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Trudno jest zrezygnować ze
swoich praw i oddać coś, co uważamy za swoją własność, nawet
gdy skłania nas ku temu sumienie.
Słowo Boże głosi dziś pochwałę
dwóch ubogich wdów, hojnie obdarowujących Boga i ludzi tym, co
posiadały. Takiej postawy uczy
nas również Jezus, który ofiarował
samego siebie dla zgładzenia naszych grzechów.
Obyśmy przyjmując Go w Eucharystii, nie rezygnowali z Jego
aprobaty, pokoju, bliskości dla
drobiazgów niewartych więcej niż
garść mąki, kropla oliwy czy dwa
drobne pieniążki.

Opłata dowolna

NA NASTĘPNE 100 LAT
niech żyje, żyje nam...

Dziś przeżywamy wielki jubileusz, 100-lecie
niepodległości naszego
rodzinnego domu – Ojczyzny. O godz. 13.00
Msza Św. pontyfikalna
„Za Ojczyznę”, a po
niej poświęcenie obelisku przy naszym Sanktuarium, upamiętniającego to wydarzenie. Prezydent
R.P. powiedział: „Jestem głęboko przekonany, że rocznica odzyskania niepodległości to sprawa bliska sercom
wszystkich Polaków. Ogromnie zależy mi na tym, aby jubileusz stał się świętem całej polskiej wspólnoty i by każMYŚL TYGODNIA dy z nas, obywateli Rzeczypospolitej, czuł się zaproszony nie tylko do udziału w uroczystościach i innych wydaJezus daje dziś świadectwo o rzeniach rocznicowych, ale przede wszystkim do ich
ubogiej kobiecie: „Ta uboga wdowspółtworzenia”.
wa wrzuciła najwięcej ze wszystkich ... wszystko, co miała, całe
swe utrzymanie” (Mk 12,33-44).
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KOŚCIÓŁ PRZEŚLADOWANY

Wczesnochrześcijański pisarz Tertulian (żył 150-240
po Ch.) mówił: „Krew męczenników jest nasieniem chrześcijan”. Prawda ta jest aktualna do dziś. Rok 2017 przyniósł porażkę militarną dżihadystów na Bliskim Wschodzie, ale także aktywność fundamentalistycznych ruchów
islamskich i nacjonalistycznych, szczególnie skierowaną
przeciw mniejszościom. Dziś 215 milionów chrześcijan
na świecie (1 na 12) doświadcza przemocy – pisze w
swoim dorocznym raporcie protestancka organizacja
pozarządowa Open Doors.
Dziś obchodzimy w Polsce i na świecie Dzień Solidarności z Kościołem prześladowanym. Po Mszy Św.
możemy złożyć ofiarę do puszki na potrzeby prześladowanych wspólnot Kościoła

PATRON DIECEZJI
Jutro (w poniedziałek 12.XI) nasza Diecezja obchodzi wspomnienie Św. Jozafata,
Biskupa i Męczennika, czcząc go jako drugiego Patrona. Pierwszymi są Święci Szymon i Juda Tadeusz. Na prawej ścianie prezbiterialnej naszego kościoła jest wizerunek
Św. Jozafata wykonany techniką sgraffito,
ratującego ludzi z zalewu schizmy.

W najbliższy piątek (16.XI) odbędzie się dekanalne
spotkanie młodzieży, połączone z adoracją relikwii Św.
Stanisława Kostki. W programie między innymi: Msza
Św. w Parafii Św. Teresy o godzinie 18.00 i modlitwa
uwielbienia od godziny 19.00.

UWIELBIAM WSCHODY
SŁOŃCA
W dniach 17 i 18 listopada
Gościem grupy „Strumienie
Miłosierdzia” i naszej Parafii będzie Ks. Edward Konkol ze Zgromadzenia Misjonarzy Słowa Bożego (Werbistów). Nasz Gość urodził się w Jastarni na Półwyspie
Helskim 100 m. od morza. Mówi o sobie: „uwielbiam
wschody i zachody słońca, w nich Boga znalazłem, one
mówią najpiękniejsze kazania, bo przemieniają serce.
Tak się stało, że Bóg mi naprawił najpierw serce, potem
oczy. Patrząc na drugiego człowieka, nawet meliniarza,
zachwycam się i go lubię. Kiedy moje serce Bóg uleczył,
świat stał się piękny”.
Księdza Edwarda słychać i widać z daleka. Ma
tubalny głos, 194 cm wzrostu i jeszcze więcej charyzmy.
W Białymstoku znają go chyba wszyscy. Tam w 1991
roku założył Stowarzyszenie „Droga”, w którym pomoc
znajdzie każdy biedny, uzależniony, samotny, tak
dorosły, jak i dziecko. „Teraz moim jedynym marzeniem
jest, by po sobie pozostawić ‘świątynię nadziei’ dla dzieci
opuszczonych” – mówi Ks. Konkol, którego wyróżniają
sandały. Niezależnie od pory roku zawsze ma je na nogach. Więcej przeczytamy na stronie: https://poranny.pl
oraz http://www.stowarzyszeniedroga.pl
Spotkanie z Ks. Edwardem w naszym Sanktuarium
rozpocznie się w sobotę, 17 listopada o godzinie 15.00
koronką do Miłosierdzia Bożego i konferencją. O godz.
18.00 jak zwykle będzie Msza Św., a po niej adoracja
Najświętszego Sakramentu. W niedzielę 18 listopada
usłyszymy na każdej Mszy Św. homilię wygłoszoną
przez naszego Gościa, zaś po Mszy Św. o godzinie
18.00 będzie przewodniczył spotkaniu i adoracji przygotowanej przez „Strumienie Miłosierdzia”.
Serdecznie zapraszamy.
Wspólnota „Strumienie Miłosierdzia”

STRONA 2

OPIEKUN NR 45

11 listopada 2018 r.

KALENDARZ PARAFIALNY
W przypadku zauważenia błędów, które mogły powstać podczas przepisywania intencji Mszy Św., serdecznie prosimy o ich zgłoszenie w celu poprawienia.
Kościół Św. Józefa jest otwierany na pół godziny przed każdą Mszą Św.
Poniedziałek – 12 listopada 2018 r.
Czwartek – 15 listopada 2018 r. Wspomnienie Św. Alberta
Wspomnienie Św. Jozafata, Biskupa i Męczennika, drugiego Patrona
Wielkiego, Biskupa i Doktora Kościoła, Światowy dzień modlitw za
naszej Diecezji; XXXII Tydzień Zwykły, Rok B, II. Czyt.: Tt 1,1-9
rzucających palenie papierosów (obchodzony w III-ci czwartek
(O przełożonych Kościoła na Krecie); Łk 17,1-6 (Obowiązek przebaczania).
listopada); Czyt.: Flm 7-20 (Paweł wstawia się za Onezymem);
Łk 17,20-25 (Królestwo Boże jest pośród was).
6.30 1. + Romana Pniewskiego (w 30 dzień), of. Rodzina
2. + Janusza Sawickiego (w 11 miesiąc) i zm. z Rodziny Sawic- 6.30 1. + Eugeniusza (w 7 r.) i Irenę, of. Córka
kich, of. Syn
2. + Marcina (z racji imienin), of. Ciocia
7.00 1. Gregorianka: + Sewerynę Kupa, of. Rodzina
7.00 1. Gregorianka: + Sewerynę Kupa, of. Rodzina
2. Gregorianka: + Andrzeja Rucińskiego, of. Rodzina
2. Gregorianka: + Andrzeja Rucińskiego, of. Rodzina
3. + Irenę i Mariana Kawiaków, of. Córka
3. + Dariusza ( z racji urodzin), of. p. Pióro
4. + Zm. z Rodzin Pucyków, Frankowskich, Stańczuków, Micha4. + Elżbietę Mazurek, of. Zbigniew Okrzejski z Rodziną
laków i Maliszkiewiczów, of.
5. + Danutę Głuchowską, of. Koleżanki i Koledzy z Drosedu
5. + Danutę Głuchowską, of. Koleżanki i Koledzy z Drosedu
17.30 Wypominkowy Różaniec za Zmarłych (Kol. Strzała wszystkie ulice)
17.30 Wypominkowy Różaniec za Zmarłych (Sokołowska 62, 71, 70, 75) 18.00 1. Gregorianka: + Za zm. polecanych w Wypominkach 2018/19
18.00 1. Gregorianka: + Za zm. polecanych w Wypominkach 2018/19
2. Gregorianka: + Alicję Łoza, of. Siostra Teresa Sawicka
2. Gregorianka: + Alicję Łoza, of. Siostra Teresa Sawicka
3. + Eugeniusza, Mariana, Marka i Milenę, of. Rodzina
3. + Mariana Hordejuka (w 14 r.), jego zm. Rodziców i Syna Hen4. + Wacława Karcza (w 1 r.), of. Syn Sławomir z Rodziną
ryka oraz Henryka Gierlińskiego, of. Rodzina
Nieszpory za Zmarłych
4. + Wiesława Chmielewskiego, of. Wnuczka
19.00 Spotkanie Wspólnoty Jednego Ducha
Nieszpory za Zmarłych
Piątek – 16 listopada 2018 r.
Wtorek – 13 listopada 2018 r. Wspomnienie Św. Benedykta, Jana,
Wspomnienie rocznicy poświęcenia rzymskich bazylik Św. Ap. Piotra
i Pawła, NMP Ostrobramskiej; Św. Małgorzaty Szkockiej i Św.
Mateusza, Izaaka i Krystyna, Pierwszych Męczenników Polski; Czyt.: Tt
2,1-8.11-14 (Żyć pobożnie oczekując Chrystusa); Łk 17,7-10 (Słudzy nieużyteczni).
Gertrudy, Dziewicy. Czyt.: 2 J 4-9 (Kto trwa w nauce Chrystusa, ma Ojca

6.30 1. + Stanisława Potyrę, jego Rodziców Władysławę, Franciszka,
Martę, Franciszka i zm. z Rodziny Jastrzębskich, of. p. Potyra
2. + Krzysztofa Waćkowskiego, of. Krystyna i Kazimierz Przeździakowie

7.00 1. Gregorianka: + Sewerynę Kupa, of. Rodzina
2. Gregorianka: + Andrzeja Rucińskiego, of. Rodzina
3. + Elżbietę Mazurek, of. Koleżanki i Koledzy z Siedlec
4. + Danutę Głuchowską, of. Koleżanki z PZN
5. Dziękczynna w intencji całej Rodziny, z prośbą o dary Ducha
Świętego, wyzwolenie z nałogów, umocnienie wiary oraz wstawiennictwo Świętej Rodziny, of. Bezimienna
17.30 Wypominkowy Różaniec za Zmarłych (Sokołowska 77, 79, 80, 81,
83, 84, 85, 87 i 88)
18.00 1. Gregorianka: + Za zm. polecanych w Wypominkach 2018/19
2. Gregorianka: + Alicję Łoza, of. Siostra Teresa Sawicka

3. + Tomasza Jana Oszurko (w 3 r.), Franciszka i Wiesława Godlewskich oraz zm. z obu stron Rodziny, of. Krystyna Oszurko
4. + Tadeusza Srokę (w 1 r.), of. Żona
5. O łaskę wytrwania w powołaniu dla Daniela, of. Bezimienna
Nieszpory za Zmarłych

Środa – 14 listopada 2018 r. Światowy dzień modlitw za chorych na

i Syna); Łk 17,26-37 (Dzień Syna Człowieczego nadejdzie niespodziewanie).

6.30 1. Dziękczynna Koła Żywego Różańca nr 3, z prośbą o opiekę
Matki Bożej Ostrobramskiej dla Członków Koła i dla ich Rodzin
oraz o wieczny pokój dla zm. Sióstr z Koła, zel. Agnieszka Komar
7.00 1. Gregorianka: + Sewerynę Kupa, of. Rodzina
2. Gregorianka: + Andrzeja Rucińskiego, of. Rodzina
3. + Edmunda (z racji imienin), of. Żona Bożena Marciniuk
4. + Danutę Głuchowską, of. Koleżanki ze Szkoły
5. Dziękczynna w 55 r. ślubu Józefa i Janiny, z prośbą o Boże
błogosławieństwo oraz opiekę Św. Józefa na dalsze lata małżeńskiego życia, of. Jubilaci
15.00 W intencjach Czcicieli Miłosierdzia Bożego
17.30 Wypominkowy Różaniec za Zmarłych (Nowy Świat)

18.00 1. Gregorianka: + Za zm. polecanych w Wypominkach 2018/19
2. Gregorianka: + Alicję Łoza, of. Siostra Teresa Sawicka
3. + Wiesława Chmielewskiego, of. Syn Andrzej z Rodziną
4. Dziękczynna Koła Żywego Różańca nr 4, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę M.B. Ostrobramskiej i Św. Józefa oraz
o wieczny pokój dla Zmarłych z tego Koła, zel. Teresa Niedziółka
Nieszpory za Zmarłych
19.00 Odprawa Animatorów Ruchu Światło-Życie

cukrzycę. Czyt.: Tt 3,1-7 (Chrześcijanie powinni naśladować Chrystusa w

Sobota – 17 listopada 2018 r.

łagodności); Łk 17,11-19 (Niewdzięczność uzdrowionych z trądu).

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Patronki sobotniego dnia
i Św. Elżbiety Węgierskiej, Zakonnicy; Międzynarodowy dzień modlitw
za studentów; Dzień Wspólnoty Różańca Nieustającego; Czyt.: 3 J 5-8

6.30 1. + Jadwigę Bańkowską, of. Sąsiedzi
2. O łaskę nawrócenia dla Tadeusza, of. Żona z Dziećmi
7.00 1. Gregorianka: + Sewerynę Kupa, of. Rodzina
2. Gregorianka: + Andrzeja Rucińskiego, of. Rodzina
3. + Mariana Czerskiego (w 2 r.), of. Żona
4. + Mieczysława Pałdynę i zm. Rodziców z obu stron Rodziny,
of. Rodzina

5. Dziękczynna w 5 r. urodzin Aleksandra, z prośbą o dary Ducha
Świętego oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla niego i dla jego Rodziców, of. Babcie
17.30 Wypominkowy Różaniec za Zmarłych (Sokołowska 91, 93, 124,
156, 158, 163)
18.00 1. Gregorianka: + Za zm. polecanych w Wypominkach 2018/19
2. Gregorianka: + Alicję Łoza, of. Siostra Teresa Sawicka

3. + Stanisława Strusa oraz zm. z Rodzin Strusów, Burskich,
Mieścickich i Rytelów, of. Córka
4. + Witolda (w 14 r.), Irenę, Kazimierę i Mikołaja oraz zm. z obu
stron Rodziny, of. Żona Barbara
Nieszpory za Zmarłych

(Pomagać głosicielom prawdy); Łk 18,1-8 (Wytrwałość w modlitwie).

6.30 1. + Franciszka Koziestańskiego (w 11 r.) i zm. z Rodziny, of.
Córka z Rodziną

2. + Cezarego Lange (w 3 r.) i zm z Rodziny Lange, of. Żona z
Rodziną

7.00 1. Gregorianka: + Sewerynę Kupa, of. Rodzina
2. Gregorianka: + Alicję Łoza, of. Siostra Teresa Sawicka
3. Gregorianka: + Andrzeja Rucińskiego, of. Rodzina
4. + Mirosława Brodzika (w 3 r.), zm. z Rodzin Rosów i Brodzików, of. Mama
5. + Jadwigę Ilczuk (w 9 r.), of. Córka
6. Dziękczynna za ocalenie życia Wandy w wypadku, z prośbą
o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa
na dalsze lata życia, of. Wanda Matwiejczuk
7. Dziękczynna w intencji Macieja, z prośbą o pomyślny przebieg
operacji i powrót do zdrowia, of. Mama
15.00 Zbiórka Ministrantów i Lektorów
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17.00 Zakończenie Katechez dla Narzeczonych
17.30 Wypominkowy Różaniec za Zmarłych (ul. Żytnia)
18.00 1. Gregorianka: + Za zm. polecanych w Wypominkach 2018/19

2. + Ewę, Zofię Bolesława, Helenę i Jerzego, zm. z Rodzin Ratyńskich i Gulewskich, of. Rodzina
3. Dziękczynna w 50 r. urodzin Ireneusza Błaszczaka, z prośbą
o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa
dla niego i dla jego Rodziny, of. Rodzice
4. Dziękczynna w 50 r. chrztu Jarosława, z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej, Św. Józefa, Anioła Stróża
i Św. Franciszka na dalsze lata życia, of. Jarosław Budziak
Nieszpory za Zmarłych i adoracja Najświętszego Sakramentu pod
przewodnictwem Wspólnoty „Strumienie Miłosierdzia”
19.00 Spotkanie formacyjne KSM

XXXIII Niedziela Zwykła – 18 listopada 2018 r.
Światowy dzień ubogich. Ofiary składane na tacę są przeznaczone na
dzieła prowadzone przez Caritas. Wspomnienie Bł. Karoliny Kózkówny,
Dziewicy i Męczennicy; Międzynarodowe dni modlitw za ofiary
wypadków drogowych (18-20 listopada); Rok B, II; Czyt.: Dn 12,1-3
(Zmartwychwstanie w czasach ostatecznych); Hbr 10,11-14.18 (Skuteczność
ofiary Chrystusa); Mk 13,24-32 (Sąd Ostateczny).

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP

7.00 1. + Irenę i Wacława Rowickich, of. Córka
8.30 1. Gregorianka: + Sewerynę Kupa, of. Rodzina
2. Gregorianka: + Andrzeja Rucińskiego, of. Rodzina
2. + Reginę (w 15 r.), Stefana, Halinę i Edwarda Podniesińskich,
Mariannę i Bronisława Zabadałów oraz Teresę Dziakowską, of.
Jadwiga Podniesińska

3. + Stanisława i Mariannę Borkowskich oraz Halinę Pastor, of.
Córka

10.00 1. + Lucjana (w 5 r.), Zygmunta, Wiktora i Stanisławę oraz zm.
Rodziców z obu stron Rodziny, of. Krystyna Ornowska
2. + Stanisławę, Franciszka i Wiesława oraz dusze w czyśćcu
cierpiące, of. Rodzina
3. + Alicję (w 3 r.), zm. z Rodziny Łozów, of. Rodzina
11.30 1. Gregorianka: + Alicję Łoza, of. Siostra Teresa Sawicka
2. + Barbarę Gil (w 7 r.), of. Rodzina
3. + Reginę (w 15 r.), Stefana, Halinę i Edwarda Podniesińskich,
Bronisława i Mariannę Zabadałów oraz Teresę Dziakowską, of.
Jadwiga Podniesińska

13.00 Za Parafian i Gości
16.30 1. + Eugenię, Bogdana i Pawła Rudnickich oraz zm. z obu stron
Rodziny, of. Siostra Aleksandra
17.30 Wypominkowy Różaniec za Zmarłych (Konopnickiej, Chrobrego
1, 3, 5 i 10)
18.00 1. Gregorianka: + Za zm. polecanych w Wypominkach 2018/19
Nieszpory za Zmarłych i niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu
pod przewodnictwem Wspólnoty „Strumienie Miłosierdzia”

(ZA) SZYBKO ODESZLI
Każdego roku w III-ci weekend listopada obchodzimy Światowy Dzień
Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych.
To z tego powodu przyszła niedziela
(18.XI) będzie także dniem modlitw
za ofiary wypadków drogowych.
Kościół woła nieustannie o trzeźwość, zachowywanie zasad i o poczucie moralnej odpowiedzialności za
życie i zdrowie ludzkie, które na naszych drogach jest bardzo narażone.
Ten Dzień Pamięci jest ma szczególne znaczenie w małej miejscowości Zabawa (Diecezja Tarnowska),
gdzie czczone są relikwie Bł. Karoliny Kózkówny. Biorą w nim udział
przedstawiciele Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, rządu, policji, straży pożarnej, parlamentarzystów, samorządowców oraz
motocyklistów. Bardzo licznie gromadzą się tam rodziny ofiar wypadków
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oraz ludzie, którzy cudem wypadki przeżyli. Wybór czasu i miejsca nie
jest przypadkowy, bowiem każdego roku również w Zabawie bardzo
uroczyście obchodzi się wspomnienie liturgiczne Bł. Karoliny, wypadające w dniu jej narodzin dla nieba, czyli 18 listopada. Współorganizatorami
wydarzenia są Krajowi Duszpasterze kierowców i strażaków.
Ks. Abp Zygmunt Zimowski podczas homilii mówił tu: „Święci, których czcimy na początku listopada są po to, ażeby zawstydzać.

SŁODKIE DZIECIŃSTWO KOSZTUJE
W środę 14 listopada obchodzimy
Światowy Dzień Cukrzycy. To dobra
okazja, by modlić się za chorych na
cukrzycę i poszukać dróg jej zapobiegania i leczenia. Obok czynników
genetycznych przyczyną cukrzycy
jest nadwaga i duża ilość cukru w codziennej diecie oraz mała aktywność
fizyczna. Predyspozycja do rozwoju
tej choroby jest kształtowana już od pierwszych dni życia, pod sercem
mamy. Ponadto to już w czasie ciąży mama rozpoczyna kształtowanie
nawyków żywieniowych dziecka. 1000 pierwszych dni życia, liczonych
od momentu poczęcia, ma fundamentalne znaczenie dla zdrowia malucha teraz i w dorosłym życiu. W tym okresie jego organizm intensywnie
się rozwija – dojrzewa układ pokarmowy oraz programuje się metabolizm. Nazbyt słodkie życie słono kosztuje tak dorosłych, jak i dzieci.

ZAKOPCONE ŻYCIE
Każdego roku w trzeci czwartek
listopada (w tym roku 15 listopada)
obchodzony jest Światowy Dzień
Rzucania Palenia, a w Kościele to
dzień modlitw, za próbujących wyjść
z nałogu. Inicjatorem tego „dnia”
była amerykańska dziennikarka
Lynn Smith (wiele mediów błędnie mówi o Lynn Smith jako o „dziennikarzu”, ale wystarczy „wygooglować” to imię i nazwisko, by zmienić zdanie). W 1974 roku zaapelowała ona, by przez jeden dzień palacze powstrzymali się od palenia papierosów. Efekt był zaskakujący. 150 tysięcy ludzi próbowało przez jedną dobę wytrzymać bez tej używki.
W następnych latach akcja objęła swoim zasięgiem wszystkie stany
USA i większość palaczy. Zachęcone powodzeniem akcji, Amerykańskie Towarzystwo Walki z Rakiem uznało trzeci czwartek listopada (tydzień przed obchodzonym w Stanach Zjednoczonych Dniem Dziękczynienia) za Dzień Rzucania Palenia.
Akcja przyjęła się w wielu krajach na świecie, w tym w Polsce, gdzie
od 1991 roku organizowana jest przez warszawskie Centrum Onkologii
i Fundację Promocja Zdrowia. Według Fundacji, przez ostatnich kilkanaście lat ponad 3 milionom Polaków udało się zerwać z nałogiem. Według danych WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) co roku z powodu palenia papierosów i narażenia na oddziaływanie dymu tytoniowego umiera niemal 6 milionów osób (jeden zgon co sześć sekund). 63% zgonów
jest spowodowanych przez choroby niezakaźne, których jednym z głównych czynników ryzyka jest palenie papierosów (niechlubne pierwsze
miejsce należy do nadciśnienia tętniczego). Palenie tytoniu zabiło około
100 milionów ludzi w XX wieku, o ile nie będziemy działać, może zabić
do miliarda ludzkich istnień w tym stuleciu.
W Polsce, co roku 70.000 mieszkańców umiera z powodu palenia
tytoniu, a kolejne 8.000 zgonów jest spowodowanych biernym paleniem.
Jak dowiodły liczne badania, istnieje związek przyczynowo-skutkowy
między opisywanym nałogiem, a rozwojem rozmaitych chorób. Palacze
częściej zapadają na: nowotwory jamy ustnej, gardła, krtani, płuc oraz
innych narządów, choroby układu krążenia, udary, choroby układu oddechowego (np. przewlekłą obturacyjną chorobę płuc), chorobę Crohna,
osteoporozę, chorobę Alzheimera, a także nowotwory szyjki macicy,
trzustki i nerki.
Nie czekajmy więc. Zacznijmy od dziś walkę z nałogiem!

STRONA 4

ŚWIATOWY DZIEŃ UBOGICH
Ojciec Święty Franciszek na zakończenie Roku Miłosierdzia ustanowił Światowy Dzień Ubogich,
obchodzony co roku w XXXIII
niedzielę zwykłą. Jak podkreśla:
„jesteśmy wezwani do wyciągnięcia ręki do biednych, do spotkania się z nimi, popatrzenia im
w oczy, przytulenia, aby poczuli ciepło miłości,
która przełamuje krąg samotności. Ich ręka wyciągnięta w naszą stronę jest również zaproszeniem do wyjścia z naszych pewności i wygód,
i do rozpoznania wartości, którą ubóstwo ma samo w sobie”.
Ofiary składane na tacę w naszym kościele
w przyszłą niedzielę (18.XI) będą w całości przeznaczone na dzieła prowadzone przez Caritas.

WZORY ŚWIĘTOŚCI
ŚWIADKOWIE Z MIĘDZYRZECZA. We
wtorek (13.XI) obchodzimy wspomnienie Św.
Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna,
Pierwszych Męczenników Polski, którzy w porozumieniu z królem Bolesławem Chrobrym założyli pustelnię koło Międzyrzecza (woj. Lubuskie).
Benedykt i Jan pochodzili z Italii, pozostali z Polski. W listopadzie 1003 r. zostali napadnięci
przez rabusiów i zamordowani. Byli pierwszymi
kanonizowanymi Polakami.
NIEMIECKA JAKOŚĆ. Św. Albert, nazywany
Wielkim, Biskup i Doktor Kościoła urodził się w
1200 r. w Lauingen (Niemcy). Był wykładowcą
między innymi na uniwersytetach w Kolonii, Paryżu i Rzymie. Jego uczniem był Św. Tomasz
z Akwiniu. Obaj należeli do Zakonu Dominikanów. Czcimy go w czwartek (15.XI). W modlitwach pamiętajmy o naszym kleryku Albercie,
który w tym dniu obchodzi imieniny.
MIŁOSIERDZIE Z OSTREJ BRAMY. Matkę
Bożą z Wilna nazywaną Ostrobramską, albo „Matką Miłosierdzia” czcimy w najbliższy piątek (16.XI).
DWIE WĘGIERKI. W tym tygodniu (16 i 17.XI)
czcimy dwie kobiety urodzone na Węgrzech:
Św. Małgorzatę Szkocką, wnuczkę króla Węgier
Stefana i króla Anglii Edmunda oraz Św. Elżbietę Węgierską, córkę króla Węgier Andrzeja II
i księżnej Gertrudy Śląskiej (siostry Św. Jadwigi).
GERTRUDA. Św. Gertruda Dziewica żyła w XIII
wieku. Jest jedną z największych mistyczek chrześcijaństwa. Dała początki kultu Serca Jezusowego. Jej wspomnienie obchodzimy w piątek (16.XI).
KAROLINA Z ZABAWY. W najbliższą niedzielę (18.XI) obchodzimy wspomnienie Bł. Karoliny Kózkówny, Dziewicy i Męczennicy, urodzonej w miejscowości Zabawa k/Tarnowa.
Wzmianka o niej jest na str. 3, w artykule „Za
szybko odeszli”. Jej postać przybliżył nam piękny film p.t. „Zerwany kłos”, nakręcony przez
Fundację Lux Veritatis.
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BAZYLIKI WIELKIE. Tytuł „Bazylika Wielka”
przysługuje tylko czterem kościołom Rzymu. Inne wyróżnione świątynie mogą nosić tytuł „Bazyliki Mniejszej. W piątek (16.XI) obchodzimy
wspomnienie rocznicy poświęcenia dwu rzymskich Bazylik Większych Św. Piotra i Św. Pawła.
ONI SĄ PRZYSZŁOŚCIĄ. Sobota (17.XI) to
międzynarodowy dzień modlitw za studentów.
Pamiętajmy o tych, którzy podjęli trud nauki, otwierający im drogę do realizacji ich powołania.
NIEUSTAJĄCY. Kolejny Dzień Wspólnoty Różańca Nieustającego wypada w najbliższą
sobotę (17.XI). Wspierajmy modlitwą członków
tej Wspólnoty, by byli wierni podjętym postanowieniom.
KATECHEZY PRZEDMAŁŻEŃSKIE. W najbliższą sobotę (17.XI o godzinie 17.00) zakończy się w naszej Parafii seria 8 katechez przedmałżeńskich. Dziękujemy wszystkim, którzy
w nich uczestniczyli. Następny cykl takich katechez rozpocznie się 23 lutego 2019 r. (ostatnia
niedziela lutego).
TRANSMISJE Z KODNIA. W przyszłą niedzielę (18.XI) Katolickie Radio Podlasie będzie
transmitować Eucharystię dla chorych z Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej o godzinie 10.00.
Transmisje te są w każdą III niedzielę miesiąca.
I KOMUNIA ŚW. W przyszłą niedzielę (18.XI)
o godzinie 13.00 zapraszam na Mszę Św. dzieci
przygotowujące się do I Komunii Św. i ich Rodziców. Po Mszy Św. będzie spotkanie formacyjne
i uroczysty obrzęd błogosławieństwa medalików.
ZAPOWIEDZI. Związek Małżeński zgodnie
z nauką Kościoła Katolickiego i prawem R.P.
zamierzają zawrzeć osoby stanu wolnego:
Zapowiedź II:Kamil Głuchowski i Paulina
Głuchowska z domu Piekart, oboje z naszej Parafii (65).
Jeśli ktoś wiedziałby o przeszkodach do zawarcia tego Małżeństwa, proszony jest o powiadomienie Ks. Proboszcza lub Kapłana dyżurnego w Kancelarii Parafialnej
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Świętujemy 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Jak rozumiemy słowo „ojczyzna”, czy potrafimy świętować ponad podziałami
oraz wyciągać wnioski z historii - komentują mieszkańcy naszego regionu, publicyści „Echa” oraz
- w specjalnym wywiadzie udzielonym naszemu
tygodnikowi - politolog prof. Antoni Dudek;
Jego historia nadaje się na scenariusz dobrego filmu. Czego nie wiemy o św. Jozafacie Kuncewiczu? I co leży u podłoża opinii, że owocem
jego śmierci jest m.in. beatyfikacja Męczenników
Podlaskich? Więcej w artykule „W służbie jedności”;
O grzechach skutecznie zagradzających drogę do nieba i roli przebaczenia w wyzwoleniu
dusz z mąk czyśćca - w kolejnym odcinku cyklu
„Na marginesie katechizmu”;
Ze statystyk wynika, że polskie dzieci i nastolatki tyją na potęgę. Jak zapobiegać otyłości?
NAŁÓG. 15 listopada obchodzimy światowy Na co zwrócić uwagę, układając jadłospis?
dzień modlitw za rzucających palenie papiero- Szczegółowe informacje w dziale „zdrowie”;
Zapraszamy do lektury
sów. O szczegółach piszemy na str. 3.

W PARAFII I W DIECEZJI

11 listopada 2018 r.

KOMPLEMENTY

Przez park idzie para emerytów, wdowiec i wdowa. Mężczyzna zagaja:
- Pachnie pani świeżym chlebem.
- Bardzo mi pan schlebia!
((((((((((((((((((((((((((((((( * )))))))))))))))))))))))))))))))))))

NIE POMOGŁO. Spotykają się dwie sąsiadki. Jedna
jest często przygnębiona, druga próbuje jej pomóc:
- Ja jak mam kiepski humor i dołek, to idę na zakupy.
Od razu mi się lepiej zrobi.
- Ja też byłam. Kupiłam 5 kilo ziemniaków, ale nic nie
pomogło.
RADA KOLEŻANKI. Dziewczyna dzieli się z koleżanką swoim doświadczeniem:
- Ja jak mam jakiś problem to robię przysiady.
- I co? Potrafisz wtedy problem rozwiązać?
- No, nie zawsze. Ale przynajmniej wiem, że będę
miała zgrabniejszą sylwetkę.
DŁUUUUGO... Dziewczyna do chłopaka:
- Mogłabym patrzeć na ciebie godzinami.
- No dobrze, ale po co?
- Żeby tylko nie iść do pracy.
POLAK POTRAFI.
Mama niezadowolona z pracy córki przy sprzątaniu:
- Czy ty potrafisz zrobić coś dobrze?
- Tak, oczywiście.
- A na przykład co?
- No... potrafię dobrze zjeść.
ROZSTANIE. Dziewczyna rozstała się z chłopakiem.
Koleżanka pyta ją:
- Kim był ten twój ostatni facet?
- Totalną pomyłką.
ZE ŚPIEWEM NA USTACH. Dziewczyna sprząta
dom i podśpiewuje:
- Wszystkie kurze powycierane, czy to jest miłość, czy
to jest sprzątanie...?
JAK LEPIEJ. Syn żali się ojcu:
- Niepotrzebnie chodziłem na dyskotekę. Koledzy
popili się i mi dokuczali.
- Gdy wychodziłeś mówiłem ci: „czasem lepiej zostać
w domu, niż wyjść... na osła”.
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