W NASZEJ PARAFII…
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Ewangelia na niedzielę (Mt 25,1-13)
Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: «Podobne będzie
królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy
i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było
nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale
nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały
również oliwę w swoich naczyniach. Gdy się pan młody opóźniał,
senność ogarnęła wszystkie i posnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: „Oto pan
młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!” Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły
swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: „Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze
lampy gasną”. Odpowiedziały roztropne: „Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie
raczej do sprzedających i kupcie sobie”. Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody. Te,
które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną, i drzwi zamknięto. Nadchodzą w końcu
i pozostałe panny, prosząc: „Panie, panie, otwórz nam!” Lecz on odpowiedział:
„Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was”. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani
godziny».
Rozważanie:
Wszyscy zasypiamy w ważnych sprawach. Nie chodzi o ten sen fizyczny. Natomiast
chciałbym być bardzo przytomny, jeśli chodzi o najważniejsze sprawy w moim życiu.
Chciałbym być przytomny w mojej wierze w Boga, chciałbym mieć otwarte oczy, jeśli
chodzi o moje relacje z ludźmi, chciałbym, żeby moja miłość do ludzi miała otwarte oczy.
Chciałbym widzieć, jak Bóg mnie prowadzi i do jakich zaangażowań mnie wzywa.
Chciałbym być bardzo trzeźwy, jeśli chodzi o motywacje, które mną kierują. Ale prawda
jest taka, że na pewno zasnę. Na pewno będzie taki moment, kiedy przysnę. Kiedy będę
miał stępioną percepcję, kiedy będę nie zauważał wielu różnych rzeczy. I o tym jest ta
dzisiejsza Ewangelia - wszystkie z tych kobiet zasnęły. Ale, warto ten czas takiego
wyjątkowego przebudzenia - bo każdy ma takie wyjątkowe okresy, kiedy ma ostrzejszą
świadomość i pragnienia, i więcej widzi i bardziej mu zależy. Warto te dobre okresy
przebudzenia wykorzystać solidnie. Tak solidnie, aby pewne rzeczy nadrobić. Jeśli widzisz
więcej, to więcej zrób. Pójdź za tym. Popracuj intensywnie. Po to żeby ten okres, gdy
przyśniesz, nie ograbił cię zbyt mocno z tych wszystkich skarbów, które Bóg składa w
twoim sercu. (o.W. Jędrzejewski OP)
                            

Liturgia słowa: Niedziela (08.11): Mdr 6,12-16 Ps 63 1Tes 4,13-18 Mt 25,1-13;
poniedziałek (09.11):
Ez 47,1-2.8-9.12
Ps 46
1Kor 3,9b-11.16-17
J 2,13-22;
wtorek (10.11): Tt 2,1-8.11-14 Ps 37 Łk 17,7-10; środa (11.11): Tt 3,1-7 Ps 23
Łk 17,11-19; czwartek (12.11): Flm 7-20 Ps 146 Łk 17,20-25; piątek (13.11): 2J 4-9
Ps 119 Łk 17,26-37; sobota (14.11): 3J 5-8 Ps 112 Łk 18,1-8.
W liturgii obchodzimy: w poniedziałek święto rocznicy poświęcenia Bazyliki
Laterańskiej, we wtorek wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła,
w środę – św. Marcina z Tours, biskupa, w czwartek wspomnienie św. Jozafata, biskupa
i męczennika, w piątek – Świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna,
pierwszych męczenników Polski, w sobotę wspomnienie Najświętszej Maryi Panny.
                            

Wezwanie Metropolity Przemyskiego do modlitwy za Ojczyznę i Kościół

Ostatni czas zrodził w Kościele w Polsce wiele inicjatyw, których celem jest modlitwa
w intencji naszej Ojczyzny. Pojawiały się one jako inicjatywa biskupów czy kapłanów.
Wiele też było inicjatyw oddolnych. Również w naszej Parafii uczestniczyliśmy w tym
narodowym „szturmie do nieba”. W poprzednią sobotę wieczorem, zgodnie z propozycję
KEP i naszego Ks. Arcybiskupa modliliśmy się o pokój w naszej Ojczyźnie, a przez cały
ostatni tydzień dołączyliśmy do „Różańca do granic nieba”. Celem tej ostatniej inicjatywy
było wynagrodzenie i przebłaganie Boga za grzechy zabijania dzieci nienarodzonych.
W ten ciąg wpisuje się kolejne wezwanie Ks. Metropolity, aby 11 listopada podjąć
żarliwą modlitwę, ofiarować uczynki pokutne i wyrzeczenia w intencji naszej Ojczyzny
i Kościoła Świętego. Ks. Arcybiskup prosi o odmówienie po Mszy Św. lub podczas
adoracji Najświętszego Sakramentu modlitwy w intencji Ojczyzny i odśpiewanie
z wiernymi pieśni „Boże coś Polskę”. Swoje wezwanie kieruje też do wszystkich
wiernych, aby gromadząc się dogodnej porze we wspólnotach rodzinnych, w „domowym
wieczerniku”, wspólnie odmówili dziesiątek różańca (tajemnicę Zesłania Ducha
Świętego). (…) Niech ten dzień zjednoczy nas w duchowej trosce o losy naszego Narodu.
Intencje modlitewne, które będą nam towarzyszyć: o zgodę i pokój w naszej Ojczyźnie; o
ustanie pandemii i zdrowie dla wszystkich chorych i cierpiących; w intencji wszystkich
służb medycznych, mundurowych oraz wolontariuszy, którzy z heroicznym
poświęceniem posługują chorym i cierpiącym. Modląc się za zmarłych w listopadzie,
polecajmy Miłosierdziu Bożemu wszystkich poległych w walce o niepodległość Ojczyzny, a
także zmarłych w ostatnim czasie kapłanów i wiernych. Włączajmy się wszyscy w modlitwę
ufności i zawierzania naszej Ojczyzny Bogu przez pośrednictwo Maryi, Matki i Królowej.
Jedną z modlitw, której odmówienie proponuje nasz Arcypasterz publikujemy poniżej.

Modlitwa o pokój

Panie Jezu Chryste, Ty, który jesteś naszym pokojem, Ty, który zburzyłeś rozdzielający
ludzi mur – wrogość, Ty, który ludzi dalekich czynisz bliskimi, Ty, który w sobie zadałeś
śmierć wrogości! Prosimy, zadaj śmierć także jakiejkolwiek wrogości w nas! Daj nam
światłe oczy serca, byśmy przestali widzieć w sobie wzajemnie przeciwników, a zobaczyli
współdomowników – w Twoim Domu, a także w tym domu, który ma na imię Polska.
Nawróć nasze wzajemne myślenie o sobie, i daj nam słowa i czyny na miarę tego
nawrócenia. Włóż nam w usta – a jeszcze wcześniej w nasze myśli – słowa, które budują,
nie rujnują; leczą, nie zadają ran; pocieszają, nie odbierają nadziei; niosą pokój, nie
wywołują agresji. Wskaż nam czyny konkretnej miłości i miłosierdzia, wokół których
odbudujemy naszą wspólnotę. Zwłaszcza w tak trudnej, obecnej chwili pandemii
poprowadź nas do osób chorych i starszych, tych, którzy przebywają na kwarantannie
i tych, którzy opłakują swoich zmarłych. Pomnóż w nas ofiarność i współczucie. Uczyń
każdego z nas „nowym człowiekiem”, a nastanie pokój! Modlimy się za wszystkich!
O mądrość i pragnienie dobra wspólnego dla każdego, kto w obecnym sporze zabiera głos;
Za polityków wszystkich opcji w parlamencie i poza nim. Za tych, którzy modlą się
w kościołach, i za tych, którzy demonstrują. Za wierzących w Boga, i za tych, którzy
wartości prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna wywodzą z „innych źródeł”; Również
za tych, którzy w tej chwili wcale ich nie szukają. Ty – rozpoznany czy nierozpoznany –
znajdź drogę do każdego z nas, wskaż nam właściwe drogi ku sobie nawzajem. I skutecznie
nas po nich poprowadź. Amen.
                            

Wspomnienie o księdzu Tadeuszu Białym

Myślę, że ks. Tadeusz był znany każdemu żyjącemu życiem Archidiecezji Przemyskiej,
począwszy od diecezjalnej Diakonii Muzycznej, poprzez pielgrzymki i duszpasterstwa, a
kończąc na słynnym Spotkaniu Młodych Archidiecezji Przemyskiej. Młodzież z naszej

diecezji z pewnością zachowa w swoich sercach Jego radosne, wręcz roztańczone i pełne
muzyki, kapłaństwo oraz charakterystyczne pozdrowienie „Boże szczęść”, od którego
rozpoczyna się tak wiele pięknych wspomnień, o czym sam się przekonałem rozmawiając
ze swoimi znajomymi oraz czytając wpisy w Internecie. Moim drobnym, ale najbardziej
wyraźnym wspomnieniem tego kapłana pozostaje SMAP 2019 w Dukli. Późnego
wieczora, prawie godzinę po ostatnim nabożeństwie, zorientowałem się, że przegapiłem
jedyny bus, którym mógłbym spokojnie dojechać do oddalonego o niemal 10 km miejsca
mojego noclegu. Ledwo zdążyłem wyruszyć w drogę powrotną, a już spotkałem
wychodzącego z pobliskiej hali sportowej księdza Białego. Po krótkim dialogu
zaproponował mi podwózkę, z czego skorzystałem. Ten serdeczny gest sprawił, że
bezpiecznie dotarłem do miejsca docelowego. Mimo, iż dla każdego z nas ta śmierć była
ukłuciem smutku, głęboko wierzę, że młodzież z Archidiecezji Przemyskiej właśnie
zyskała swojego nowego patrona, który będzie nas wspierał z miejsca wypełnionego
radością Bożą, tą samą, którą emanował ksiądz Tadeusz. (K.J.)
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE - XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA
Dzisiaj od 15.00 możliwość osobistej modlitwy przed Najświętszym
Sakramentem, a na godz. 19.00 zapraszamy na nabożeństwo zakończenia Różańca
do granic nieba, połączone z aktem zawierzenia się Matce Bożej i Najświętszemu
Sercu Jezusowemu. Możemy także wziąć udział w tej modlitwie w domu, poprzez
transmisję na stronie rozaniecdogranic.pl .
W środę wypada kolejna rocznica odzyskania niepodległości. Msze św. w naszym
kościele będą o 6.30 i o 17.00. Nasz Ks. Arcybiskup kieruje do całej diecezji prośbę,
aby 11 listopada podjąć żarliwą modlitwę, ofiarować uczynki pokutne
i wyrzeczenia w intencji naszej Ojczyzny i Kościoła Świętego. Będziemy modlić się
w tych intencjach po Mszach św., szczególnie po wieczornej, połączonej z
wystawieniem Najświętszego Sakramentu.
Codziennie w listopadzie modlimy się za naszych zmarłych polecanych Panu
Bogu w modlitwach wypominkowych. Msza św. w intencji tych zmarłych będzie
w czwartek o godz. 17.00.
W piątek, 13 listopada, nabożeństwo fatimskie. Po Mszy św. wieczornej,
zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej w duchu fatimskim.
W przyszłą niedzielę Msza św. o godz. 11.30 będzie w intencji rejonów III i IV.
Serdecznie dziękujemy za sprzątanie kościoła. Prosimy do sprzątania w SOBOTĘ
na godz. 8.00 mieszkańców os. Jagiełły blok nr 5.
Od wczoraj obowiązują nowe ograniczenia wynikające ze stanu epidemii, które
dotyczą także Kościoła. W związku z tym nasz Ks. Arcybiskup przypomina o
obowiązujących zarządzeniach i podaje nowe komunikaty:

• do 29 listopada obowiązuje limit osób w kościołach - 1 osoba na 15 m2, dlatego
głównie ze względu na to ograniczenie, aktualna pozostaje dyspensa od obowiązku
niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej. (Aby umożliwić udział we Mszy św.
niedzielnej większej liczbie osób, w naszym kościele, wieczorne Msze św. sobotnie,
w tym czasie będą z liturgią niedzielną).
• mając na uwadze względy bezpieczeństwa, z Komunią świętą do domu chorego
można udać się na wyraźną prośbę chorego lub członka rodziny. Nie zapominajmy
też o praktyce Komunii św. duchowej.
• warto pamiętać, że żal doskonały, płynący z miłości do Boga nad wszystko
umiłowanego, wyrażony przez wiernych w szczerej prośbie o przebaczenie (takiej,
jaką penitent jest obecnie w stanie wyrazić) i któremu towarzyszy votum confessionis,

•
•

•
•

czyli stanowcze postanowienie, aby jak najszybciej przystąpić do spowiedzi
sakramentalnej, pozwala uzyskać im przebaczenie grzechów, nawet śmiertelnych.
Pamiętajmy także, że Kościół nie dopuszcza możliwości sprawowania sakramentu
pokuty przez środki komunikacji elektronicznej. Stolica Apostolska nigdy nie
zezwoliła na spowiedź „na odległość”.
konieczne i szczególnie ważne staje się w tym czasie ożywienie modlitwy w
rodzinach - w domowym Kościele, aby obowiązujące ograniczenia nie doprowadziły
do osłabienia a nawet utraty więzi z Panem Bogiem.
światopoglądowy i ideologiczny zamęt, powodowany przez wiele środków
masowego przekazu, powinien bardziej nas mobilizować do lektury prasy
katolickiej oraz słuchania katolickich rozgłośni radiowych i telewizyjnych.
Niech szczególnie bliskie naszemu sercu pozostaje diecezjalne Radio FARA oraz
tygodnik katolicki Niedziela.
szczególną troską i opieką należy objąć osoby potrzebujące pomocy; obudźmy naszą
wrażliwość na sytuacje wymagające posługi miłosierdzia.
zasady udziału wiernych w celebracjach chrztu, sakramentu małżeństwa oraz w
pogrzebach muszą być dostosowane do przepisów i zaleceń epidemiologicznych. Do
29 listopada br. obowiązuje zakaz organizowania jakichkolwiek procesji.

                            

INTENCJE MSZY ŚW. 09/11/2020 - 15/11/2020
09/11/2020 Poniedziałek
06:30 Za + JANA Sopel (od wnuka Damiana)
17:00 Za + SYLWESTERA Opaluch (greg)
17:00 Za + STASNISŁAWĘ Kątek (od Alicji Tancer)
10/11/2020 Wtorek
06:30 Za + ANIELĘ Figlarską (od Michała Starmach z żoną)
17:00 Za + SYLWESTERA Opaluch (greg)
17:00 Za + WŁADYSŁAWĘ Grendus (od Rady i Zarządu dzielnicy Krosno-Polanka)
11/11/2020 Środa
06:30 Za + STANISŁAWA Kątek
17:00 O zdrowie, Boże błog, i potrzebne łaski dla osoby Panu Bogu wiadomej
17:00 Za + SYLWESTERA Opaluch (greg)
12/11/2020 Czwartek
06:30 Za + ANIELĘ Figlarską (od Izabelii Stramach z rodziną)
17:00 Za + SYLWESTERA Opaluch (greg)
17:00 Za + CZESŁAWĘ Miciak (od Bogusławy i Barbary Nykiel)
17:00 Za ZMARŁYCH polecanych w wypominkach
13/11/2020 Piątek
06:30 Za + KATARZYNE i CZESŁAWA Fedan
17:00 Za + SYLWESTERA Opaluch (greg); 17:00 Za + STANISŁAWĘ Kątek
14/11/2020 Sobota
06:30 Za + STANISŁAWĘ Kątek (od rodziny Milów)
17:00 Za + SYLWESTERA Opaluch (greg); 17:00 Za + ŁUKASZA w 14 rocz. śmierci
15/11/2020 XXXIII Niedziela Zwykła
08:00 Za + MIECZYSŁAWA Markiewicza w 6 rocz. śmierci
10:00 Za + SYLWESTERA Opaluch (greg); 11:30 Za rejon III i IV; 16:00 Za Parafian
                            
Gazetka parafialna wydawana staraniem Diakonii Ewangelizacyjnej działającej w parafii.
Zapraszamy do współpracy. Kontakt z redakcją: wnaszejparafii@gmail.com

