygodnia wielkanocnego
1730 Do Matki Bożej dziękczynna z prośba o zdrowie i dalsze błogosławieństwo w życiu
dla Michała w 18 r. urodzin z int. rodziców
1800 + Stanisława Stachurę (20 r. śm.), Anastazję Stachura z int. dzieci
Wtorek 12.05 Św. Pankracego, męczen
męczennika (wsp. dowolne)
dowolne)
30
17 + Jana Grzywnę z int. syna Mirosława z rodziną
1800 + Stanisława Kaczora, Magdalenę, Antoniego Kaczorów, Kazimierę Stokowiec, Genowefę Kuta, Zdzisława Kutę, Marię, Henryka Młynarczyków z int. rodziny
Środa 13.05 Najświętszej Maryi Panny z Fatimy (wsp. dowolne)
700 + Ludwika (r. śm.), Anielę, Jerzego Władyszewskich z int. Władyszewskich
1800 + Józefę Pragnącą z int. parafianek
Czwartek 14.05 Św. Macieja, Apostoła
Apostoła (święto)
700
1800 + Wincentego, Mariannę Bedlów z int. Piotrowskiej
Piątek 15.05 Piątek V tygodnia wielkanocnego
1730 + Genowefę, Stanisława, Bogusława Zawadzkich, Leszka Kurtka z int. rodziny
1800 + Zofię Woźniczko, Jana, Zofię Woźniczków z int. rodziny
Sobota 16.05 Św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika, patrona Polski (święto)
święto)
700 + Stanisława Kubickiego z int. Kubickiej z dziećmi
1430 + Zdzisława Skrzypka (1 r. śm.) z int. rodziny
1600 ślub Tetelewska i Znój
NIEDZIELA 17.05 VI Niedziela
Niedziela Wielkanocna
800 + Stanisławę Młynarczyk, Czesława Malickiego z int. córki z mężem
1000 + Anielę, Jana Kowalskich, Franciszkę, Piotra Zawiasów z int. Zawiasów
1200 + Bogdana Kozakowskiego, Anielę, Bolesława, Helenę, Waldemara, Czesława
Krzyszkowskich z int. Kozakowskich
1600 Do Matki Bożej dziękczynna z prośba o zdrowie i dalsze błogosławieństwo w życiu
dla Pauliny w 18 r. urodzin z int. rodziców, siostry i babci
Za ewentualne zmiany Zespół Redakcyjny nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy
o uważne słuchanie ogłoszeń duszpasterskich.

Ekstra…
× 12 maja – Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych
× 12 maja – Dzień Środków Społecznego Przekazu
× 13 maja – Dzień Drogowca
× 14 maja – Dzień Farmaceuty
× 15 maja – Dzień bez Samochodu
× 15 maja – Międzynarodowy Dzień Rodziny
× 16 maja – Święto Straży Granicznej
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13 maja
Matki Bożej
Fatimskiej
O mój Jezu,
przebacz nam nasze grzechy,
zachowaj nas
od ognia piekielnego,
zaprowadź wszystkie
dusze do nieba
i dopomóż szczególnie tym,
którzy najbardziej potrzebują
Twojego Miłosierdzia.
Słowo Boże na dziś…
Czytania: Dz 9,26-31 / 1J 3,18-24 Ewangelia: J 15,1-8
„Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który [go] uprawia. Każdą
latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Wytrwajcie we Mnie, a Ja [będę trwał] w was. Podobnie jak latorośl nie może
przynosić owocu sama z siebie - jeśli nie trwa w winnym krzewie - tak samo i wy, jeżeli we
Mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy - latoroślami. Kto trwa we Mnie,
a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto
we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca
do ognia, i płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami.”

Komentarz…
Wszyscy jesteśmy jednym winnym krzewem, zasadzonym przez Boga. Nie żyjemy
dzięki sobie i nie żyjemy tylko dla siebie. Latorośle mogą być rozmaite: dłuższe
i krótsze, szersze i węższe, bliższe słońcu i dalsze, ale wszystkie są razem w jednym
szczepie. Dlaczego skarżymy się na niesprawiedliwość? Dlaczego zazdrościmy, że
ktoś ma więcej, a ja mnie? Bo wydaje nam się, że każdy jest „na własną rękę”, poza
całością, że jest kotem, który chodzi własnymi drogami, że powstał tylko dzięki sobie
i realizuje swoją własną sprawiedliwość. Żyjemy nie dla siebie, ale dla drugich i tworzymy jedną wielką całość. Zdolnemu potrzebny jest niezdolny, Niezdolnym potrzebni
są zdolni, którzy ich pouczą. Jeżeli wierzymy w Boga, to za tych, którzy nie wierzą;
jeżeli modlimy się, to za tych, którzy się nie modlą. Wszyscy są sobie potrzebni.
/ks. Jan Twardowski/

Boży człowiek… - św. Andrzej Bobola (16 maja)

A w parafii…
▪ W ostatnim czasie usunięto dwa drzewa rosnące koło kościoła, które stanowiły zagrożenie
podczas silnych wiatrów i burzy. Dziękujemy serdecznie wszystkim zaangażowanym w to
przedsięwzięcie osobom.
▪ Minął tydzień modlitw o powołania. Pamiętajmy jednak, by nie ustawać w modlitwie o powołania i za powołanych. Bo „żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało”.

„Przykładamy ucho do Ojczyzny”

Bliżej Eucharystii…

Pod tym hasłem dnia 30 kwietnia odbyła się w SP w
Kowali uroczystość patriotyczna. Zaproszonych było
wielu dostojnych gości. Władze Gminy Sitkówka-Nowiny,
kombatanci wśród nich pan Skowron, pani Głuszek,
przedstawiciele Rady Sołeckiej, Rady Rodziców, mieszkańcy Kowali, rodzice. Swoją obecnością zaszczyciła
szkołę pani kurator Małgorzata Muzoł. Uroczystość ta
nawiązywała do ważnych majowych świąt : Dzień Flagi
Polskiej, Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 maja. Wiele
miejsca poświęcono gen. Chedzie Szaremu, który zapisał się w historii Kielecczyzny w czasie II wojny światowej, a jego imię ma nosić SP w Kowali. Uroczystość
uświetniło przedstawienie teatrzyku szkolnego pod kierunkiem pani Marzanny Krajewskiej. Uczniowie przedstawili kilka dni z życia młodych ludzi, którzy podczas
II wojny światowej walczyli i umierali za Ojczyznę. Ze
swoim wierszem wystąpiła poetka ludowa z Kowali pani
Henryka Brzoza. Na zakończenie przepiękne pieśni żołnierskie wykonał chór „Żołnierskie echa”. Dekorację
przygotowały pani Marzena Pabian i pani Marzanna Krajewska przy pomocy uczniów i rodziców.
/Renata Posłowska/

Wspomnienie tajemnicy dnia –
jest to krótkie nawiązanie do obchodzonego w danym dniu misterium. O okolicznościach, kiedy
występuje ten element liturgii była
mowa w ogólnym opisie modlitwy
eucharystycznej.
Epikleza konsekracyjna – jest
prośbą skierowaną do Boga Ojca
o zesłanie Ducha Świętego, aby
uświęcił dary ofiarne i przemienił
je w Ciało i Krew Chrystusa. Jej
odmawianiu towarzyszy gest wyciągnięcia rąk nad darami ofiarnymi. Tenże gest znany jest od
czasów apostolskich, często przybierał on formę nałożenia rąk
i oznaczał udzielenie Ducha Świętego i Jego darów. We Mszy św.
koncelebrowanej epiklezę odmawiają wspólni wszyscy koncelebransi.

Tajemnice Fatimskie
Pierwsza tajemnica fatimska została przekazana Franciszkowi, Hiacyncie i Łucji 13 czerwca
1917. Dotyczy ustanowienia nabożeństwa do Niepokalanego Serca Maryi, które byłoby formą wynagrodzenia i zadośćuczynienia za zniewagi wyrządzone Bogu przez grzechy ludzkości. Druga tajemnica fatimska mówi o wizji piekła, do którego trafiają grzesznicy i o karze,
czekającej świat za dokonywane na nim codziennie zbrodnie. Maryja przepowiedziała także
wybuch i nieszczęścia II wojny światowej, wystąpienie głodu na rozległych obszarach świata,
rozpoczęcie prześladowań Kościoła i znieważanie osoby papieża. Treść trzeciej tajemnicy fatimskiej została ujawniona przez Jan Paweł II 26 czerwca 2000 (do tego czasu jej treść była
znana tylko przez samych papieży). Mówiła ona o „białym kapłanie ginącym od kuli z broni
palnej”, co część osób odnosi do zamachu na Jana Pawła II. Pocisk, którym został raniony,
papież przekazał jako wotum do sanktuarium fatimskiego.

Intencje nabożeństw majowych

Zaproszenie

Nabożeństwa majowe w tym tygodniu będą sprawowane w następujących intencjach: za chorych
i cierpiących (11.05), za pielęgniarki, położne oraz
osoby pracujące w środkach społecznego przekazu
(12.05), o rychłą beatyfikację Ojca św. Jana Pawła II
(13.05), za kapłanów, siostry zakonne i o nowe powołania (14.05), za rodziny (15.05), za ojczyznę
(16.05), za dzieci i młodzież (17.05).

Serdecznie zapraszamy na coroczne
spotkanie młodzieży w Wiślicy. W tym
roku 13.06.2009. Centralnym wydarzeniem tego spotkania będzie modlitwa przy Krzyżu Światowych Dni Młodzieży, który pielgrzymuje po Polsce
od 25.04-14.06.2009. Koszt wyjazdu to
15 zł. Zapisy u księdza Rafała.

Urodził się w Strachocinie k/Sanoka prawdopodobnie 30.11.1591 r.
w rodzinie szlacheckiej. W 1611 r. zgłosił się do Jezuitów w Wilnie.
Był rektorem kościoła, przełożonym klasztoru, by wreszcie poświęcić
się pracy misyjnej na Polesiu. Polska w tych czasach toczyła wojny
z Rosją, Szwecją, Kozakami i Tatarami. Do napięć politycznych dołączyły i napięcia religijne. W „obronie” prawosławnych wystąpił
wódz Kozaków Piotr Konaszewicz, a następnie Bohdan Chmielnicki.
Bobola pojednał wówczas wielu prawosławnych z kościołem katolickim. W maju 1657 r. na Janów Poleski napadła grupa Kozaków i dokonała rzezi. Bobola przebywał wtedy niedaleko Janowa, we wsi Peredyle. Został pochwycony. Zawleczono go do Janowa i tam na rynku pastwiono się nad nim. Andrzejowi wybito zęby, wyrwano paznokcie i przypiekano u ciało ogniem. Na głowie wycięto mu tonsurę,
a na plecach wycięto skórę w formie ornatu. Odcięto mu nos i wargi.
Kiedy z bólu wzywał Jezusa, wyrwano mu język. Ciało powieszono nogami do góry i uderzeniem szabli zakończono jego mękę. Działo się to 16 maja 1657 r. 16 kwietnia 1702 r. święty
ukazał się we śnie rektorowi kolegium pińskiego i wskazał miejsce jego pochówku. Ciało było
nietknięte rozkładem. Obecnie relikwie świętego znajdują się w sanktuarium jego imienia
w Warszawie przy ulicy Rakowieckiej 61. Od 2002 r. święty jest patronem Polski.
Modlitwa. Panie Boże, daj nam wytrwałość w kontynuacji dzieła pojednania, w imię którego
śmierć poniósł św. Andrzej Bobola. O to Prosimy przez Chrystusa, Twojego Syna. Amen.

Zamyśl się…

Uśmiech…

„Pierwszym warunkiem nie- Pierwszy wykład z japonistyki. Profesor do studentów w auli: śmiertelności jest śmierć”
Dzisiejszy wykład poświęcimy zagadnieniu, jak rozpoznać,
/Stanisław Jerzy Lec/ gdzie jest góra, a gdzie dół podręcznika.

Coś dla ducha…
„Powiedz to pierwszy !”
On był mężczyzną potężnym, o donośnym głosie i szorstkim sposobie bycia. Zaś ona – kobietą łagodną i delikatną. Pobrali się. On dbał, by niczego jej nie brakowało, a ona zajmowała
się domem i dziećmi. Później dzieci dorosły, pozakładały własne rodziny i odeszły. Historia,
jakich wiele. Lecz kiedy wszystkie dzieci były już urządzone, kobieta straciła swój zwykły
uśmiech, stawała się coraz bardziej wątła i blada. Nie mogła jeść i w krótkim czasie przestała
podnosić się z łóżka. Zmartwiony mąż umieścił ją w szpitalu. Lecz chociaż u jej wezgłowia
zbierali się najlepsi lekarze i specjaliści, żadnemu z nich nie udało się określić, na co zachorowała kobieta. Potrząsali tylko głowami. Ostatni z lekarzy poprosił na stronę męża i rzekł: Ośmieliłbym się powiedzieć, że po prostu… pańska żona nie chce już dłużej żyć… Mężczyzna w milczeniu usiadł przy łóżku żony i ujął ją za rękę. Była to mała, drobna rączka, która
zupełnie ginęła w potężnej dłoni mężczyzny. Potem rzekł zdecydowanie swym donośnym
głosem: - Ty nie umrzesz! - Dlaczego? – zapytała kobieta, lekko wzdychając. - Ponieważ ja
cię potrzebuję! - To dlaczego wcześniej mi o tym nie powiedziałeś? Od tej chwili stan zdrowia
kobiety zaczął się szybko poprawiać. Dzisiaj czuję się doskonale. A lekarze i znani specjaliści
nadal zadają sobie pytanie, jaka choroba ją dotknęła i cóż za wspaniałe lekarstwo uzdrowiło
ją w tak krótkim czasie.
Nigdy nie czekaj jutra, by powiedzieć komuś, że go kochasz. Uczyń to dzisiaj. Nie myśl: „Moja
mama, moje dzieci, moja żona lub mąż doskonale o tym wiedzą”. Być może. Ale czy nie było
by ci przyjemnie, słuchając tych słów skierowanych do ciebie? Nie patrz na zegarek, chwyć
za telefon: „To ja, chcę ci powiedzieć, że bardzo cię kocham”. Uściśnij dłoń bliskiej osoby
i powiedz: „Potrzebuję ciebie. Kocham cię, bardzo cię kocham!” Miłość to życie. Istnieje kraina umarłych i kraina żywych. Tym, co je różni, jest miłość.
/Bruno Ferrero/

