Niedziela XXIX Zwykła - 20.10. 2019 rok
Dziś Światowy Dzień Misyjny, który rozpoczyna Tydzień misyjny w Kościele
pod hasłem „Ochrzczeni i posłani”.
Nabożeństwa różańcowe: dziś o godz. 15.00., w dni powszednie o godz. 18.00.,
w czwartek po Mszy św. szkolnej. We wtorek modlitwa różańcowa w języku
niemieckim. W tym tygodniu modlimy się w intencji misji, misjonarzy
i o powołania misyjne.
W tym tygodniu modlitwie różańcowej przed Mszą św. przewodniczy IX Róża
Żywego Różańca pod wezwaniem Matki Bożej Niepokalanie Poczętej.
Okazja do Spowiedzi św. codziennie przed Mszą św. oraz w sobotę od godz.
17.30.
Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na Misje. W przyszłą niedzielę kolekta tzw.
inwestycyjna na pokrycie kosztów remontu wieży naszego kościoła. Za złożone
ofiary – Bóg zapłać.
PATRON TYGODNIA – św. Seweryn Boecjusz – 23 października

Anicjusz Manliusz Torkwatus Seweryn Boecjusz był rodowitym Rzymianinem.
Urodził się około roku 475. Jego ojciec był senatorem rzymskim z rodu
Anicjuszów. Za króla Odoakra piastował urząd konsula. Po śmierci ojca godność
ta spadła na syna. Pozostał przy niej nawet wtedy, gdy król Ostrogotów,
Teodoryk, zdobył Rzym i opanował Italię. Niestety, zazdrośni wrogowie
oskarżyli Boecjusza przed Teodorykiem, że knuje przeciwko niemu spisek.
Podejrzliwy król kazał aresztować Seweryna i uwięzić go w Pavii. Pozbawił go
wszystkich godności i majątku, a w końcu, po zadanych mu mękach, nakazał go
stracić (524). Niedługo potem ofiarą tej samej podejrzliwości padł Symmach,
teść Boecjusza (525), i papież św. Jan I (526).
Od samego początku uważano Boecjusza za męczennika. W roku 526
przeniesiono jego relikwie do kościoła św. Piotra in Ciel d'Oro. W roku 1799
przeniesiono je do katedry, ale w roku 1923 oddano je ponownie do kościoła św.
Piotra. Trumienka z jego relikwiami znajduje się do dziś w krypcie tego
kościoła. Papież Leon XIII dekretem z 15 grudnia 1883 roku zatwierdził kult
Seweryna dla miasta Pavii. Święty doznaje czci również w Rzymie w kościele
S. Maria in Portico in Campitelli, gdzie czci doznaje również jego krewna, św.
Galia.
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Modlitwa bez wiary staje się ślepa, wiara zaś bez modlitwy się
rozpada
(Benedykt XVI).
REFLEKSJA

„W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi.
W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą:
„Obroń mnie przed moim przeciwnikiem”. Przez pewien czas nie chciał; lecz
potem rzekł do siebie: „Chociaż Boga się nie boję ani się z ludźmi nie liczę, to
jednak ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie
przychodziła bez końca i nie zadręczała mnie”.
Wytrwałość w modlitwie ukazuje, do jakiego stopnia człowiekowi na danym
darze zależy. Jeżeli komuś nie zależy, to nie będzie prosił, powie raz i skończy.
Jeżeli komuś nie zależy na spotkaniu, zapuka do drzwi i odejdzie; ale jeżeli mu
na tym spotkaniu zależy, to będzie stał pod drzwiami i pukał dotąd, dopóki drzwi
się nie otworzą. A więc wytrwałość w modlitwie jest sprawdzianem wiary
człowieka, jego zaufania Bogu. Ta wytrwałość z kolei powoduje wzrost
w wierze, zbliża do Boga. Proszący nawiązuje bowiem ścisłą więź z tym, który
może udzielić oczekiwanego daru.
Nie wszyscy jednak – nawet wśród katolików – wierzą w moc i skuteczność
modlitwy. Powód? W naszej epoce człowiek bywa często rozczarowany
brakiem natychmiastowych efektów. Jeszcze inni twierdzą, że wszystko, co nas
spotyka, jest już zapisane w gwiazdach; nie unikniemy przecież swojego
przeznaczenia; po co więc wytrwale modlić się i nie ustawać? To ważne pytanie.
Być może, szukając odpowiedzi na nie, odnajdziemy na nowo sens słów,
mechanicznie powtarzanych dotąd rano i wieczorem.
Pamiętajmy, by modlić się. Pomimo piętrzących się trudności, które są podobne
do wojsk silnego przeciwnika. Pomimo przeszkód na drodze rozwoju
duchowego w postaci osób bezwzględnych, przebiegłych i pozbawionych
wrażliwości na los bliźnich, jak ewangeliczny sędzia. Pełni wytrwałości, pokory
i wiary prośmy Boga: Panie, naucz mnie modlić się nieustannie i nie tracić nawet
najmniejszej chwili.
ks. Leszek Smoliński

Poniedziałek, 21.10. 2019 r.
godz. 6.30.
Do Miłosierdzia Bożego za ++ męża Zygfryda Moga, jego
rodziców, rodzeństwo, za Elżbietę i Pawła Szymoński, ich
dzieci, trzech szwagrów, dwie szwagierki, dziadków oraz za
++ z pokrewieństwa Moga, Szymoński, Preisner, Kośmider.
Wtorek, 22.10. 2019 r. Wspomnienie św. Jana Pawła II, Papieża.
godz. 6.30.
Do Bożej Op. i M.B.N.P. z podziękowaniem za otrzymane
łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie
oraz za ++ rodziców, brata Jana Hadaszik, dwóch szwagrów,
dziadków, rodziców chrzestnych.
godz.18.30. Do Miłosierdzia Bożego i M.B. Różańcowej za + męża, ojca
i dziadka Bernarda Kurczok w 30-ty dzień po śmierci.
Środa, 23.10. 2019 r.
godz. 6.30.
Do Miłosierdzia Bożego i M.B. Różańcowej za ++ męża, ojca
i dziadka Wincentego Macha, syna Klaudiusza, rodziców
Martę i Ignacego Macha, Józefa i Martę Tiszbirek, szwagrów,
szwagierki, dziadków z obu stron, ++ z pokrewieństwa Macha,
Tiszbirek, Niestrój.
Czwartek, 24.10. 2019 r.
godz.17.00. Do Miłosierdzia Bożego za ++ męża Waltra Majnusz,
rodziców Zofię i Józefa Majnusz, Franciszkę i Ignacego
Mozler, braci Huberta i Wilhelma, bratowe Elżbietę
i Czesławę Mozle szwagra Adolfa Prusko, dziadków z obu
stron i za ++ z pokrewieństwa.
Piątek, 25.10. 2019 r.
godz. 6.30.
Do Bożej Op. i M.B. Różańcowej z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie
i błogosławieństwo w pewnej intencji rodziny Tomanek oraz
za ++ rodzicó
i rodzeństwo Goły – Tomanek i ++
z pokrewieństwa.
godz.18.30. Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Norberta i Hildegardę
Kusz, ojca Wiktora, brata Mariusza, siostrę Halinę
Masztakowskich, dziadków, chrzestnych i za ++ z rodzin
Kusz, Konieczny, Masztakowscy, Majnusz, Socha,
Dziędzielscy.

Sobota, 26.10. 2019 r.
Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Gertrudę i Oskara
Kiebel, córkę Annę Piotrowską, mamę Edeltraudę, brata
Alberta, bratową Monikę.
godz.18.00. Nabożeństwo różańcowe.
Niedziela, 27.10. 2019 r.
godz.18.30. Do Miłosierdzia Bożego za ++ matkę Hildegardę Olesz
w rocznicę śmierci, jej rodziców i rodzeństwo, teścia Waltra
Weiser, ciocię Anielę Przybyła, szwagra Henryka Golly oraz
za ++ z pokrewieństwa: Olesz, Zgraja, Dyr, Banasz, Kapica,
Całka, Weiser, Termin.
godz. 7.30.
Do Miłosierdzia Bożego za ++ męża Józefa Konieczny
w rocznicę śmierci, rodziców Duda
- Konieczny i ++ z pokrewieństwa.
godz.10.00. Do Miłosierdzia Bożego za ++ męża Edwarda i Czana,
rodziców Klarę i Teofila Golly, braci Rudolfa, Teodora,
Henryka, Pawła i jego żonę Adelę, za Weronikę Przybyła i jej
syna Helmu za szwagra Henryka i dziadków z obu stron.
godz.15.00. Nabożeństwo różańcowe.
godz. 6.30.

NAUCZANIE PAPIESKIE O DUCHU ŚWIĘTYM

„Dar pobożności wzbudza w nas przede wszystkim wdzięczność i uwielbienie.
Jest to bowiem przyczyna i najbardziej autentyczny sens naszego kultu i naszej
adoracji. Kiedy Duch Święty daje nam odczuć obecność Pana i całą Jego miłość
do nas, rozgrzewa nasze serca i w sposób niemal naturalny wzbudza w nas
pragnienie, by się modlić i sprawować kult Boży. Pobożność jest zatem
synonimem autentycznego ducha religijnego, synowskiej zażyłości z Bogiem,
zdolności modlenia się do Niego z miłością i prostotą, właściwej ludziom
pokornego serca” (Franciszek).

