OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Poniedziałek 21.11 Ofiarowanie NMP (wsp. obowiązkowe)
1530 Tadeusza Węgrzyna i wspomnienie Mateusza Węgrzyna z int. Węgrzynów
1600 + Pawła Zawadzkiego, Anielę i Józefa Zawadzkich, Józefę, Bolesława i Mieczysława
Ramiączków z int. rodziny
Wtorek 22.11 Św. Cecylii, dziewicy i męczennicy (wsp. obowiązkowe)
1530 + Stanisławę, Stanisława Malickich z int. córki z dziećmi
1600 + Michała Wieczorka z int. rodziców
Środa 23.11 Dzień Powszedni
1600 + Jana Brzozę, Mariannę Sołtys, Jana, Zdzisława, Wandę, Genowefę Brzozów z int.
rodziny
Czwartek 24.11 Św. Andrzeja Dung-Lac, prezbitera i Towarzyszy, męcz. (wsp. ob.)
1600 Do SPJ i MB dziękczynna o dalsze bł. w życiu na roczek dla Kornela Kubickiego
z int. dziadków
Piątek 25.11 Dzień Powszedni
1530 Do SPJ i MB o opiekę w 10-tą r. ur. Adriana i w 5-tą r. ur. Roberta z int. rodziców
1600 + Waldemara, Annę, Tadeusza Bieleckich, Mieczysława, Andrzeja, Edwarda, Stanisławę, Annę Paradowskich, Helenę, Stanisława Kasprzyków, Edwarda Suchojad z int. rodziny
Sobota 26.11 Dzień Powszedni
1530 + Mariannę Wojda, + Stefana Wojdę, Kazimierę Kubicką z int. rodziny
1600 + Stanisława Lacha z int. żony
Niedziela 27.11 I Niedziela Adwentu
800 + Stanisława Malickiego, Grzegorza, Mariannę Woźniaków z int. Malickiej
1000 + Stanisławę Stachura, Bogdana, Henryka Stachurów z int. córki Barbary
1200 + Tadeusza Szostkiewicza i Stanisława Wójcika z int. rodziny
1530 + Władysława Bedlę z int. syna Henryka z rodziną
Za ewentualne zmiany Zespół Redakcyjny nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy
o uważne słuchanie ogłoszeń duszpasterskich.

Modlitwa…
Jezu, Królu i Celu serc wszystkich, przez przyjście królestwa Twego obdarz nas pokojem. Panie Jezu, Chryste, Tobie składam hołd jako Królowi świata. Cokolwiek stworzone
zostało dla Ciebie istnieje. Rozporządzaj mną jako własnością swoją. Przyrzekam Ci, że
będę żył jako dobry chrześcijanin.

Ekstra…
× 21.11 - Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień
× 25.11 - Dzień bez Futra
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SANCTUS

Uroczystość Chrystusa
Króla Wszechświata
20 listopada 2011 r.
Nr 52 (156)

Słowo Boże na dziś…
Czytania: Ez 34,11-12.15-17 / 1 Kor 15,20-26.28 Ewangelia:
Mt 25,31-46
„Jezus powiedział do swoich uczniów: Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale
i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych [ludzi] od drugich, jak
pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej
stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: Pójdźcie, błogosławieni
Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata! Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem
przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory,
a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie. Wówczas zapytają
sprawiedliwi: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim
i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do
Ciebie? A Król im odpowie: Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście
jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili. Wtedy odezwie się i do
tych po lewej stronie: Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom! Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie
przyodzialiście mnie; byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie. Wówczas
zapytają i ci: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie? Wtedy
odpowie im: Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu
z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili. I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego.”

A w parafii…

Boży człowiek… - św. Andrzej Dung-Lac i Towarzysze (24 listopada)

▪ Dziś obchodzimy w Kościele Niedzielę Chrystusa Króla Wszechświata. Jest to ostatnia niedziela roku liturgicznego. Za tydzień rozpoczyna się adwent. Króluj nam Chryste!
▪ Już niedługo koniec roku kalendarzowego. Na rok 2012 został przygotowany dla Kółek Różańcowych wykaz zmian tajemnic różańcowych. Jest on dostępny w zakrystii u ks. Wikarego.
Zapraszamy członków i członkinie kół po odbiór kart.
▪ 25 listopada w kościele parafialnym w Piotrkowicach odbędzie się
czuwanie modlitewne z kanonami Taize w intencji pokoju. Spotkanie
rozpocznie się o godz. 18.00. W jego przygotowaniu pomaga młodzież z naszej parafii. Intencja nawiązuje do 25 rocznicy spotkania
różnych religii, które zorganizował Jan Paweł II w Asyżu. Każdy
z nas wie jak bardzo potrzebny jest pokój, nie tylko ten w rozumieniu
globalnym, ale także ten w naszych rodzinach i w naszych sercach.
Serdecznie zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy w tej intencji. Da pacem Domine!
▪ Przeżywamy obecnie Europejski Rok Wolontariatu 2011. Z tego powodu szczególnie zachęcamy do bezinteresownej pomocy innym osobom. Każdy kto chciałby zacząć działalność wolontaryjną może zgłosić się do Diecezjalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach na pl. Najświętszej Maryi Panny 1. Zachęcamy.

Andrzej Dung-Lac, który reprezentuje
wietnamskich męczenników, urodził się
jako Dung An Tran około 1795 r.
w biednej, pogańskiej rodzinie na północy Wietnamu. W wieku 12 lat wraz
z rodzicami, którzy poszukiwali pracy,
przeniósł się do Hanoi. Tam spotkał katechetę, który zapewnił mu jedzenie
i schronienie. Przez trzy lata uczył się
od niego chrześcijańskiej wiary. Wkrótce przyjął chrzest i imię Andrzej. Nauczywszy się chińskiego i łaciny, sam
został katechetą. Został wysłany także
na studia teologiczne. 15 marca 1823 r.
przyjął święcenia kapłańskie. Jako kapłan w parafii Ke-Dam nieustannie głosił słowo Boże. Często pościł, wiele
czasu poświęcał na modlitwę. Dzięki jego przykładowi wielu tamtejszych mieszkańców przyjęło
chrzest. W 1835 r. Andrzej Dung został aresztowany po raz pierwszy. Dzięki pieniądzom zebranym przez jego parafian został uwolniony. Żeby uniknąć prześladowań, zmienił swoje imię
na Andrzej Lac i przeniósł się do innej prefektury, by tam kontynuować swą pracę misyjną. 10
listopada 1839 r. ponownie go aresztowano, tym razem wspólne z innym kapłanem, Piotrem
Thi, którego odwiedził, by się u niego wyspowiadać. Obaj zostali zwolnieni z aresztu po wpłaceniu odpowiedniej kwoty. Okres wolności nie potrwał jednak długo. Po raz trzeci aresztowano
ich po zaledwie kilkunastu dniach; trafili do Hanoi. Tam przeszli niezwykłe tortury. Obaj zostali
ścięci mieczem 21 grudnia 1839 r. Modlitwa: Boże, Panie mój, racz to łaskawie sprawić, abyśmy za przykładem świętego Twego, Andrzeja, zawsze niezłomni zostali w tej wierze, a tym
samym zbawienia wiecznego dostąpili. Przez Pana naszego. Amen.

Komentarz…

W poszukiwaniu…

Jedni się martwią, inni się gorszą, jeszcze inni
tracą wiarę. Pan Jezus, zwłaszcza w dzisiejszym świecie, jest niedostrzegany, zapominany, przez wielu odtrącany, dla wielu niepotrzebny. W dodatku Święty Mateusz w tym
fragmencie Ewangelii nie pocieszył, że będzie
lepiej. Pan Jezus na Sąd Ostateczny przyjdzie
z wszystkimi aniołami, zasiądzie na tronie
chwały i osądzi każdego. Powie, że cały czas
był między ludźmi spragniony, nagi, prześladowany, odsunięty i postawi każdemu tylko
jedno pytanie: Czy żyłeś dla siebie, czy dla innych? Denerwuje nas słowo piekło. Uważamy,
że piekła nie ma. A przecież piekło to brak miłości. Jeżeli w rodzinie nie ma miłości, wszyscy skaczą na siebie jak diabelce. Bardzo
chrystotcentryczny tekst Ewangelii. Pan Jezus
jest najważniejszy.
/ks. Jan Twardowski/

We wtorek przeżywać będziemy wspomnienie św. Cecylii – patronki śpiewu kościelnego. Muzyka w liturgii chrześcijańskiej spełnia bardzo ważną rolę. Ma pomóc
w zbliżeniu się do Pana Boga. Dźwięki
i słowa są prawdziwą modlitwą. Od wieków
śpiew był rzeczywistym wyznaniem wiary
ludu Bożego. Co się stało, że obecnie coraz mniej ludzi śpiewa w świątyni? Dlaczego wiele z osób nie zna słów pieśni? Czemu niektórzy tylko mruczą pod nosem?
Przecież muzyka czyni człowieka lepszym.
Każdy chrześcijanin powinien za Księgą
Psalmów mówić: Chcę śpiewać memu Panu i grać mojemu Bogu póki mi życia starczy. Człowiek zakochany z radości chce
śpiewać. Tak powinno być z nami. Kochajmy Pana i chwalmy go śpiewem. /KP/

Zakonnie…
Dominikanki klauzurowe - prowadzą życie kontemplacyjne, skupione na modlitwie i pokucie.
Ich zadaniem jest szukać, rozważać i wzywać Chrystusa w cichości. Specyficzne apostolstwo
dominikańskich mniszek dokonuje się poprzez świadectwo ich ukrytego i oddzielonego od
świata życia, którego sercem jest uroczyste odprawianie liturgii. Ponieważ hasłem zakonu dominikańskiego jest Veritas (Prawda), mniszki zobowiązane są do rzetelnego, permanentnego
studium, poprzez które głębiej poznają i kontemplują Bożą prawdę, aby móc przekazywać ją
innym. Działalność mniszek dominikańskich czasem może przybierać widzialną formę, np.
przez pisanie artykułów do prasy katolickiej czy wydawanie książek, a także przez kontakty
osobiste w rozmównicy klasztornej z pojedynczymi osobami czy grupami ludzi z racji np. pielgrzymek lub rekolekcji odprawianych przy klasztorze. Zakon założył w 1206 r. św. Dominik Guzman. Pełna nazwa: Mniszki Zakonu Kaznodziejskiego (OP).
/za: ekai.pl/

Zamyśl się…

Uśmiech…

„Każde objawienie jest dla was
jakby słowami zapieczętowanej
księgi. Daje się ją temu, który
umie czytać.”
Iz 29,11

Szef do nowego pracownika: - W naszym zakładzie obowiązują dwie zasady. Pierwsza to czystość. Czy wytarł Pan buty
przed wejściem do gabinetu? - Oczywiście. - Druga to prawdomówność. Przed moimi drzwiami nie ma wycieraczki.

Coś dla ducha…
„Niebo i piekło”
Do mędrca przybył pewien generał i pyta
go: - Powiedz mi, co wiesz o niebie i piekle.
Czy naprawdę istnieją? Mędrzec spojrzał
z pogardą na generała w mundurze: - Co
taki jak ty może z tego pojąć? Przeczytałeś
już kiedyś jakąś książkę, która zajmuje się
takimi tematami, czy potrafisz tylko ryczeć
rozkazy? Na twarz generała wstąpił rumieniec gniewu. Nikt jeszcze nie odważył się go
w ten sposób znieważyć. Z impetem uniósł
w górę broń i natarł na mędrca: - Teraz
otwierają się bramy piekła – rzekł całkiem swobodnie myśliciel. Zdziwiony generał schował
z powrotem broń. - A teraz otwierają się bramy nieba – powiedział mędrzec.
/Norbert Lechleitner/

