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Pomoc Kościołowi w Potrzebie

Prawidło tygodnia:
„Nikt nie idzie sam do nieba. Rozbić naczynie, zapach się rozejdzie. Nie tylko będziemy Boga kochać, ale inni Go przez nas pokochają, a to jest coś”.
- św. Brat Albert Chmielowski

Panie, nasz Boże, spraw, abyśmy znajdowali radość
w Twojej służbie, † albowiem szczęście trwałe i pełne
możemy, znaleźć tylko w wiernym oddaniu się
Tobie, * Stwórcy wszelkiego dobra . Amen.

CZYTANIE I
Dn 12, 1-3
Zmartwychwstanie w czasach ostatecznych
W owym czasie wystąpi Michał, wielki książę, który jest opiekunem dzieci
twojego narodu. Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie było, odkąd narody
powstały, aż do chwili obecnej. W tym czasie naród twój dostąpi zbawienia:
ci wszyscy, którzy zapisani są w księdze. Wielu zaś, co śpi w prochu ziemi,
zbudzi się: jedni do wiecznego życia, drudzy ku hańbie, ku wiecznej odrazie.
Mądrzy będą świecić jak blask sklepienia, a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki i na zawsze.
Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem.
Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, *
to On mój los zabezpiecza.
Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, *
On jest po mojej prawicy, nic mną nie
zachwieje.
Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, *

a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie,
bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz *
i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie.
Ty ścieżkę życia mi ukażesz, *
pełnię radości przy Tobie
i wieczne szczęście *
po Twojej prawicy.

CZYTANIE II
Hbr 10, 11-14. 18
Skuteczność ofiary Chrystusa
Każdy kapłan Starego Testamentu staje codziennie do wykonywania swej
służby i wiele razy składa te same ofiary, które żadną miarą nie mogą zgładzić grzechów. Ten przeciwnie, złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, zasiadł po prawicy Boga, oczekując tylko, «aż nieprzyjaciele Jego staną
się podnóżkiem pod Jego stopy». Jedną bowiem ofiarą udoskonalił na wieki
tych, którzy są uświęcani. Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam już więcej nie
zachodzi potrzeba ofiary za grzechy.

Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie,
abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym.
EWANGELIA
Mk 13, 24-32
Sąd ostateczny
Jezus powiedział do swoich uczniów: «W owe dni, po wielkim ucisku,
„słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą spadać z nieba
i moce na niebie” zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syna Człowieczego,
przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle On aniołów
i „zgromadzi swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi po
kraniec nieba”. A od figowca uczcie się przez podobieństwo. Kiedy już jego
gałąź nabrzmiewa sokami i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato.

Tak i wy, gdy ujrzycie te wydarzenia, wiedzcie, że to blisko jest, u drzwi. Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Lecz o dniu
owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec».
Rozważanie
Sąd ostateczny
Błogosławiona niewiedza. Niewiedza dotycząca dnia i godziny sądu
ostatecznego. Nie wiemy, kiedy nastąpi, ale wiemy jak się przygotować. Barometrem więzi z Bogiem jest relacja do ludzi. Zdrowa, wolna od egoizmu
miłość siebie jest podstawą miłości bliźniego i w konsekwencji Boga. Miłość
siebie bywa często dewaluowana. Nieraz podkreśla się, że człowiek powinien
być jak świeca, spalać się dla innych, nie myśląc o sobie i nie troszcząc się o
swoje podstawowe potrzeby. Taka miłość prowadzi do duchowej pustki, zwykle jest wynikiem źle rozumianego altruizmu. Jeżeli nie kochamy siebie, nie
będziemy w stanie kochać innych. Właściwie najwięcej dajemy innym, akceptując swoje życie, kochając siebie. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego / ks. Stanisław Biel SJ /.
Koniec świata to jest czas zwycięstwa życia, ostatecznego zmartwychwstania umarłych. Powstaje świat nowy, świat pięknego życia, to jest świat
wszystkich, którzy w życiu walczyli razem z Jezusem, którzy byli u Jego boku
przez modlitwę, pracę i miłość. Jezus kładzie nacisk nie na koniec świata,
lecz na sens dziejów. Jak wielką sprawą jest wiara, z której wypływa pogoda
ducha, czujność, umiejętność rozróżniania prawdziwych i fałszywych proroków, prawdziwej i fałszywej odnowy. „Niebo i ziemia przeminą, ale słowa
moje nie przeminą”, to zapewnienie Jezusa, że Syn Człowieczy powróci, że
przyszłość jest w rękach Jezusa, który jest Panem wszystkiego i wszystkich.
Mądry człowiek to ten, który otwiera Słowu drogę do uszu, do rozumu i do
serca. Jest to najdłuższa droga, jaką Słowo musi przebyć / ks. S. Ormanty
TChr /.
Staje przed nami Chrystus jako jedyny i wieczny kapłan, pośrednik
między czasem i wiecznością, między człowiekiem i Bogiem. Wiemy, że zwycięstwo między dobrem a złem zostało odniesione przez krzyż. Chrystus zwyciężył przez ofiarę. W promieniu tej ofiary toczy się historia ludzkości i historia każdego człowieka. „Strzeż mnie mój Boże, Tobie zaufałem”. „Czuwajcie i
módlcie się w każdym czasie, abyście mogli stanąć przed synem Człowieczym”. Niech te obydwa wołania pozostają zawsze w naszych sercach / Jan
Paweł II /. Sprawiedliwość Boża jest związana ze zbawczym dziełem Chrystusa. Jezus jest Synem Człowieczym, któremu Ojciec przekazał władzę są-

-dzenia. Jak jednak podkreśla ewangelista Jan, „Bóg nie posłał swego Syna
na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Tylko ten, kto odrzuci zbawienie, ofiarowane mu przez nieskończone
miłosierdzie Boże, zostanie potępiony, ponieważ sam się potępi. Św. Paweł
pisze o sprawiedliwości Bożej, która urzeczywistnia się przez wiarę w Jezusa
Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą. Albowiem Bóg poddał wszystkich
nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać swe miłosierdzie” / Rz 11,32 /.
„Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska” / Rz
5, 20 /. Bóg jest Ojcem miłosierdzia i wszelkiej pociechy. Dlatego piąta prośba naszej najważniejszej modlitwy, jaką jest „Ojcze nasz”, zaczyna się od wyznania, w którym wyznajemy jednocześnie naszą nędzę i jego miłosierdzie /
KKK 2839 /”/ Jan Paweł II /.
W najbliższy wtorek 16 listopada przypada w liturgii Wspomnienie
NMP Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia. Maryja przyjęła całym sercem
tajemnice Odkupienia, której dokonał Jej Syn, umierając na Golgocie, dlatego Ona najpełniej zna tajemnice miłosierdzia” - czytamy w Encyklice Jana
Pawła II „O Bożym miłosierdziu”. To właśnie w Ostrej Bramie w pierwszą
niedzielę po Wielkanocy w 1935 r. bł. Ks. Michał Sopoćko po raz pierwszy
ukazał światu obraz Jezusa Miłosiernego namalowany przez Eugeniusza Kazimirowskiego pod dyktando św. Faustyny Kowalskiej.
Ks. Stanisław Stradomski
***
Beatyfikacja ks. Jana Machy, śląskiego męczennika II wojny
światowej odbędzie się 20 listopada 2021r. w Katowicach.
Ks. Jan Macha urodził się 18 stycznia 1914 r. w Chorzowie Starym. Od
1921 r. uczył się w szkole ludowej w Chorzowie, a po ukończeniu czterech
klas został przyjęty do Państwowego Gimnazjum Klasycznego w Królewskiej
Hucie.
Od czasów młodości był bardzo aktywny. W szkole angażował się w
prace kółek: literackiego, historycznego i sportowego. Ponadto w parafii należał do Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej i Żywego Różańca. Chętnie
udzielał się w prowadzeniu pogadanek religijnych, brał udział w amatorskich
przedstawieniach teatralnych, a także reprezentował stowarzyszenie na zawodach sportowych. W klubie sportowym Azoty Chorzów trenował piłkę
ręczną. Wraz z drużyną szczypiornistów kilkakrotnie sięgał po tytuł mistrza
Śląska, a w 1932 i 1933 r. po tytuł wicemistrza Polski.
Edukację gimnazjalną zakończył zdaniem egzaminu maturalnego. Od
razu po maturze zamierzał wstąpić do seminarium, jednak ze względu na
zbyt dużą ilość zgłoszeń jego podanie zostało odrzucone. Zamierzał podjąć

próbę w roku następnym, ale na najbliższy rok postanowił zapisać się na
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W kolejnym
roku jego podanie do seminarium zostało pozytywnie rozpatrzone i tym samym mógł rozpocząć studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego (diecezja katowicka miała swój dom formacji kandydatów do stanu duchownego w Krakowie).
Święcenia kapłańskie otrzymał 25 czerwca 1939 r. z rąk bp. Stanisława
Adamskiego w kościele św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach. Początkowo pracował w swojej rodzinnej parafii, a 1 września 1939 r. został wikarym w parafii św. Józefa w Rudzie Śląskiej.
Jako kapłan zaczął pomagać ofiarom hitlerowskiego terroru. Rodzinom rozstrzelanych, aresztowanych i wywiezionych do obozów koncentracyjnych organizował pomoc materialną i duchową. W Rudzie Śląskiej została
założona tajna organizacja, będąca częścią Polskich Sił Zbrojnych. Podlegała
ona ośrodkowi obejmującemu Katowice, Chorzów i okoliczne miejscowości.
Ks. Jan Macha został komendantem grupy akademickiej połączonej z harcerzami, której nadano kryptonim „Konwalia”. Organizacja ta działała na kilku
polach: wywiadowczym, propagandowym, sanitarnym i charytatywnym. Ks.
Macha jako sprawę priorytetową traktował prowadzenie tzw. opieki społecznej. Organizacja wydawała również gazetkę „Świt”, a zebrania członków konspiracyjnej grupy odbywały się w prywatnych mieszkaniach oraz na rudzkim
probostwie.
Do dekonspiracji organizacji najprawdopodobniej przyczyniło się
przeniknięcie do jej struktur ludzi współpracujących z gestapo. W wyniku
denuncjacji od początku 1941 r. ks. Macha był śledzony przez policję, a także
dwa razy był wzywany przez gestapo na przesłuchania. Nie został wówczas
aresztowany z powodu braku wystarczających dowodów świadczących o jego
podziemnej działalności.
Mimo ostrzeżeń nie przerwał działalności. We wrześniu 1941 r. został
aresztowany na katowickim dworcu. Podczas licznych przesłuchań był torturowany, ale się nie załamał.
17 lipca 1942 r. przed sądem specjalnym odbyła się rozprawa. Ks. Macha i kleryk Joachim Guertler zostali skazani na śmierć przez ścięcie. „Żyłem
krótko, lecz uważam, że cel swój osiągnąłem. Nie rozpaczajcie! Wszystko
będzie dobrze. Bez jednego drzewa las lasem zostanie. Bez jednej jaskółki
wiosna też zawita, a bez jednego człowieka świat się nie zawali” – pisał do
rodziny ks. Macha.
Wyrok wykonano przez ścięcie gilotyną 3 grudnia 1942 r. w katowickim więzieniu przy ul. Mikołowskiej. Do dziś nie jest pewne, dokąd wywieziono ciało duchownego. Prawdopodobnie spalono je w krematorium obozu
Auschwitz.
Dnia 28 listopada 2019 roku papież Franciszek zaaprobował dekret

potwierdzający męczeństwo Sługi Bożego ks. Jana Franciszka Machy.
Beatyfikacja Sługi Bożego ks. Jana Machy, odbędzie się w sobotę, 20
listopada br. o godz. 10.00 w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach. Mszy
św. beatyfikacyjnej będzie przewodniczył prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych - kard. Marcello Semeraro.
Źródło: www.dzieje.pl

***
Ogłoszenia, 14.11.2021 - 1/2
1.Dziś obchodzimy w kościele V. Światowy Dzień Ubogich, a w Polsce także
XIII. Dzień Solidarności w Kościołem Prześladowanym. Dziś wieczorem,
podczas nabożeństwa adoracyjnego o godz. 18.00, będziemy modlić się
szczególnie w tych intencjach. Będziemy również prosić o łaskę pokoju oraz
za wszystkich, którzy tego pokoju i bezpieczeństwa Ojczyzny bronią na naszych granicach: za służby państwowe, Straż Graniczną, wojsko i policję,
straż pożarną i służby medyczne, a wreszcie za oba nasze narody: polski i
białoruski, by w obliczu kryzysu migracyjnego nie utraciły ducha ewangelicznego przebaczenia i miłości. Zapraszamy!
2.Od wtorku (16 XI) rozpoczynamy nowennę przed liturgicznym wspomnieniem Bł. Franciszki Siedliskiej, Założycielki Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Siostry zapraszają do wspólnej modlitwy codziennie o godz. 18.00. Każdego dnia nowenny wstawiennictwu Bł. Franciszki
będą polecane wszystkie intencje naszych Parafian. Można je składać do
koszyka przed relikwiami Błogosławionej Matki Franciszki. Jej liturgiczne
wspomnienie będziemy obchodzić w czwartek (25 XI).
3.Podobnie jak w roku ubiegłym, z racji na trwającą pandemię Penitencjaria
Apostolska w Rzymie wydała specjalny dekret, który przedłuża możliwość
uzyskania odpustu za Zmarłych z ośmiu dni Oktawy Uroczystości Wszystkich Świętych na cały listopad. Według tego dekretu możliwe jest uzyskanie
odpustu zupełnego lub cząstkowego pod zwykłymi warunkami (czyli odmówienie modlitwy „Ojcze nasz” oraz „Wierzę w Boga”, stan łaski uświęcającej
albo spowiedź, przyjęcie Komunii św., dowolna modlitwa według intencji
Ojca św. oraz wykluczenie przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet
powszedniego) oraz za pobożne (nawet tylko duchowe) nawiedzenie cmentarza połączone z modlitwą za Zmarłych. Ten odpust można ofiarować tylko za Zmarłych aż do końca listopada br.
4.Ze względu na decyzję, podjętą przez władze oświatowe, o przejściu
wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej Nr 190 na zdalne nauczanie przypominamy, że zapowiadane na kolejne niedziele listopada Msze św. inicjacyjne o godz. 15.00 zostają odwołane, także dla grupy nazaretańskiej. O
postanowieniach dotyczących kolejnych miesięcy będziemy informować
poprzez ogłoszenia, a także mailowo.

Intencje mszalne
PONIEDZIAŁEK 15 XI – ŚW. ALBERTA WIELKIEGO
6.30 W intencjach S. Marianny TARKOWSKIEJ - imieninowa
8.00 W intencji Panu Bogu wiadomej
17.30 + Władysławę, Józefa, Jana i Mariannę KORNILUKÓW
18.30 Za OJCZYZNĘ
18.30 + Romana OSNOBISZYN w 8
rocz śm i ++ ZALEWSKICH, DROBOTOWSKICH i OSNOBISZYN
WTOREK 16 XI
6.30 W intencjach S. Gertrudy - imieninowa
8.00 +Teodora MILĘCKIEGO, Leona
MICHAŁKOWSKIEGO oraz z ich rodzin
i z rodziny KRASIEJKÓW i bliskich
17.30 + Wiesława (m) FALENTY w 3
rocz śm oraz rodziców: Stefanię i Stefana FALENTÓW
17.30 + Witolda PACHECKIEGO
18.30 W intencji AKCJI KATOLICKIEJ
18.30 O łaskę uzdrowienia dla Rodziców i Babci
ŚRODA 17 XI - ŚW. ELŻBIETY
WĘGIERSKIEJ
6.30 W intencjach Sióstr Nowicjuszek
8.00 + Apolonię, Zdzisława, Michała i
Franciszka
17.30 + Dawcę narządów
17.30 + Alicję STANKIEWICZ – MŁYNARCZYK, Ryszarda STANKIEWICZA ,
Marię MŁYNARCZYK STROBEL, Antoniego MŁYNARCZYK oraz + Wandę i
Antoniego STROBEL, Barbarę i Andrzeja WIERZBICKICH
18.30 Intencja zbiorowa do MBNP
• + Sławomira KRYŚKIEWICZA (9 rocz
śm)
•
O potrzebne łaski dla Roberta
ROMER w 60 rocz urodzin oraz Jego 8letnej wnuczki Nadii i Rodziny
CZWARTEK 18 XI – BŁ. KAROLINY KÓZKÓWNY
6.30 O nowe powołania do Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek
6.30 O Boże błogosławieństwo dla S.
Karoliny ŁUCZAK z okazji imienin

8.00 + Helenę z ++ z rodz. JEZIERSKICH i LEWOSZKO
17.30 + Feliksę NOSKIEWICZ w 40
rocz śm
18.30 W intencji Panu Bogu wiadomej
PIĄTEK 19 XI
6.30 ++ Jana i Józefę (k), Jerzego i
Krzysztofa oraz ++ z rodziny
8.00 W intencji Panu Bogu wiadomej
8.00 + Mariana PRUSA (10 rocz
śm) i rodziców Kazimierę i Aleksandra
oraz siostrę Wiesławę
17.30 zmarłych Sąsiadów z Osiedla
18.30 + Kazimierza BIEGAJA (26
rocz śm), Andrzeja BIEGAJA oraz zm
z rodz. BIEGAJÓW, NOWAKÓW, ŁUKASIEWICZÓW i SUROWIECKICH
SOBOTA 20 XI – ŚW. RAFAŁA
KALINOWSKIEGO
6.30 O potrzebne łaski dla Anny
8.00 + Mery WADECKĄ (greg 1)
8.00 W int. Rodziców: O Boże błogosławieństwo dla Renaty i radość
wieczną dla Eugeniusza
17.30 + Franciszkę RAMOTOWSKĄ
18.30 Za dusze w czyśćcu cierpiące
NIEDZIELA 21 XI Uroczystość
Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
7.00 Za Siostry profeski wieczyste
8.30+Halinę PŁODZIK w 20 rocz śm
10.00 + Mery WADECKĄ (greg 2)
11.30 + Andrzeja ŻBIKOWSKIEGO
(miesiąc po śmierci)
11.30 W int Bożeny z prośbą o Boże
błogosł. i opiekę MB z okazji urodzin
13.00 Dziękczynna za otrzymane łaski
z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Janiny z okazji 76-tych
urodzin oraz dla Kingi z okazji 20tych urodzin
17.00 + Janusza i Irenę SŁUPCZYŃSKICH
19.00 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski, zdrowie i pokój serca
dla Eugenii w 91 rocz urodzin
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5.Dziękujemy Siostrom Nazaretankom, wielu grupom i wspólnotom formacyjnym (czyli Grupie Modlitwy Jezusowej, Grupie Rodzin, Kandydatom
do Sakramentu Bierzmowania, Kołom Żywego Różańca, Kościołowi Domowemu, Legionowi Maryi, Ministrantom i Lektorom, Odnowie w Duchu Świętym oraz wszystkim pozostałym) za udział we wspólnej modlitwie i prowadzeniu rozważań różańcowych przez cały październik, a w zasadzie aż do 8
listopada. Wszystkim dziękujemy!
6.W sobotę (20 XI), w Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie, odbędą
się diecezjalne obchody Światowego Dnia Młodzieży, przeniesione z Niedzieli Palmowej na sobotę przed Uroczystością Chrystusa Króla Wszechświata.
Pod opieką Ks. Piotra zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu młodzież
szkolną i akademicką, Ministrantów starszych i Lektorów, Kandydatów do
Sakramentu Bierzmowania oraz katechetów. Spotkanie całej grupy przed
naszym kościołem o godz. 9.30. Początek spotkania o godz. 10.00.
7.Dziękujemy wszystkim osobom, które wspierają naszą Parafię swoimi
ofiarami, przekazywanymi bezpośrednio lub przelewem na konto,
z zamiarem wspierania parafialnej Caritas, finansowania remontu dachu lub
na aktualne potrzeby Parafii czy w formie ofiar na wypominki. Serdeczne:
„Bóg zapłać!”
8.Można jeszcze zgłaszać naszych bliskich Zmarłych do modlitwy wypominkowej na ten rok.
9.W zakrystii są do nabycia kalendarze na Rok Pański 2022.
10.W przyszłą niedzielę, zgodnie z apelem Ks. Arcbpa Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Episkopatu Polski i decyzją Ks. Kard. Kazimierza
Nycza, przed wszystkimi kościołami Archidiecezji Warszawskiej będzie prowadzona zbiórka do puszek na finansowanie dzieł pomocowych w czasie
kryzysu migracyjnego. Postarajmy się, bez żadnego uszczerbku dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej, okazać też serce osobom potrzebującym naszej
modlitwy i materialnej pomocy.
DOM POGRZEBOWY
KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA POGRZEBÓW
ul. Bernardyńska 27—nowy kościół
(na tyłach kościoła OO. Bernardynów-Czerniakowska 2/4)
własna chłodnia i kaplica przedpogrzebowa
CAŁODOBOWE POGOTOWIE POGRZEBOWE
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