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Czytania na każdy dzień

1. W poniedziałek o godz. 18.3o – konferencja dla narzeczonych.
2. We wtorek i w piątek o godz. 16.oo spotkanie dla kl. trzeciej gimnazjum, a w piątek o godz. 17.45
- spotkanie dla kl. pierwszej szk. średniej.
3. Państwu Zofii i Jackowi Kulej z Daltrozowa dziękuję złożoną ofiarę na prace wykonane na
cmentarzu;

List Ojca Świętego na 100-lecie odzyskania niepodległości
Sto lat temu, w dniu 11 listopada, Polska odzyskała niepodległość. Wraz z zakończeniem I wojny
światowej zamknął się okres dominacji rosyjskiej, pruskiej i austriackiej nad narodem, który przed
rozbiorami współtworzył historię chrześcijańskiej Europy, wnosząc całe bogactwo własnej, szlachetnej kultury i duchowości. Odzyskanie suwerenności było okupione poświęceniem wielu synów Polski,
którzy gotowi byli poświęcić swą wolność osobistą, swoje dobra, a nawet życie, na rzecz utraconej
Ojczyzny. Dążenie do wolności „opierali na nadziei, płynącej z głębokiej wiary w pomoc Boga, który
jest Panem dziejów ludzi i narodów. Ta wiara była oparciem również wtedy, gdy po odzyskaniu
niepodległości trzeba było szukać jedności pomimo różnic, aby wspólnymi siłami odbudowywać kraj
i bronić jego granic”.
Wraz z Kościołem w Polsce i wszystkimi Polakami dziękuję Bogu za to, że wspierał swoją łaską i
mocą kolejne pokolenia, i sprawił, że przed stu laty spełniła się ich nadzieja na wolność i nie utracili
jej, mimo kolejnych, bolesnych doświadczeń dziejowych, związanych z II wojną światową,
nazistowską okupacją komunistycznym reżimem.
Podejmując modlitwę św. Jana Pawła II, szczególnego świadka tego stulecia, proszę Boga o łaskę
wiary, nadziei i miłości dla wszystkich Polaków, aby w jedności i pokoju dobrze korzystali z tak
cennego daru wolności. Niech opieka Maryi, jasnogórskiej Królowej Polski, zawsze towarzyszy
Waszej Ojczyźnie i wszystkim Polakom! Niech Boża Opatrzność darzy naród polski pokojem i
pomyślnością teraz i w przyszłości! Boże błogosławieństwo niech zawsze będzie z Wami!
Franciszek – papież.

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

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!

