▪▪ Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza członków Klubu i sympatyków w środę 15
października o godz. 16.00 na spotkanie z ks. proboszczem i osobami konsekrowanymi w kościele parafialnym w Malni. Miejscem spotkania jest Plac Kościelny
w Malni, dojazd prywatnymi samochodami.
▪▪ W środę o godz. 8.00 na parkingu przy starej Biedronce zaplanowano wyjazd na
organizowaną przez Mniejszość Niemiecką wycieczkę do Pszczyny.
▪▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną.
▪▪ W sobotę i niedzielę odbędzie się na Górze Świętej Anny pielgrzymka Bractwa
św. Anny, a w niedzielę Uroczystość św. Piotra z Alkantary.
▪▪ W dniach od 25 kwietnia do 2 maja 2015 r. planowana jest pielgrzymka do Ziemi
Świętej, której przewodnikiem będzie Komisarz Ziemi Świętej na Polskę O. Paschalis Kwoczała. Zgłoszenia do 25 listopada przyjmuje br. Krzysztof Dziedzic OFM
z Góry Świętej Anny (tel. 692 492 699). Więcej informacji zamieszczono w gablotce.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła; w przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona na misje. „Bóg zapłać” za ofiary.

„Świętymi bądźcie!” – ciąg dalszy ________________________________________
tylko w tym sensie, że nikt nie zastąpi człowieka w jego osobistym spotkaniu z Bogiem. (…) Postulat neutralności światopoglądowej jest słuszny głównie w tym
zakresie, że państwo powinno chronić
wolność sumienia i wyznania wszystkich
swoich obywateli, niezależnie od tego, jaką
religię lub światopogląd oni wyznają. Ale
postulat, ażeby do życia społecznego i państwowego w żaden sposób nie dopuszczać wymiaru świętości, jest postulatem
ateizowania państwa i życia społecznego
i niewiele ma wspólnego ze światopoglądową neutralnością». Zdaniem Jana Pawła
II świętość nigdy nie osłabia życia publicznego, ale je dynamizuje wznosząc na wyższy poziom. Dojrzała świętość obywateli
zawsze służyła wielkości Rzeczypospolitej.

Ogołacanie człowieka z tych wartości prowadzi do jego degradacji i jest przyczyną
wielu życiowych tragedii. Ich brak powodował w historii niezwykle bolesne, często
trwające przez wieki dramaty w skali narodu. Świętość nie rodzi się w próżni. Rozwój i wzrastanie do świętości domagają się
przyjaznego środowiska, wspólnoty żyjącej ewangelicznymi zasadami, gwarantującej wzajemne wsparcie”.
Dni Papieskie od samego początku łączą dążenia do pogłębienia duchowego
z przeżyciami artystycznymi i celami charytatywnymi. Owocem tego ostatniego
wymiaru jest prowadzony przez Fundację
„Dzieło Nowego Tysiąclecia” program stypendialny, który obejmuje 2500 stypendystów; w naszej diecezji jest ich około 80.
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„Świętymi bądźcie!”
– tak brzmi hasło obchodzonego dziś Dnia
Papieskiego. Pasterze Kościoła w Polsce,
proponując w roku kanonizacji naszego Papieża taki temat, pragnęli, abyśmy przejęli się na nowo wołaniem samego Boga,
które stanowi nie tylko jedną z przewodnich myśli w Piśmie Świętym, ale jest podstawową troską Kościoła o każdego z nas.
Biskupi w liście wydanym z tej okazji piszą: „Świat różnie podchodzi do świętości. Jest ona tematem z jednej strony obcym współczesnej mentalności, a z drugiej
niezwykle pożądanym. Niektórzy zdają się
nie interesować świętością w ogóle, czasem odrzucają ją jako niemożliwą do osiągnięcia lub nawet niepotrzebną. Tymczasem Jan Paweł II przekonywał, że świętość

12 października 2014 r.
jest głębokim, choć czasem nieuświadomionym pragnieniem człowieka oraz odpowiedzią na wiele nurtujących nas problemów. Niewątpliwie dążąc do świętości
powinniśmy unikać wszystkiego co ją wypacza. Nie można ograniczać świętości
jedynie do praktyk pobożnych. Trudno ją
odnaleźć także w postawie ucieczki przed
życiem, odpowiedzialnością czy światem.
Świętość to nie tylko troska o piękno własnego człowieczeństwa, ale to więź z Bogiem oraz bohaterskie niekiedy otwarcie
się na człowieka”. Biskupi przypominają
też nauczanie św. Jana Pawła II o świętości i to zwłaszcza w kontekście źle rozumianych, bądź kwestionowanych dziś prawd:
„Znamienne słowa wypowiedział Ojciec
Święty w 1991 roku w Lubaczowie: «Wiara
i szukanie świętości jest sprawą prywatną

Porządek Mszy św. i nabożeństw _ _____________________________________________
12 października – Niedziela XXVIII Zwykła
8.00 – za † Antoniego Grabisch, †† rodziców Slanina oraz dusze w czyśćcu
cierpiące
10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Jacka z okazji 25. rocznicy urodzin
		– modlitwa za roczne dziecko: Szymona Wachowskiego
17.30 – nabożeństwo różańcowe
18.00 – o Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego w intencji
nauczycieli i wychowawców
13 października – poniedziałek — wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera
10.00 – w intencji Parafian
		– adoracja Najświętszego Sakramentu
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Doroty i Przemysława z okazji 15. rocznicy ślubu oraz za † ojca Jerzego w 7. rocznicę
śmierci i †† z rodzin Domin i Kwiotek
18.45 – różaniec fatimski i procesja ze świecami
14 października – wtorek
17.30 – nabożeństwo różańcowe
18.00 – za † Rudolfa Schulwitz w 24. rocznicę śmierci, † syna Jana, † brata
Gerharda, † szwagra Adolfa, †† rodziców i teściów
15 października – środa — wspomnienie św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła
7.00 – za †† teściów Maksymiliana i Małgorzatę Kurpiela, † szwagra Jana
Szołtyska oraz †† z pokrewieństwa Kurpiela i Szołtysek
17.30 – nabożeństwo różańcowe
16 października – czwartek — uroczystość św. Jadwigi Śląskiej, głównej patronki Śląska
17.30 – nabożeństwo różańcowe
18.00 – za † Jerzego Skórę w 13. rocznicę śmierci oraz za † Małgorzatę Cieślak w 30. dzień po śmierci
17 października – piątek — wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika
17.30 – nabożeństwo różańcowe
18.00 – za †† rodziców Małgorzatę i Józefa Dronia, † brata Henryka,
†† dziadków oraz dusze w czyśćcu cierpiące

18 października – sobota — święto św. Łukasza, Ewangelisty
17.30 – nabożeństwo różańcowe
18.00 – za † Elżbietę Golenia, †† z rodzin Golenia i Wencel
19 października – Niedziela XXIX Zwykła
8.00 – za † Władysława Kwiecień, †† Różę i Jana Rak, †† dziadków z obu
stron oraz † wujka Bernharda Schlensag
10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Elżbiety i Helmuta
z okazji 50. rocznicy ślubu
17.30 – nabożeństwo różańcowe
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Katarzyny i Tomasza
z okazji 20. rocznicy ślubu

Ogłoszenia parafialne _ _______________________________________________________________
▪▪ W ramach obchodzonego dziś Dnia Papieskiego zachęcam do skorzystania z oferty
młodzieży i zakupu papieskich kremówek. Dochód przeznaczony jest na szczytny
cel, tj. akcję związaną ze Światowymi Dniami Młodzieży „Bilet dla Brata”. Serdecznie zapraszam też na nabożeństwo różańcowe o godz. 17.30 przygotowane
przez młodzież.
▪▪ W poniedziałek 13 października zapraszam na wieczorne nabożeństwo fatimskie.
W tym dniu w naszej parafii przypada również coroczny dzień adoracji Najświętszego Sakramentu, który rozpocznie i zakończy Msza św. Dla zapewnienia ciągłości osób adorujących, podaję ramowy plan czuwania przed Najświętszym Sakramentem (oczywiście wszyscy są zaproszeni według swoich możliwości):
– 10.00 – Msza św. i adoracja w ciszy dla pracujących po południu
– 11.00 – Róża Różańcowa pw. NMP Królowej Różańca
– 12.00 – Róża Różańcowa pw. NMP Królowej Anielskiej
– 13.00 – Róża Różańcowa pw. Wniebowzięcia NMP
– 14.00 – Róża Różańcowa pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy
– 15.00 – Grupa Modlitwy Ojca Pio oraz Parafialny Zespół Caritas
– 16.00 – adoracja w ciszy dla pracujących przed południem
– 16.30 – dzieci
– 17.00 – młodzież
– 17.30 – rodzice
– 18.00 – Msza św.
– 18.45 – różaniec fatimski i procesja ze świecami

