Jak czytać Pismo święte?
PIERWSZA RADA. Nie rozpoczynaj czytania Biblii tak, jak się zaczyna czytać inne książki – od jej początku. Przeciwnie: Biblię należy raczej czytać od końca, tzn. zaczynając od Nowego Testamentu. Kolejność przy tym nie jest obojętna. Najlepiej zacząć
od historii powstawania Kościoła, a zatem od Dziejów Apostolskich. Potem czytać Listy św. Jana, cztery Ewangelie, Listy św.
Pawła, Listy Apostolskie. Apokalipsę, mimo że opisuje współczesne życie Kościoła, należy raczej odłożyć na koniec: do czasu, kiedy zapoznasz się bliżej z apokaliptycznym gatunkiem literackim u proroków, zwłaszcza u Daniela i Ezechiela.
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Jeśli chodzi o Stary Testament, to nie należy zaczynać go
od Księgi Rodzaju, gdyż wbrew pozorom pierwsze 11 rozdziałów tej Księgi – to najtrudniejsze rozdziały Biblii. Proponuję
rozpoczynać od lektury Ksiąg najbliższych nam czasowo: Mądrości, Syracha, od Ksiąg Machabejskich, Przysłów, Hioba, Psalmów.
DRUGA RADA. Nie wdawaj się z własnej inicjatywy w dyskusje
dotyczące Biblii – z ludźmi, przed którymi przestrzega św. Jan:
Dzieci, jest już ostatnia godzina i – tak, jak słyszeliście – Antychryst nadchodzi. Św. Jan terminem Antychryst określa głosicieli błędnych nauk i odstępców (też 1 Tm 4,1).
TRZECIA RADA. Jeżeli otrzymałeś od swojego biskupa misję kanoniczną do rozmów z ludźmi, o jakich wspomina Apostoł – rozmawiaj. Pamiętaj jednak, że walka na wersety jest walką niebezpieczną. Diabeł, który kusił Pana Jezusa, w szermierce na
wersety był doskonały.

CZWARTA RADA. Chodzisz do kościoła. Pamiętaj, że szatan wokół kościoła krąży jak lew ryczący, szukając, kogo by pożreć (1P 5,8). I porywa: tych, co stoją na zewnątrz, pod murem, koło cmentarza, tych, co do wnętrza kościoła nie wchodzą. Ty – idąc do kościoła – dbaj o pełne uczestnictwo we Mszy
Świętej. Regularnie przystępuj do sakramentu pojednania – do
spowiedzi – by możliwie zawsze być u Komunii świętej.

Słowa Twe , Panie ,
są duchem i życiem
CZYTANIA NIEDZIELNE
1/ Dz 3, 13-15 i 17-19; Bóg wskrzesił Jezusa
Ref : WZNIEŚ PONAD NAMI ŚWIATŁOŚĆ TWOJĄ, PANIE.
2/ 1 J 2, 1-5; Chrystus ofiarą przebłagalną za nasze grzechy.
3/ Łk 24, 35-48; Musiały się wypełnić zapowiedzi Pisma.

MSZE ŚWIĘTE 18.04: 7.30 I 10.30; 16.00

NIEDZIELA IV WLIELKANOCY. 25.04.2021;

Poniedziałek 19.04.2021
18.00

7.30

1/Z okazji 94 ur. Ireny Sier oraz w int. małżonków Barbary i Jerzego
w rocznicę ślubu, z prośbą o dalsze zdrowie i opiekę B w rodzinie.
2/ O powrót do zdrowia w pewnej int.

Wtorek
20.04.2021;
18.00 1/Za + żonę Otylię Knopik, s. Zygmunta (w r. ur.), ++ Marię i Konrada, Sylwestra i Małgorzatę, , br. Józefa, szwagierkę Elżbietę Damaszek, + Ryszarda, ++ z rodzin Kroczek, Nawrocki, + ks. Huberta
Szdzuya.
2/ Za + Łukasza Janczura (30 dz.), o dar życia wiecznego./
MSZE SW. W INT.
21.04.2021;
Środa
MATURZYSTÓW:
7.00 Za Parafian
18.00 Za + Łukasza Janczurę (od sąs. z Krasickiego) Lubliniec -

Czwartek
17.00

22.04.2021;

1/ Za + Mariannę Zdrzałek (od sąsiadów)
2/ Z podzięk. za odebrane łaski, z prośbą
o zdrowie i dalszą opiekę z okazji 85 ur.
Marii Wala. (TD)

Piątek

23.04.2021; św. Wojciecha

7.00 Za ++ kapłanów.
18.00 Do Miłos. B za + syna Bogdana (w r. sm), +
s. Piotra, prosząc o chwałę nieba dla ++
z rodzin Lewandowski, Szwinge.

sobota 1 maja o
12.00 w
Sanktuarium Matki
Bożej w Lubecku
Tarnowskie Góry
- wtorek 27.04
godz.19.00 w
Parafii Matki Sprawiedliwości Miłości Społecznej w
Opatowicach

24.04.2021
Sobota
16.oo ADORACJA Najśw. S.
18.15 1/ Do MB Częstochowskiej, z podziękowaniem za przeżyte 40 lat

małżeństwa, z prośbą o dalsze łaski i zdrowie w int. Małgorzaty i Zbigniewa Zielonka oraz o dary Ducha św. dla wnuków i B bł. Dla ich
rodziców. (TD)
2/ Za + ojca Gad, matkę Stefanię, teścia Michała Pigulla, dziadków
Gad, Pigulla, Murek, ciocie, wujków, Gertrudę Gad, Władysławę Lisiecki, ++ Władysława i Helenę Mielczarek

10.30
15.15
16.00

OGŁOSZENIA:

25.04 —KOLEKTA NA POTRZEBY PARAFII

1. W niedzielę (18.04) rozpoczynamy Tydzień Biblijny
2. Okazja do spowiedzi przed mszami sw. i w sobotę od 17.30
3. W przyszłą niedzielę - N. Dobrego Pasterza (Modl. o powołania)
4. Zap: Marcin Plaskacz zam. Wrocław i Katarzyna Żyła zam. Wrocław,
zap.2
5. Bóg zapłać za pracę przy kościele , ofiary
6. Msze św. można zamówić we wtorek i środę po Mszach.
Telefonicznie: wtorek 18.45.
7. Gość niedzielny:
Nadzieja dla ozdrowieńców po covidzie (16 i 19); Czas wrócić na
Mszę św. (8); O świętym kryzysie (22); Bóg się uśmiecha (26); Modlitwa wstawiennicza - za innych (30); Księga cudów (32); Zmarł
proboszcz z Boronowa (II); Chodzenie „na ofiarę” (IV); Sladami
biskupa Wojciecha (V); Dom św. Jacka w Sośnicy (VI); Nowa zakopianka (40); Imigracja dziecięca (50); Kupowanie w sieci (54); Pomysłowy eksperyment - pozaziemski helikopter (56); to co dał nam
on - Krzysztof Krawczyk (58);

PAPIESKIE INTENCJE MODLITWY - MAJ
intencja powszechna: Módlmy się, aby odpowiedzialni
za finanse współpracowali z rządami w celu uregulowania
sfery finansowej i chronienia obywateli przed jej zagrożeniami.

