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Kalendarz liturgiczny
18 października 2009 r. – NIEDZIELA
Imieniny: Łukasza, Juliana
LITURGIA SŁOWA:
Iz 53, 10 – 11
PSALM 33
Hbr 4, 14 – 16
EWANGELIA: Mk 10, 35 – 45
19 października 2009 r. – PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Jana, Pawła, Izaaka
LITURGIA SŁOWA:
Rdz 4, 20 – 25
PSALM Łk 1
EWANGELIA: Łk 12, 13 – 21
20 października 2009 r. – WTOREK
Św. Jana Kantego, prezbitera, wspomnienie
Imieniny: Jana, Ireny, Kleopatry
LITURGIA SŁOWA:
Rz 5, 12. 15b.17 – 19.20b – 21
PSALM 40
EWANGELIA: Łk 12, 35 – 38

ROK KAPŁAŃSKI
XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA

EWA NGELIA: Mk 10, 35 - 45
Nad wejściem do jednego z krakowskich kościołów widnieje napis: „na próżno
żyje ten, kto nikomu nie służy”. Całe ziemskie życie Jezusa to była jedna nieustanna
służba.
Bardzo często spotykamy się w życiu z ludźmi, którzy chcą rządzić innymi. Chrystus
jednak prawdziwą wielkość człowieka widzi nie w panowaniu nad innymi,
ale w służeniu drugim. Ciekawe, czy służenie żonie, mężowi, dzieciom, rodzicom,
uczniom, nauczycielom, chorym, pielęgniarkom, lekarzom, kapłanom, wiernym
sprawia nam jeszcze radość? Wszak wszyscy jesteśmy... uczniami Jezusa.

NIEDZIELA MISYJNA

21 października 2009 r. – ŚRODA
Bł. Jakuba Strzemię, biskupa, wspomnienie
Imieniny: Jakuba, Urszuli, Hilarego
LITURGIA SŁOWA:
Rz 6, 12 – 18
PSALM 124
EWANGELIA: Łk 12, 39 – 48
22 października 2009 r. – CZWARTEK
Imieniny: Filipa, Halki, Korduli
LITURGIA SŁOWA:
Rz 6, 19 – 23
PSALM 1
EWANGELIA: Łk 12, 49 – 53
23 października 2009 r. – PIĄTEK
Imieniny: Marleny, Honorata, Jana
LITURGIA SŁOWA:
Rz 7, 18– 24
PSALM 119
EWANGELIA: Łk 12, 54 – 59
24 października 2009 r. – SOBOTA
Imieniny: Antoniego, Marcina, Arety
LITURGIA SŁOWA:
Rz 8, 1 – 11
PSALM 24
EWANGELIA: Łk 13, 1 – 9

„Misjonarz nie wymaga, aby się go podziwiało, ale aby mu się pomagało.”
Pius XII

Po raz 83, Kościół w Polsce obchodzi dziś Światowy Dzień Misyjny.
Jest on wezwaniem do udzielenia misjonarzom
i Młodym Kościołom na świecie różnorodnego wsparcia,
ale przede wszystkim do wytrwałej modlitwy w intencji misji,
do której nawołuje Benedykt XVI w orędziu misyjnym.
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Całodobowa Nowenna Adoracyjna
Nasza paraﬁa p.w. św. Józefa w łączności duchowej z innymi paraﬁami i Wspólnotami dla Intronizacji
Najświętszego Serca Pana Jezusa podejmuje nowennę trwającą od 13 września od 23 listopada.
Nam przypada dzień 24/25 (sobota - niedziela ) października 2009 r. Serdecznie zapraszamy do podjęcia
tego trudu przez wszystkie grupy modlitewne, rodziny, paraﬁan by w całodobowej Adoracji Najświętszego
Sakramentu modlić się w intencjach:
• Wynagradzającej Najświętszemu Sercu Jezusa
i Niepokalanemu Sercu Maryi
• O Intronizację Serca Jezusa w rodzinach, paraﬁach i miastach
• Za Ojca Świętego Benedykta XVI,
Biskupów i Kapłanów
• Silną wiarę dla młodzieży
• Za Polskę Ojczyznę naszą i rządzących
oraz za Europę wierną Chrystusowi
• O beatyﬁkację Sługi Bożej Rozalii Celakówny, J.P II
• Za rozwój dzieła Intronizacji i Wspólnot w Polsce i na świecie

Program czuwania w dniach 24-25.X.2009 /sobota-niedziela/
Godz. 18:00 Msza Święta.
19:00-21:00 Adorację prowadzi Ruch Światło-Życie Oaza młodzieżowa i ministranci.
Różaniec tajemnice radosne, program własny.
21:00-22:30 Grupa pielgrzymkowa Biała 11 – Apel Jasnogórski,
Różaniec - tajemnice światła, program własny.
22:30-24.00 Ruch Światło-Życie Domowy Kościół.
Różaniec - tajemnice bolesne, program własny.
24:00 Msza Święta.
01:00-03:00 Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym.
Różaniec - tajemnice chwalebne, program własny.
03:00-05:00 Wspólnota dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Koronka do Miłosierdzia Bożego.
Różaniec - tajemnice radosne, program własny.
05:00-07:00 Wspólnota Rodzin Nazaretańskich.
Różaniec - tajemnice światła, program własny.
07:00-09:00 Społeczny Komitet Budowy Kościoła
Różaniec - tajemnice bolesne, program własny.
09:00-12:30 Koła Żywego Różańca
Różaniec – tajemnice chwalebne i radosne, program własny
12:30-13:50 Chrzty
13:50-15:00 Zgromadzenie Sióstr Zmartwychwstanek.
Koronka do Miłosierdzia Bożego.
Różaniec - tajemnice światła, program własny.
15:00-16:30 Koła Żywego Różańca
Różaniec - tajemnica bolesne, program własny
17:00 Różaniec w dużym kościele
Króluj nam Chryste
18:00 Msza Święta w dużym kościele.
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„AD MAIOREM DEI GLORIAM”
DLA WIEKSZEJ CHWAŁY BOŻEJ

Sprawia mi ogromną radość, nadto jest dla mnie zaszczytem, że mogę śpiewać
w naszym paraﬁalnym chórze. Pragnę przedstawić Państwu kilka spostrzeżeń
i reﬂeksji na ten temat.
Długo zastanawiałam się, jaką formę ma przyjąć to moje pisanie. W jakimś
stopniu będzie to sprawozdanie z działalności, jednak myślą przewodnią jest
byście Państwo dostrzegając nasze starania zauważyli też i możliwości.
Mija 10 miesięcy, jak pod patronatem Królowej Apostołów wielbimy Boga
pieśnią. Przyjęliśmy łacińską nazwę GLORIA DEI , w polskim tłumaczeniu
CHWAŁA BOGU.
Jeszcze nie słychać nas w kościele zbyt często, przeto wielu z Państwa może
nie wiedzieć o istnieniu chóru w paraﬁi. Chciałabym wierzyć, że to jedyny
powód, dla którego jest nas mówiąc pospolicie garstka ludzi, dokładnie:
6 sopranów, 5 alty, 3 tenory, 4 basy, razem 18 osób na 14 tysięcy mieszkańców
naszej paraﬁi!!!
Nasz dyrygent pan Roman usiłuje z tej „garstki” stworzyć w miarę
profesjonalny chór. Akceptujemy Jego wymagania bez szemrania i bez
sprzeciwu, bowiem mamy ambicję, by jak najpiękniej śpiewać Bogu dla JEGO
jeszcze większej chwały.
Każdy talent - uzdolnienie jest darem od Boga. Przyjdzie się nam z Nim kiedyś
z tego rozliczyć. Zastanów się więc, nim powiesz „Nie mam czasu…”. Pomyśl,
że śpiew może być jedyną radością w Twoim życiu. Nie bez znaczenia jest fakt,
że „kto śpiewa - dwa razy się modli”, zatem łącząc przyjemne z pożytecznym
możesz zaskarbić sobie łaski Niebios tak bardzo potrzebne każdemu z nas.
Największym naszym problemem jest brak głosów męskich.
Dotykam więc sumień wszystkich mężczyzn, których Bóg obdarował dobrym
głosem: „Oddajcie Bogu, co boskie…” Z radością powitamy też dobrze
śpiewające panie. Przyjdźcie do chóru! Z A P R A S Z A M Y ! ! !
Wszystkich zainteresowanych proszę o kontakt bezpośrednio z Panem
organistą lub ze mną pod numerem 513 900 311.

„Dzięki pieśni znikają posępne troski. (Horatius)

Jadwiga Kulik

W bajecznie kolorowym ogrodzie
mojego Taty – wspomnienie
To było tak dawno...
A jednak nie da się zapomnieć...
Dziś szczęśliwe nad światem płynęły
Wszyscy młodzi (i mali byliśmy)
Tata z kruczoczarną czupryną falistą
o pięknych zielonych oczach, jak soczyste liście lata
Na brąz opalone
Wychodził do ogrodu popracować trochę
A pomysłów tysiące tkwiły w jego głowie
Siał więc i sadził kwiaty tak piękne – wciąż nowe
I potem kiedy wszystko rozkwitło –
- Jak w kalejdoskopie pięknie było
I oślepiało barwami oczy patrzącego:
Cały kwadrat trawy przy płocie pokryty różami:
herbacianymi, białymi, purpurą kapiące
Dalej nieco, wzniosły swe kielichy pachnące
- Lilie, tak, te królewskie o białych kielichach
i różowych środeczkach dumnie unosiły,
swoje pachnące główki – do złotego Słońca.
Tak, jakby dla kontrastu – roześmiane bratki
malutkie, o różnobarwnych płatkach:
brązowo – żółtych,liliowych, białych,
ciemnoﬁoletowych, złotych.
Tata, klęcząc nad nimi, plewił je, nie zważając,
że sporo przy nich jest jednak roboty.
Późnym latem grządki przecudownych astrów
Pyszniły się wielce: puchate białe, bordowe
liliowe, amarantowe, a nawet granatowe.
Ach, przecież w maju (jak mogłam zapomnieć)
rozkwitały krzewy bzów perskich
– niemal purpurowych
bzy lila, piękne białe,
ryż śnieżysty przypominające Całe to przecudowne zgromadzenie kwiatów
śmiało się do słońca.
Kiedy zaś lato pełnię osiągało
to – jakby kwiatów tych było jeszcze mało
Malwy strzeliste – kremowe,
koloru wrzosu i czarne
i śnieżnobiałe w błękit patrzyły
A od strony Plebanii starej przez płot zaglądały
śnieguliczki – kuleczki pachnące bielutkie
Śmiały się radośnie
pomarańczowe i złote nasturcje
Tak... Dawno to było... Dziś niema ogrodu
Tatuś mój i Mateczka u Boga Dobrego
Tylko wspomnienie to, co było piękne,
a po czym śladu – niema.
Zakończenie więc smutne, ale piękny temat.

Katarzyna Wilczyńska
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INFORMACJE i

1. Dzisiejsza niedziela jest Niedzielą Misyjną, którą rozpoczynamy
Tydzień Misyjny. Gościmy w naszej parafii Alumnów WSD
w Ołtarzewie. Zechciejmy naszymi modlitwami wspierać
dzieło misyjne Kościoła.
2. Dzisiaj na Mszy Świętej o godz. 1045 będziemy się modlić
w intencji wszystkich Nauczyciel i Katechetów oraz w intencji
wszystkich pracowników szkół.
3. Dzisiaj o godz. 1530 Msza Święta dla młodzieży przygotowującej
się do Sakramentu Bierzmowania i ich Rodziców.
4. W przyszłą niedzielę, 25. października, młodzież oazowa
będzie rozprowadzać znicze przed kościołem. Całkowity
dochód ze sprzedaży będzie przeznaczony na doﬁnansowanie
letnich wyjazdów oazowego dla dzieci i młodzieży z naszej
paraﬁi.
5. Nabożeństwo Różańcowe dla młodzieży i dorosłych codziennie
o godz. 1730. Dla dzieci od poniedziałku do piątku o godz. 1645.
6. Przez cały listopad w wypominkach będziemy codziennie
modlić się za zmarłych. Imiona naszych bliskich zmarłych –
zapisane na kartkach – można składać w Kancelarii Paraﬁalnej,
w godzinach urzędowania.

W MINIONYM T YGODNIU
Ochrzczeni zostali

11 października
Maciej Nataniel
Kułakowski
Jakub Bojarski
Antoni Piotr
Maniak
Wiktoria Strzelec
Mikołaj Jesionek

Dzieckiem Bożym jestem ja…
Związek małżeński zawarli

10 października
Aneta Gozdalik i Daniel Jamka
Marta Półtorak i Marcin Murawski

24 października o godzine 15.30
w Dolinie Miłosierdzia rozpocznie się kolejne jesienne
Pallotyńskie Czuwanie Młodych
Tegoroczne czuwanie odbędzie sie pod hasłem:

Zawód Ksiądz?

Bardzo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału.
Szczegółowe informacje można uzyskać u Ks. Łukasza
Zapisy w zakrystii po każdej Mszy Świętej
oraz w kancelarii paraﬁalnej do wtorku włącznie
Koszt 40 zł

Co Bóg złączył
człowiek niech nie rozdziela…

Motto
Nie na radośniejszej rzeczy,
jak pokonanie cierpienia.

Mikołaj Ostrowski
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