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28 NIEDZIELA ZWYKŁA
Rok liturgiczny 2017/2018 otwiera dwuletni cykl
programu, zatytułowanego „Duch, który umacnia
miłość". Ma on kontynuować refleksję nad
sakramentami
chrześcijańskiego
wtajemniczenia,
podjętej już w poprzednim, czteroletnim, cyklu,
poświęconym sakramentowi chrztu świętego. Istnieje
bowiem duża potrzeba ukazania tych sakramentów
(chrztu, bierzmowania, Eucharystii) w pewnej
wzajemnej zależności od siebie. Program duszpasterski
na rok 2017/2018, osnuty wokół biblijnego hasła:
„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym" (por. Dz 2,4),
skłania do refleksji na temat daru Ducha Świętego w
życiu chrześcijanina i w misji Kościoła.
Zbliżająca się 100. rocznica odzyskania niepodległości
przez Polskę wzywa do zastanowienia się nad
zobowiązaniem wynikającym z przyjęcia przez naród
polski daru Ducha Świętego nie tylko w wymiarze
indywidualnym, lecz także w wymiarze społecznym, a
nawet narodowym.
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Czytania na każdy dzień
Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują się;
- Łukasz Zelman – kawaler z Michałówki i Aneta Agata Więckowska –
panna z Woli Łychowskiej - oboje z par. tut. – zapowiedź pierwsza.
- Karolina Urszula Kaszewiak - panna z Wierzchowiny z par. tut. i Konrad
Wróblewski - kawaler z Wojciechówki z par. Promna – zapowiedź
pierwsza.
2. Dziś w naszej parafii o godz. 12.oo Msza św. i modlitwa dziękczynna za tegoroczne plony. Chcemy
dziękować Bogu za zbiory z naszych pól, ogrodów i sadów, ale i prosić o Boże błogosławieństwo.
3. W piątek przypada 34 rocznica męczeńskiej śmierci bł. Ks. Jerzego Popiełuszki.
4. W piątek nabożeństwo różańcowe i spotkanie dla młodzieży z kl. trzeciej gimnazjum.
5. W przyszłą niedzielę Kościół Powszechny obchodzi Światowy Dzień Misyjny, nazywany w Polsce
Niedzielą Misyjną. To dzień modlitwy i wsparcia materialnego misji na świecie. Tego dnia odbędzie
się także zbiórka pieniężna na tacę na cele misyjne.
6. Zbliża się listopad – miesiąc szczególnej pamięci i modlitwy za naszych zmarłych. Na wypominki
roczne i jednorazowe można składać w kancelarii i po Mszach św.
Pod chórem leżą kartki, które można zabrać i wpisać imiona zmarłych do wspólnej modlitwy
wypominkowej.
7. Nabożeństwa różańcowe w dni powszednie odprawiane są po Mszy św. wieczornej o godzi 17.oo.
Zapraszamy na wspólną modlitwę;

********************

Modlitwa do Jezusa naszego Króla i Pana
Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Panie nasz i Boże,
Odkupicielu rodzaju ludzkiego, nasz Zbawicielu!
Ty, który mówiłeś, że Królestwo Twoje nie jest z tego świata,
który wzywałeś nas do szukania Królestwa Bożego i nauczyłeś nas
prosić w modlitwie do Ojca: „przyjdź Królestwo Twoje”,
wejrzyj na nas stojących przed Twoim Majestatem.
Wywyższamy Cię, oddajemy Ci cześć i uwielbienie.
Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu.
Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu
przepraszamy za wszelkie nasze grzechy i zaniedbane dobro.
Wyrażamy naszą skruchę i prosimy o zmiłowanie.
Przyrzekamy zabiegać o pomnożenie Twojej Chwały,
dziękować za nieskończone Miłosierdzie, które okazujesz z
pokolenia na pokolenie,
wiernością i posłuszeństwem odpowiadać na Twoją Miłość.
Boski Królu naszych serc, niech Twój Święty Duch,
wspiera nas w realizacji tych zobowiązań, chroni od zła i dokonuje
naszego uświęcenia.
Niech pomaga nam porządkować całe nasze życie i posłannictwo
Kościoła.
Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym
narodzie,
na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi.
Spraw, aby nasze rodziny, wioski, miasta i świat cały objęło Twe
Królestwo:
królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski,
królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju,
teraz i na wieki wieków Amen.

**************************************

******************************************
Wobec różnych sytuacji duszpasterskich i wątpliwości - zwłaszcza nowych mieszkańców, którzy
osiedlają się w Olszamach – wątpliwości dotyczących przynależności do parafii, na początku roku
zwróciłem się do Kurii Warszawskiej o wyjaśnienie sprawy granic naszej parafii. Ksiądz Kanclerz w
imieniu Ks. Kardynała przekazał mi kopie dekretu dotyczącego erygowania parafii Zbrosza z 15
listopada 1974 roku, wydanego przez Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w którym między innymi
czytamy, że w skład nowo utworzonej parafii wchodzą następujące miejscowości - z parafii Goszczyn;
Józefów, Kolonia Józefów, Pelinów i Olszamy.
Ksiądz Kanclerz podkreślił, że dekret wszedł w życie i obowiązuje od 1 grudnia 1974 r.
Podkreślił także, że wszystkie wioski w całości są przyłączone do nowej parafii i podlegają opiece
duszpasterskiej proboszcza parafii Zbrosza. Wobec różnych praktyk stosowanych do tej pory
niezgodnych z wolą prawodawcy, polecił porozumieć się w tej kwestii z Proboszczem parafii
Goszczyn co uczyniliśmy razem z Ks. Prałatem.
Ks. Arkadiusz Wiktorowicz - Proboszcz z Goszczyna otrzymał również kopie dekretu i rozmawiał w
tej sprawie z Księdzem Kanclerzem. W wyniku tej rozmowy, w piątek poinformował nas, że w czasie
wizyty kolędowej nie będzie odwiedzał rodzin z Olszam, ani też nie będzie załatwiał spraw
kancelaryjnych, ani sakramentalnych rodzin, które nie należą do jego parafii. Dotychczasowa
praktyka - jak powiedział Ks. Arkadiusz, wynikała z zastanej sytuacji i pewnej niewiedzy co do tej
sprawy.
W rozmowie ustaliliśmy też, że dziś przekażemy tę informację w obu parafiach.
20.12.2015 r.
****************************************
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Kliknij za życiem; - www.jedenznas.pl
Milion Europejczyków poparło akcję "Jeden z nas". Ale to nie koniec akcji pro-life na starym kontynencie, podpisy zbierane są
nadal.
Każdy z nas ma szansę jednoznacznie opowiedzieć się po stronie życia - wystarczy kliknąć i poprzeć akcję "Jeden z nas". Do
aktywnej postawy zachęca dokument bioetyczny Episkopatu.
W opublikowanym w ostatnich dniach dokumencie "O wyzwaniach bioetycznych, przed którymi stoi współczesny człowiek"
biskupi polscy podkreślili, że "konieczne jest zaangażowanie w czynną obronę ludzkiego życia od chwili poczęcia".
"Sprzeciw wobec wszystkich praktyk wymierzonych w życie ludzkie wyraża się najpierw w jednoznacznym opowiedzeniu się
po stronie życia. Oznacza to zakaz bezczynności, niezajmowania wyraźnego stanowiska" - czytamy w dokumencie.
Zobacz także:
Dokument "O wyzwaniach bioetycznych, przed którymi stoi współczesny człowiek"
Strona akcji "Jeden z nas"
PODPISZ SIĘ POD AKCJĄ "JEDEN Z NAS"

Warto przeczytać; - kliknij - Ogłoszenia Parafialne
1. Kardynał Nycz spotkał się z Miklosem Soltesze
2. Francja: rozpoczęto dochodzenie w sprawie cudu za wstawiennictwem bł. ks. Jerzego Popiełuszki
3. Homilia ks. abp. Stanisława Wielgusa, arcybiskupa seniora archidiecezji warszawskiej, wygłoszona 11 sierpnia
2014 r. w Radecznicy
4. „Kochająca matka zawsze trzeźwa"
5. Słowo Arcybiskupa Warszawskiego na Święto Dziękczynienia
6. Jacek Salij OP - Strategia: uderz w pasterza!

