o. Wojciech SUROWKA OP
Zaproszenie na ucztę [z Gośćia N—15.11, s. 38}

46/2020

Niedawno czytaliśmy podczas Mszy Świętej przypowieść o ludziach
zaproszonych na ucztę (Łk 14,14-24). Ktoś kupił pole, ktoś parę wołów, a ktoś się ożenił...
Myślałem o tym w kontekście naszej duszpasterskiej działalności. Czy
ta przypowieść nie mówi nam o tym, że nawet gdybyśmy przygotowali
najlepszą ucztę, gdybyśmy przez ostatnie dwadzieścia lat prowadzili
świetnie katechezę w szkołach, gdyby nasze wspólnoty parafialne były
wzorem chrześcijańskiego miłosierdzia, gdybyśmy rozwiązali w Kościele wszystkie problemy z pedofilią, gdybyśmy w ogóle nie wtrącali
się do polityki, gdybyśmy po prostu byli idealną wspólnotą chrześcijan,
to i tak niektórzy znaleźliby tysiąc racjonalnych powodów,
żeby nie przyjść do Kościoła?
Wielu i tak wzgardzi eucharystyczną
ucztą. Co robić w takim wypadku?
Czy nie dążyć do ideału?
Oczywiście nie należy z niego rezygnować. Tylko nie warto liczyć na to, że jeśli będziemy
mili, doskonali, idealni,
to wszyscy pokochają Kościół. Wiele jest
grzechów, za które możemy i powinniśmy
przepraszać. Jednak obok tej słusznej postawy, powinniśmy jeszcze pamiętać,
że nie wolno nam rezygnować z wymagań,
które stawia nauczanie Kościoła.

NIEDZIELA 33 ZWYKŁA
KRUPSKI MŁYN, 15 LISTOPADA 2020

Biada takiej
rodzinie, która
zrezygnuje
z wyznawanych
wartości tylko
dlatego, że
dziecko krzyczy.

Jeśli chcielibyśmy posłużyć się metaforą rodzinną, to rola ojca polega
nie tylko na przygarnianiu zbuntowanego nastolatka, na przepraszaniu
za popełnione błędy wychowawcze, ale również na trwaniu
przy wartościach. Nie zawsze nastolatek to zrozumie, czasem musi minąć wiele lat, zanim przyzna słuszność rodzicom.
Ale biada takiej rodzinie, która zrezygnuje
z wyznawanych wartości tylko dlatego, że dziecko krzyczy.

CZYTANIA NIEDZIELNE
1/ Prz 31, 10-13 ; Poemat o dzielnej niewieście
Ref : BŁOGOSŁAWIONY, KTO SIĘ BOI PANA
2/ 1Tes 5, 1-6; Dzień Pański przyjdzie niespodziewany
3/ Mt 25, 14-30; Przypowieść o talentach

15.11. MSZE ŚWIĘTE 7.30 I 10.30, 16.00….

Poniedziałek 16.112020
18.00

1/ Za++ Jadwigę i Stefanię Lechowicz, rodziców Teresę i Tomasza, 2
siostry, 4 br., 7 szw., + Zbigniewa Zyła, o dar życia w.
2/ Za + Teresę Matysek (od sąsiadów z bl. 13)/

NIEDZIELA

CHRYSTUSA KRÓLA. 22.11.2020;

7.30
10.30
16.00

Wtorek
17.11.2020; św. Elżbiety Węgierskiej
7.00 Za + Antoniego Pawlik, o dar życia w.
18.00 Za ++ synów Mieczysława i Tadeusza Barys
oraz ++ z rodzin Barys, Pytlowski.

Środa
7.00
18.00

Za ++ Jana Sroka i Tadeusza Wachowicz./
Do Miłosierdzia B o radość duszy i zycie wieczne ,
za sp. brata Wiktora Pytek (od s. Danuty z rodziną)

Czwartek
17.00

18.00

19.11.2020;

MSZA SZKOLNA; 1/ Do MB Częstochowskiej, z podziękowaniem
za laski, z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla Waldemara z okazji 60
ur. oraz o zdrowie i Bożą opiekę dla córki i jej rodziny. (TD)
2/ Za + ojca i dziadka Eugeniusza Gwiazdowskiego, o dar zycia w.

Piątek
7.00

18.11.2020; bł. Karoliny Kózkówny

20.11.2020; św. Rafała Kalinowskiego

Za ++ rodziców Alojzego i Adelajdę Gad, Tomasza i Gertrudę Bartoszek,
braci: , Wiktora, Jana, bratowe Stefanię i Gertrudę, siostry: Elżbietę, Urszulę, Magdalenę, 3 szw., 2 szwagierki, siostrzeńca, bratanicę, chrześniaka, dziadków z 2 stron, ++ z pokr. Gad, Bartoszek, o z.w.
Za + męża Antoniego Klimaszewskiego (10 r.), jego rodz. Wacława i Teofilę,
3 braci: Władysława, Czesława i Józefa, , siostry Zofię i Irenę, , bratanków
Waldemara i Antoniego, szwagierkę Leokadię, Leonarda i Edeltraudę Ruh-

OGŁOSZENIA:

Epidemia - zachowujmy wymogi sanitarne

1.
Zapraszamy na różaniec za zmarłych (15XI o 15.15)
2.
Spowiedź—przed Mszami św.
3.
Adoracja - sobota od 16.00
4. Bóg zapłać za troskę o kościół i ofiary,
5. Kancelaria: poniedziałek i środa po Mszy
[można zamawiać Msze św. (także przez telefon): na r. 2021]
6. Gość Niedzielny:
Słowo Boże na niedzielę (13); Prawdziwa mowa nienawiści (17); Dajcie
żyć (19); Gdybyś znała ich mękę—czyściec (22); Miłość w praktyce
(24); Obowiązek czy opcja (26); Męczennik czerwonego trójkąta (28);
To idzie młodość (30); Łódka pod prąd—męczeństwo sióstr katarzynek (33); Zaproszeni na ucztę (38); Sp. Ks. A Bartysiewicz proboszcz z
Lubecka (III); Rozmowa z dr Elżbieta Sujak (VI); Tłumne omamienie
(39); Rozmowa z Jerzym Polaczkiem (40); Prawo silniejszego (48); Powinni wiedzieć - o sile życia i niepełnosprawności (52); Ręcznie sterowana agresja (58); Niebiańska muzyka Henryka Góreckiego (64); Wielkie lekcje Jana P.II: Europa (74)

nków, o dar ż. w.

21.11.2020; Ofiarowanie NMP [św. Tarsycjusza]
Sobota
16.00 ADORACJA NAJŚW. SAKRAMENTU
18.15 1/ Za + męża Alojzego, córkę Małgorzatę, rodziców, teściów, ++ z
rodzin Włodarczyk, Kuliberda, Zając o dar zycia w.
2/ Za + Lucynę Kulik
(od s. Jadwigi i siostrzenicy Malwiny z rodz.)/; MODL. DO Chr. K

Przypominamy o prenumeracie
Rycerza Niepokalanej na 2021 r.
Koszt całorocznej prenumeraty: 60 zł.

