Chrystus nalega, że najbardziej
w i a r y g o dn y m ś w i a de ct w e m
naszego życia będzie miłosierdzie
okazane bliźnim. Wreszcie, sąd
żywych i umarłych ukaże bezintere
-sowność daru Bożego, łaskę, jaką
jest królestwo przygotowane nam
od założenia świata.
Chrystus, który w zmartwych
-wstaniu odniósł zwycięstwo nad śmiercią, rozpoczął dla nas nowy sposób
życia z Bogiem. Jezus wchodzi pierwszy do tego życia, aby przygotować
miejsce dla swoich wybranych. W tym czasie chrześcijanie pozostają w
nadziei, że pewnego dnia będą żyć z Chrystusem na wieki. Dlatego przez
wiarę i sakramenty powinni być zjednoczeni z Nim już na ziemi ożywiając
w sobie świadomość, że Sąd Ostateczny dotyczy wszystkich. Nikt nie
będzie pozostawiony na uboczu.
Nikt nie wie, kiedy nastąpi paruzja. Trzeba zatem uwierzyć słowom
Jezusa, który wzywa, aby już teraz owocnie korzystać z czasu łaski Bożej,
modlić się i czuwać. A wtedy będziemy zawsze gotowi na spotkanie z
Panem i przepełnieni nadzieją w Boże miłosierdzie, a nie pełni lęku przed
nieznaną przyszłością, ślepym losem czy bliżej nieokreślonym
przeznaczeniem.
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Koniec świata
Liturgia Słowa przedostatniej niedzieli roku liturgicznego kieruje
naszą myśl ku czasom ostatecznym, ku drugiemu przyjściu Jezusa. To
przyjście będzie powszechne i zauważalne. Jednak termin paruzji jest
zakryty, wie o nim tylko Ojciec niebieski. Uczniowie powinni natomiast
umiejętnie odczytywać znaki czasu. To ważne zadanie, które daje zdrowy,
ewangeliczny osąd rzeczywistości przeszłej, teraźniejszej i przyszłej.
Pomaga również budzić w sercu nadzieję, by nie popaść pesymizm czy
rozpacz, które powodują poczucie ciągłego zagrożenia i niepewności oraz
oczekiwania na nieuniknioną zagładę. Znaki czasu to wydarzenia życia
doczesnego, przez które Bóg przemawia, powołuje do dialogu i występuje
z konkretnym zadaniem przyjęcia obecnej sytuacji. Ważna jest więc ufność
Bogu, że przez stworzenie świata, a zwłaszcza przez wydarzenie Jezusa
Chrystusa, wkroczył On w historię świata tworząc z niej historię zbawienia.
Przez wiarę człowiek także uczestniczy w tym wydarzeniu, a dzięki swoim
decyzjom i wyborom może oddziaływać na świat i go zmieniać.
Jak przypomniał Sobór Watykański II, dzięki wierze w pomoc Ducha
Świętego lud Boży „stara się w wydarzeniach, potrzebach i pragnieniach, w
których uczestniczy z resztą ludzi naszej doby, rozpoznać, jakie w nich
mieszczą się prawdziwe znaki obecności lub zamysłów Bożych” (KDK 11).
W tych odniesieniach do sytuacji współczesnej chodzi jednak nie tylko o
doczesną interpretacje znaków czasu, ale o spojrzenie teologiczne. I tak,
wiara w powtórne życie Syna Człowieczego sprawia, że czas Kościoła
posiada charakter jednego wielkiego oczekiwania. Pewne jest to, że paruzja
będzie poprzedzona powszechnym uciskiem, różnymi kataklizmami i
cierpieniami. Chrystus powróci, ponieważ „Ojciec nie sądzi nikogo, lecz
cały sąd przekazał Synowi”. Ów sąd będzie dziełem wyzwolenia „z niewoli
zepsucia, aby uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych”. Sąd
Ostateczny będzie również konfrontacją ludzkich uczynków.
/dokończenie artykułu na ostatniej stronie/

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

INTENCJE MSZALNE

7.00

19.11. Poniedziałek – bł. Salomei, wspomnienie
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Natalii i Dawida w 3 miesiące po ślubie
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Patrycji i Mateusza w 3 miesiące po ślubie
† Bogda Rybak 30 dzień po śmierci
† Stanisław – Msza św. gregoriańska(18)
† Bronisław Brzycki 8 rocznica śmierci i rodzice z obojga stron
† Halina Madyńska – Msza św. gregoriańska(20)
Msza św. zbiorowa za zmarłych
20.11. – Wtorek – św. Rafała Kalinowskiego, wspomnienie
† Halina Madyńska – Msza św. gregoriańska( 21)
O uwolnienie od złego ducha od pewnej rodziny
† Zofia, Teofil, Edmund, Barbara Kopycińscy, Zofia Bogacka, Krystyna i Stanisław Łompieś
† Zbigniew Jastrząb 30 dzień po pogrzebie
† Stanisław – Msza św. gregoriańska(19)
Msza św. zbiorowa za zmarłych
21.11. – Środa - Ofiarowanie NMP
† Halina Madyńska – Msza św. gregoriańska(22)

7.00

† Stanisław – Msza św. gregoriańska(20)

18.00

† Dorota Wilińska – Rudnik 30 dzień po śmierci

18.00

† Wanda Zielińska 15 rocznica śmierci

18.00
18.00

Msza św. zbiorowa za zmarłych

7.00
7.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
7.00
7.00
18.00
18.00
18.00
18.00

W intencjach czcicieli MBNP

7.00
7.00

22.11. – Czwartek – św. Cecylii, wspomnienie
† Halina Madyńska – Msza św. gregoriańska(23)
† Marian Ślązak 30 dzień po pogrzebie

18.00

† Helena i Stanisław Wojtkiewicz i rodzice z obojga stron

18.00

18.00

Msza św. dziękczynna w 70 rocznicę urodzi i imienin dla Cecylii z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i
potrzebne łaski
† Stanisław – Msza św. gregoriańska(21)

18.00

Msza św. zbiorowa za zmarłych

7.00

23.11. – Piątek
† Halina Madyńska – Msza św. gregoriańska(24)

7.00
18.00
18.00
18.00
18.00

1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

7.00

Za dusze w czyśćcu cierpiące
† Helena Jamrożek z okazji urodzin, Ignacy Jamrożek w rocznicę śmierci i rodzice z obojga stron
† Jan Chodór 19 rocznica śmierci, Piotr Guziński 8 rocznica śmierci i zmarli z rodziny Chodór
† Stanisław – Msza św. gregoriańska(22)
Msza św. zbiorowa za zmarłych
24.11. – Sobota – śś. Andrzeja Dunc – Lac i towarzyszy
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Klaudii i Mateusza 3 miesiące po ślubie

7.00

O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Dorota i Bartosza 3 miesiące po ślubie

10.

7.00
18.00
18.00

† Halina Madyńska – Msza św. gregoriańska(25)
† Ireneusz i Zbigniew Mocarscy, zmarłe rodzeństwo i rodzice Mocarscy i Kisielewscy
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Wiolety i Michała 3 miesiące po ślubie

11.

18.00

† Stanisław – Msza św. gregoriańska(23)

18.00

Msza św. zbiorowa za zmarłych

7.30
7.30
9.30
9.30
11.00
11.00
12.30
12.30
18.00

25.11. – Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata
† Stanisław – Msza św. gregoriańska(24)
† Halina Madyńska – Msza św. gregoriańska(26)
† Adela Gajaszek i zmarli z rodziny Gajaszek i Bakierskich
† Anna, Ludwik, Dominik i zmarli z rodziny
† Kazimierz Wudarczyk 4 rocznica śmierci i zmarli z rodziny Wudarczyk
† Andrzej Korociński 12 rocznica śmierci, zmarli z rodziny Sadowskich i Korocińskich
† Zmarli rodzice: Eugeniusz i Genowefa oraz rodzeństwo: Jerzy, Mira(f) i Bogusław
O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Katarzyny z okazji imienin
Msza św. zbiorowa za zmarłych

9.

Dziś w naszej parafii gościmy ks. dra. Marcina Pinkiewicza, ojca
duchownego WSD w Elblągu, który wygłosi do nas Słowo Boże,
a po Mszy św. będzie rozprowadzał kalendarze, które są formą
wsparcia naszego seminarium.
Dziś ofiary składane na tacę przeznaczamy na ogrzewanie.
Dziś jeszcze zapraszamy o godz. 19.00 do domu parafialnego na
spotkanie szkoły biblijnej.
Także dziś po Mszy św. o godz. 11.00, zapraszamy rodziców dzieci
przygotowujących się do Pierwszej Komunii św. na spotkanie.
Zapraszamy codziennie na różaniec wypominkowy o godz. 17.30
i Mszę św. zbiorową o godz. 18.00 w intencji zmarłych, których
wypisaliśmy na kartkach.
W rozpoczynającym się tygodniu wspominamy: we wtorek – św.
Rafała Kalinowskiego – karmelitę, w środę – ofiarowanie
Najświętszej Maryi Panny, w czwartek – św. Cecylię – patronkę
muzyki. Naszemu Panu Organiście składamy podziękowanie za
jego służbę i pracę w kościele. Jedocześnie życzymy Bożego
błogosławieństwa przez wstawiennictwo św. Cecylii.
Za tydzień w niedzielę Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata.
Pan Bartłomiej rozpoczął roznoszenie poświęconych opłatków na
stół wigilijny. Przyjmijmy go z otwartością i życzliwością.
Od dnia 13 listopada br. rozpoczęły się zapisy na kolację wigilijną
z paczką świąteczną dla samotnych, osamotnionych i bezdomnych
parafian. Kolacja odbędzie się w domu parafialnym przy
ul. Targowej dnia 18 grudnia br. o godz. 16.00.
Od dziś nasz parafialny Caritas rozpocznie sprzedaż świec na stół
wigilijny.
Zachęcamy do lektury Gościa Niedzielnego, którego możemy
zakupić w przy wyjściu z katedry, jak również Małego Gościa,
który jest adresowany do dzieci.

W ubiegłym tygodniu odeszli do wieczności:
† Kazimierz Orłowski, l. 78;
† Janina Frica, l. 83;
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie…

