INTENCJE MSZALNE od 21 do 27.11.2022
PONIEDZIAŁEK, 21.11.2022
7.00 1. + Janusz MACIASZKIEWICZ w dniu imienin
2. + Marian GADULA od sąsiadów PIWOWARCZYKÓW
3. + Maria TYLEK od siostry Genowefy
7.30 W intencji Panu Bogu wiadomej
18.30 + Danuta ŚWIST Msza św. gregoriańska 21
WTOREK, 22.11.2022
7.00 + Danuta ŚWIST Msza św. gregoriańska 22
7.30 + Maria BIELA od bratanka Wojciecha z żoną
18.30 ++ Eugeniusz i Regina BĄK, Władysław, Stefania i zmarli z rodziny
ŚRODA, 23.11.2022
7.00 1. o zdrowie, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Jana i dary Ducha
Świętego dla lekarza prowadzącego, 2. + Maria TYLEK od rodziny
TOMAL z Jawornika i Myślenic
7.30 + Danuta ŚWIST Msza św. gregoriańska 23
18.30 + Antoni MAROŃ w 2. rocznicę śmierci
CZWARTEK, 24.11.2022
7.00 1. o potrzebne łaski i zdrowie dla ks. Janusza KOREPTY z okazji imienin
2. + Maria TYLEK od szwagra Jana z rodziną TYLEK
7.30 ++ Barbara i Czesław PRZEPIÓRKOWIE
18.30 + Danuta ŚWIST Msza św. gregoriańska 24
PIĄTEK, 25.11.2022
7.00 1. + Danuta ŚWIST Msza św. gregoriańska 18
2. + Maria TYLEK od Bogusława TYLEK z rodziną
7.30 o błog. Boże, opiekę Matki Bożej i Patronki dla Katarzyny w imieniny
18.30 o błog. Boże i potrzebne łaski dla Anny i Romana z okazji urodzin
SOBOTA, 26.11.2022
7.00 1. + Kazimierz KOBYLSKI w 36. rocznicę śmierci
2. + Maria TYLEK od Adama TYLEK z rodziną
7.30 1. + Danuta ŚWIST Msza św. gregoriańska 26
2. dziękczynna z prośbą o błog. Boże i zdrowie w 60.
rocznicę
ślubu dla Teresy i Karola oraz dla całej rodziny
18.30 + ciocia Barbara DĘBSKA
1. NIEDZIELA ADWENTU, 27.11.2022
7.30 Za Parafian; 900
+ Zofia FILEK w 2. rocznicę śmierci
10.30 ++ Zofia, Wit i Andrzej DURAŃSCY
12.00 ++ Jan, Antonina, Leon CADER, Eugenia RADWANEK, Tadeusz
WSZOŁEK, Janina, Józef DROŻDŻEŃSCY
13.15 + Danuta ŚWIST Msza św. gregoriańska 27
17.00 O potrzebne łaski, zdrowie i opiekę MB Cecylii KĘSEK i dla jej rodziny
18.30 + Stefan KORBA w 27. rocznicę śmierci; 20.00+ Bolesław POZNAŃSKI
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EWANGELIA NA UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA,
KRÓLA WSZECHSWIATA /Łk 23, 35-43/
Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. A członkowie Sanhedrynu
szydzili: «Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli jest Mesjaszem,
Bożym Wybrańcem». Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i
podawali Mu ocet, mówiąc: «Jeśli Ty jesteś Królem żydowskim, wybaw sam
siebie». Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim:
«To jest Król żydowski».
Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał Mu: «Czyż Ty
nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas». Lecz drugi, karcąc go, rzekł:
«Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież –
sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic
złego nie uczynił».
I dodał: «Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego
królestwa».
Jezus mu odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam ci: Dziś będziesz ze
Mną w raju».
REFLEKSJA
Cysterski profes wieczysty w momencie przyjmowania ślubów
zakonnych wypowiada trzykrotnie formułę: Przyjmij mnie Panie według Twojej
obietnicy, a żyć będę. I nie zawiedź nadziei mojej. Staje się jasne, że odkrywa on
spełnianie się Bożego zamiaru wobec siebie, przyjmuje go dojrzale i
dobrowolnie, i że wypełnienie tego zamiaru nie jest dla mnicha ograniczeniem,
ale osiąganiem pełni życia. Mnich nie dopuszcza takiego rozdarcia, jakie
wystąpiło pomiędzy Jezusem i urągającymi Mu na Golgocie wobec rozumienia
słowa wybawienie.
Pozostając wierni Jezusowi, będąc Jego podwładnymi mamy nadzieję na
wybawienie nie od gwoździ, ale od śmierci wiecznej i osiągnięcie pełni życia.

NIE POŻĄDAJ ŻADNEJ RZECZY, KTÓRA NALEŻY DO BLIŹNIEGO
Pożądanie zmysłowe samo w sobie nie budzi zastrzeżeń moralnych.
Jeśli jestem głodny, pragnę coś zjeść. Sięgam do chlebaka w kuchni lub do
lodówki po pokarm. Ochłodziło się. Nie uwzględniłem tego wychodząc z domu,
nie założyłem cieplejszej czapki i kurtki, więc marzę o tym, pożądam tego,
przyspieszając kroku, by dotrzeć do ciepłego mieszkania i ogrzać się. Takie
pragnienia są dobre. Gorzej, jeśli w tych pragnieniach nie zachowujemy
rozumnej miary i zaczynamy pożądać czegoś, co jest własnością drugiej osoby
lub jej się należy.
Dziesiąte przykazanie zakazuje nam chciwości, nieumiarkowanej
zachłanności. Żąda usunięcia zazdrości z serca ludzkiego.
Przed chciwością, zachłannością i zazdrością przestrzegają nas znane
obrazy biblijne, takie jak choćby odpychająca, gniewnie rozgoryczona
powierzchowność Kaina zazdroszczącego swemu bratu przychylności Boga (Rdz
4,5b-6); pokuta Achaba, króla Samarii po zamordowaniu Nabota w wyniku
oszukańczego wyroku, który zmanipulowała jego żona Izebel i po oszukańczej
grabieży jego winnicy ( 1 Krl 21,17-29), czy też pokuta i nawrócenie króla Dawida
po uwiedzeniu Batszeby, żony jego wiernego sługi Uriasza i wysłaniu go na
niechybną śmierć (2 Sm 11,27b-12,19).
Tradycyjna katecheza zawarta w Katechiźmie Rzymskim (por. 3,37)
dosadnie identyfikuje tych, którzy dali się owładnąć pożądliwościom bez miary,
zyskującym znamiona przestępstwa. To: handlarze, którzy pragną niedostatku
towarów, lub ich drożyzny, którzy z przykrością stwierdzają, że nie tylko oni
kupują i sprzedają, bo gdyby robili to tylko oni – mogliby drożej sprzedawać i
taniej kupować. To ci, którzy pragną nędzy bliźnich, żeby sami – kupując od nich
lub sprzedając im mogli więcej zarabiać. Należą też do nich lekarze pragnący by
bliźni chorowali i prawnicy, oczekujący wielu skomplikowanych procesów
sądowych jako źródła stałego, pokaźnego dochodu.
Nie trzeba długo i daleko szukać, żeby znaleźć zachowania powyżej
opisane? Najczęściej w ogóle nie trzeba wychodzić poza siebie. Prawda jest taka,
że wszyscy mamy kłopoty z umiarkowanym, wyważonym korzystaniem z dóbr
ziemskich. Czy da się zatem nie ulegać niepoanowanej pożądliwości bogactwa?
Czy możliwe jest zachowanie 10. słowa Dekalogu? Tak! Jest możliwe.
Jeszcze jeden biblijny obraz. Uboga wdowa jerozolimska, która ze swego
niedostatku dała wszystko, co miała na utrzymanie (Łk 21,4). Wdowa nie była
niefrasobliwa i nieodpowiedzialna. Ona swoją ofiarą, swoim uwolnieniem od
dóbr jeszcze raz zaświadczyła, że Bóg ją i bliźnich obdarzył rozumem i
wrażliwością a ziemię zdolnością owocowania, więc by nie umrzeć z głodu
powinna Jemu właśnie oddać siebie i to co ma. Zaświadczyła iż wierzy, że Bóg jej
hojnie zwróci to, co jemu oddała. Pożądając dóbr ziemskich tracę z pola
widzenia Boga. Pragnąc Boga i Jego Królestwa odzyskuję ufność w wystarczająco
dostatnie życie na ziemi, wygasa we mnie nieopanowana pożądliwość dóbr.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA UROCZYSTOŚĆ
JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHSWIATA
1. Dziś po Mszy św. o godzinie 12.00 oddamy całą rodzinę ludzką
Jezusowi Chrystusowi, Królowi Wszechświata. Uczestnicy tej modlitwy mogą
uzyskać odpust zupełny.
W poniedziałek wspomnienie ofiarowania NMP, we wtorek
wspomnienie św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej – dziękujemy modlitwą p.
organiście i wszystkim którzy oprawiają liturgię śpiewem i muzyką. W czwartek
wspomnimy śś. Męczenników wietnamskich, w piątek wspomnimy św.
Katarzynę Alekandryjską, dziewicę i męczennicę.
Najbliższa niedziela rozpoczyna adwent, jak również nowy rok
liturgiczny i duszpasterski pod hasłem: Wierzę w Kościół Chrystusowy. Rok ten
poświęcimy na przekaz prawdy o Kościele, zgłębianie znaczenia i wartości
Kościoła oraz na przypominanie o zbawczej misji, którą wypełnia Kościół.
Począwszy od poniedziałku, 28 listopada będziemy codziennie w dni
powszednie o godzinie 6.30 odprawiać Roraty.
W najbliższą niedzielę podczas Mszy św. o godzinie 7.30
pobłogosławimy opłatki i świece wigilijne Caritas, które później rozprowadzimy
w parafii.
2. Dziękujemy sumiście, ks. dr Marianowi Półchłopkowi i wszystkim,
którzy przygotowali uroczystość Patronki dolnego kościoła, MB Miłosierdzia.
3. Grudniowe odwiedziny chorych planujemy już jako przedświąteczne,
na 16 i 17 grudnia. Będziemy jeszcze o nich przypominać. Chorych już można
zapisywać w zakrystii.
4. Kończymy dzisiaj w zakrystii zapisy dla parafian na listę
pozyskujących dary z Banku Żywności. Od jutra będą one możliwe w Bożym
Młynie. Zapisujących prosimy o adres i okazanie dokumentu tożsamości.
5. W parafii św. Wojciecha, w dniu 24 listopada (czwartek) o godzinie
17.30 odbędzie się uroczyste wniesienie do świątyni relikwii św. Szarbela,
maronity z Libanu a w dniach od 16 do 18 grudnia br. Bronowickie Warsztaty
Muzyki Liturgicznej o których więcej szczegółów na ulotkach i plakatach.
6. Dziękujemy za kwestę do puszek z ubiegłej niedzieli na organizację
Światowego Dnia Ubogich w wysokości 2048,75 PLN (o 150 PLN więcej niż w
ubiegłym roku) 1050 PLN przeznaczamy dla diecezji a 1000 PLN na obiady dla
potrzebujących i bezdomnych stołujących się w parafii.
7. Zaprzyjaźnieni pszczelarze rozprowadzą za tydzień produkty
pszczelarskie.
8. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Aleksandrę Sobesto, śp.
Stanisławę Łakomą i śp. Marię Targosz. Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie…

