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EWANGELIA (J 15,1-8)
Ja jestem prawdziwym krzewem
winnym, a Ojciec mój jest tym, który uprawia. Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi
owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu,
które wypowiedziałem do was. Wytrwajcie
we Mnie, a Ja /będę trwał/ w was. Podobnie
jak latorośl nie może przynosić owocu sama
z siebie - o ile nie trwa w winnym krzewie tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy - latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten
przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie
nic nie możecie uczynić. Ten, kto we Mnie
nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do
ognia, i płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój
przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami.

TOTUS TUUS MARYJO
W naszym narodzie, od wieków,
w sposób szczególny czcimy Matkę Bożą.
3 maj to dzień, w którym obchodzimy święto
Maryi Królowej Polski. Maryja towarzyszy
i opiekuje się naszą Ojczyzną od wieków. Pamiętamy, że Jan Kazimierz 1 kwietnia 1656
roku w katedrze lwowskiej przed cudownym
obrazem Matki Bożej Łaskawej obrał Maryję
za Królową swoich państw, a Królestwo Polskie polecił Jej szczególnej obronie.
Nie tylko Jan Kazimierz zawierzył
Polskę opiece Maryi. Także św. Jan Paweł II
oddał się Jej całkowicie w słowach Totus
Tuus, które stały się dewizą nie tylko biskupa Wojtyły ale także Jana Pawła II. Bez
jakiejkolwiek wątpliwości, jesteśmy przekonani, o wielkiej miłości Papieża do Maryi.
O ile dawniej byłem przekonany, że Maryja
prowadzi nas do Chrystusa, to w tym okresie
(zaangażowania we wspólnocie Żywego Różańca w Dębnikach - przyp.) zacząłem rozumieć, że również i Chrystus prowadzi nas do
swojej Matki. Był taki moment, kiedy nawet
poniekąd zakwestionowałem swoją pobożność maryjną, uważając, że posiada ona
w sposób przesadny pierwszeństwo przed nabożeństwem do samego Chrystusa. Muszę
przyznać, że wówczas z pomocą przyszła mi
książeczka św. Ludwika Marii Grignion de

Montfort nosząca tytuł „Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi
Panny”. W książeczce tej znalazłem poniekąd
gotową odpowiedź na moje pytania. Tak, Maryja nas przybliża do Chrystusa, prowadzi
nas do Niego, ale pod warunkiem, że przeżyjemy jej tajemnicę w Chrystusie (...) Zrozumiałem wówczas, dlaczego Kościół trzy razy
w ciągu dnia odmawia „Anioł Pański”, zrozumiałem też, jak bardzo kluczowe są słowa
tej modlitwy (...) Wyrażają one zasadniczą
treść największego wydarzenia, jakie dokonało się w dziejach ludzkości. Tu tłumaczy się
pochodzenie owego Totus Tuus. Tak więc
dzięki św. Ludwikowi zacząłem na nowo odkrywać wszystkie skarby dotychczasowej pobożności maryjnej, ale niejako z nowych pozycji: na przykład od dziecka słuchałem Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP śpiewanych w kościele parafialnym, ale dopiero
wówczas dostrzegłem, jakie bogactwo treści
teologicznej oraz treści biblijnej jest w nich
zawarte. To samo odnosi się poniekąd do pieśni ludowych, chociażby polskich kolęd na
Boże Narodzenie, Gorzkich Żalów na Wielki
Post, w których osobne miejsce zajmuje dialog duszy z Matką Bolesną. Wszystkie te doświadczenia duchowe wyznaczały jak gdyby
szlak modlitewny i kontemplacyjny mojej
drogi do kapłaństwa, a potem w kapłaństwie
- aż do dnia dzisiejszego — Dar i Tajemnica,
Jan Paweł II. W pięćdziesiątą rocznicę moich
święceń kapłańskich.
Dziś my także zawierzamy się Maryi, pielgrzymujemy do niej przez cały rok
a w sposób szczególny w sierpniu. Jest Ona
obecna w Kościołach, modlitwach, Ją prosimy o pomoc i do Niej zwracamy się prosząc
o opiekę.
W dzień, kiedy czcimy Ją obchodząc święto Królowej Polski chciejmy zawierzyć się Bogu przez ręce Maryi prosząc
o pomoc w wielu naszych sprawach, kłopotach, chorobach, smutkach. Chciejmy wtulić
się w Jej ramiona jak dziecko w ramiona
Matki. Chciejmy zawierzyć Jej także nasz naród, by zawsze był silny Bogiem i stał na
straży wartości wiary.
Magdalena Maraj

KĄTEM OKA
Dziecko to skarb, ale nie pępek świata
Wiem, że siedząc w ławce w kościele powinnam skupić się na modlitwie i na
słowach padających od ołtarza. Niestety,
w ostatnią niedzielę zupełnie mi się to nie

udało. To, że dziecko ciągnęło mnie za włosy
i pasek od torebki, nie jest ważne. Małemu
dziecku jestem w stanie wiele wybaczyć, ale
zachowanie rodziców dziecka jest dla mnie
po prostu niezrozumiałe. Mieli dwoje dzieci
i tak je upominali, jakby sami byli w kościele.
Bez szeptania, normalnym głosem rozmawiali z dziećmi, prawie jak u siebie w domu.
Gdy dzieci zrobiły coś, co ich bawiło, śmiali
się pełnym głosem. Cały czas miałam ochotę
odwrócić się i coś im powiedzieć, ale przecież
to święte miejsce i nie można wszczynać
awantur. Będę musiała uważać, żeby więcej
nie usiąść przy tej rodzinie.
Koleżanka z kolei mi opowiadała,
że musiała zmienić ławkę w kościele, bo siadali przed nią rodzice z dwoma chłopcami.
Dzieci robiły, co chciały a ze strony matki czy
ojca żadnej reakcji. Ciesz się, że się nie odzywali – śmiałam się. Nie wiem o co chodzi, ale
dzisiaj często rodzice są gorsi od dzieci.
Dziecko to skarb, ale nie pępek
świata. Dziecko, to miłość a nie jakieś chore
uwielbienie. Nie tak dawno znajomy mi powiedział, że zadzwonił do matki pewnego
chłopca, bo tamten popchnął jego córkę i ona
teraz boi się chodzić do szkoły. Ręce załamałam, o takie głupoty wydzwaniać? A nawiasem mówiąc jego córka płacze w szkole od
początku roku, więc to z nią jest jakiś problem, ale do tego nie można się przyznawać.
Dobrze, że w klasie jest chłopczyk, któremu
można przylepić każdą łatkę. Też jestem
mamą, jednak nigdy nie byłam zwariowana.
Dzieci dzisiaj się poszarpią a jutro będą się
świetnie bawić. Tak to już jest. Pamiętam jak
moje dziecko było małe i sypnęło na koleżankę z piaskownicy piaskiem. Myślałam, że
matka dziewczynki oczy mi wydłubie a przecież tak naprawdę nic się nie stało. Jeżeli wychowuje się dzieci pod kloszem, to nawet
przypadkowe zderzenie z innym dzieckiem
chociażby w czasie przerwy już będzie końcem świata. Na agresję zawsze trzeba reagować, ale często pewne zdarzenia po prostu
wyolbrzymiamy.
Ostatnio była u mnie koleżanka
z dwójką małych dzieci. Gdy synek się przewrócił czy uderzył w coś i zaczynał popłakiwać, mama tak reagowała: nic się nie stało,
wstawaj szybciutko i chodź do mnie po buziaka. Jak szybko upadł tak szybko wstał i bawił się dalej. Nie było przesadnych lamentów
nad upadkiem. Zdarzyło się i będzie się zdarzać przez całe życie. Kochać dzieci trzeba
całym sercem, a wychowywać z wielką mądrością.
Jola

LITANIA
NARODU POLSKIEGO
Kyrie, eleison, Chryste, eleison, Kyrie,
eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj
nas.
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad
nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże,
Nad Polską, Ojczyzną naszą – zmiłuj się,
Panie.
Nad Narodem męczenników,
Nad Ludem zawsze wiernym Tobie,
Jezu nieskończenie miłosierny – zmiłuj
się nad nami.
Jezu nieskończenie mocny,
Jezu, nadziejo nasza,
O Maryjo, Bogurodzico, Królowo Polski –
módl się za nami.
Święty Stanisławie, Ojcze Ojczyzny,
Święty Wojciechu, Patronie Polski,
Święty Kazimierzu, Patronie Litwy,
Święty Jozafacie, Patronie Rusi,
Święci Cyrylu i Metody, Apostołowie Słowian,
Święty Ottonie, Apostole Pomorza,
Święta Jadwigo, Patronko Śląska,
Święty Jacku Odrowążu, Apostole Rusi,
Święty Janie z Kęt, Patronie profesorów
i studentów,
Święty Stanisławie Kostko, Patronie młodzieży,
Święty Andrzeju Bobolo, Męczenniku za
wiarę,
Święci Andrzeju Świeradzie i Benedykcie,
Święci Pierwsi Męczennicy polscy: Benedykcie, Janie, Mateuszu, Izaaku
i Krystynie,
Święty Brunonie z Kwerfurtu, Apostole
ziem polskich,
Święty Wacławie, Patronie katedry wawelskiej,
Święty Florianie, Patronie Krakowa,
Święty Maksymilianie Kolbe, Męczenniku
z Oświęcimia,
Święty Klemensie Mario Hofbauerze,
Święty Adamie Chmielowski – Bracie Albercie,
Święty Rafale Kalinowski,
Święta Agnieszko Czeska,
Święta Zdzisławo,
Święty Janie Sarkandrze, Męczenniku
z Ołomuńca,
Święty Melchiorze Grodziecki z Towarzyszami Stefanem i Markiem – Męczennicy
z Koszyc,
Święta Królowo Jadwigo – Patronko Młodzieży żeńskiej,
Święty Janie z Dukli, Patronie rycerstwa
polskiego,
Święta Kingo, Patronko górników,
Święta Faustyno Kowalska,
Święty Józefie Sebastianie Pelczarze,

Święta Urszulo Ledóchowska,
Święty Szymonie z Lipnicy, kaznodziejo
prawdy,
Święty Stanisławie Kazimierczyku,
Święty Józefie Bilczewski,
Święty Zygmuncie Gorazdowski,
Święty Zygmuncie Szczęsny Feliński,
Święty Janie Pawle II,
Wszyscy Święci i Święte Boże,
Błogosławiony Władysławie z Gielniowa,
Patronie Warszawy,
Błogosławiony Czesławie, Patronie Wrocławia,
Błogosławiona Bronisławo, Patronko Śląska Opolskiego,
Błogosławiony Jakubie Strzemię, Patronie
Lwowa,
Błogosławiony Wincenty Kadłubku, Dziejopisarzu Polski,
Błogosławiony Bogumile, Arcybiskupie
gnieźnieński,
Błogosławiona Salomeo, Księżno Halicka,
Błogosławiona Jolanto, Wdowo, krzewicielko odnowy ewangelicznej,
Błogosławiony Sadoku wraz z 48 Towarzyszami – Męczennicy Sandomierscy,
Błogosławiona Doroto z Mątowów,
Błogosławiony Radzimie,
Błogosławiona Mario Tereso Ledóchowska, Matko Afrykanów,
Błogosławiona Karolino Kózkówno,
Błogosławiony Michale Kozalu, Biskupie
– Męczenniku,
Błogosławiony Jerzy Matulewiczu – Arcybiskupie,
Błogosławiona Bolesławo Lament,
Błogosławiony Rafale Chyliński,
Błogosławiona Anielo Salawo,
Błogosławiona Mario Angelo Truszkowska,
Błogosławiony Honoracie Koźmiński
z Białej Podlaskiej,
Błogosławiony Wincenty Lewoniuku
z 12 Towarzyszami – Męczennicy Podlasia,
Błogosławiona Mario Franciszko Siedliska,
Błogosławiona Marcelino Darowska,
Błogosławiona Mario Bernardyno Jabłońska,
Błogosławiona Mario Karłowska,
Błogosławiony Stefanie Wincenty Frelichowski,
Błogosławiony Edmundzie Bojanowski,
Błogosławiona Regino Protmann,
Błogosławiony Antoni Julianie Nowowiejski,
Błogosławiony Henryku Kaczorowski,
Błogosławiony Anicecie Kopliński,
Błogosławiona Marianno Biernacka wraz
ze 107 Towarzyszami – Męczennicy obozów koncentracyjnych,
Błogosławiona Mario Stello z 10 Towarzyszkami – Męczennice z Nowogródka,
Błogosławiony Ignacy Kłopotowski,
Błogosławiony Bronisławie Markiewiczu,
Błogosławiony Janie Balicki,

Błogosławiony Janie Beyzymie,
Błogosławiona Sancjo Szymkowiak,
Błogosławiony Stanisławie Papczyński,
Błogosławiona Celino Borzęcka,
Błogosławiona Mario Merkert,
Błogosławiona Mario Wiecka,
Błogosławiony Michale Sopoćko,
Błogosławiony Jerzy Popiełuszko,
Błogosławiona Zofio Czeska,
Błogosławiona Małgorzato Szewczyk,
Błogosławiony Auguście Czartoryski,
Błogosławiony Władysławie Findysz,
Od długiej, ciężkiej pokuty dziejowej –
wybaw nas, Panie.
Od kajdan niewoli,
Od godziny zwątpienia,
Od podszeptów zdrady,
Od gnuśności naszej,
Od ducha niezgody,
Od nienawiści i złości,
Od wszelkiej złej woli,
Od śmierci wiecznej,
Winy królów naszych – przebacz,
o Panie.
Winy magnatów naszych,
Winy szlachty naszej,
Winy rządzących krajem,
Winy kierujących ludem,
Winy pasterzy naszych,
Winy ludu naszego,
Winy ojców i matek naszych,
Winy braci i sióstr naszych,
Winy całego Narodu polskiego,
Głos krwi męczenników naszych – usłysz,
o Panie.
Głos krwi żołnierzy naszych,
Płacz matek i żon,
Płacz wdów i sierot,
Płacz dzieci katowanych za pacierz polski,
Łzy przesiedleńców i wygnanych
z Ojczyzny,
Łzy rolników pozbawionych swej ziemi,
Wołanie krzywdzonego roboczego ludu,
Jęki z więzień, obozów koncentracyjnych
i łagrów,
Jęki konających robotników Poznania
i Wybrzeża,
Brzęk pękających kajdan naszych,
Wiarę w Ciebie i ufność w nas samych –
daj nam, o Panie.
Nadzieję w zwycięstwo dobrej sprawy,
Miłość Polski, Ojczyzny naszej,
Męstwo, mądrość, łagodność i solidarność,
Wszystkie dary Ducha Świętego,
Służbę w świętej sprawie Twojej na ziemi,
Wolność, chwałę, szczęście i pokój,
Przez Narodzenie Twoje – bohatera wielkiego – wzbudź nam o Panie.
Przez Bogurodzicę – Ojca Świętego na
długie lata – zachowaj nam, o Panie.
Przez Najświętsze Życie twoje – żyć dobrze – naucz nas, o Panie.
Przez Krzyż i Mękę Twoją – cierpienia
nasze mężnie znosić – daj nam, o Panie.
Przez Święte Zmartwychwstanie Twoje –
z ciemności grzechu – wskrześ nas,
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o Panie.
Przez Wniebowstąpienie Twoje – Ojczyznę wielką, wolną i szczęśliwą – daj nam,
o Panie.
Przez Ducha Świętego Zesłanie – ducha
dobrego – daj nam, o Panie.
Przez czystą Królowej Jadwigi ofiarę –
w jedności Polskę naszą – zachowaj nam,
o Panie.
Przez cnoty wielkich Ojców naszych – na
Twe błogosławieństwo – daj nam zasłużyć, o Panie.
Boże Piastów i Jagiellonów – nie opuszczaj nas, o Panie.
Boże Sobieskiego i Kościuszki,
Boże Ojca Kordeckiego i Ojca Kolbe,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy
świata –przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy
świata –wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy
świata – zmiłuj się nad nami.

INTENCJE MSZY ŚW.
NIEDZIELA 29.04
7:00 1) + Czesława Koza w 4 r. śm.
10:00 1) + Bolesław Gancarz – zakończenie
greg.
2) + Ryszard Surma w 10 r. śm. – od dzieci
i wnuków
Poza parafią: + Barbara Lepucka – od rodziny Augustynów
+ Maria Szeliga – od rodziny Słowik z Szebni
+ Bogusław Wójcik – od Marcina Żołędzia
z rodziną
+ Kazimierz Orzechowicz – od koleżanek
i kolegów Pawła
11:30 1) Za Parafian
2) + Józef Markuszka
16:30 1) + Irena Soboń – od syna Stanisława
z żoną Zofią
PONIEDZIAŁEK 30.04
7:00 1) + Maria Wyderka – od brata Stanisława
2) + Maria Laba – od syna Leszka z żoną
18:00 1) + Teresa Gierula – od współpracowników synowej DPS Folusz
2) + Irena Soboń – od siostry Barbary z rodziną
3) + Irena Gałuszka – od siostrzenicy Marii
z rodziną
Poza parafią: + Barbara Lepucka – od
Grysztarów i Rozparów
+ Maria Szeliga – od rodziny Kozików
z Szebni
+ Irena Soboń – od Wiesława i Teresy Niewiarowskich z rodziną
+ Bogusław Wójcik – od sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Tarnowiec
WTOREK 01.05
7:00 1) + Irena Soboń – od siostry Janiny
z rodziną
2) + Maria Wyderka – od bratowej Elżbiety
z rodziną
18:00 1) ++ Jan (43 r. śm.) i Zofia Świątek

2) + Teresa Gierula – od współpracowników
synowej DPS Folusz
3) Dziękczynna w 1 rocz. ślubu Michała
i Weroniki
Poza parafią: + Barbara Lepucka – od sąsiadów
+ Maria Szeliga – od rodziny Gacków
+ Irena Gałuszka – od rodziny Filipów
+ Bogusław Wójcik – od Krzysztofa Augustyna
+ Józefa Warzecha – od Salomei i Mariana
Czekalskich z Szebni
ŚRODA 02.05 FATIMA
7:00 1) + Maria Laba – od syna Zdzisława
z żoną
2) + Maria Tomasik – od męża
19:00 1) Dziękczynna w 25 rocz. święceń kapłańskich ks. Tadeusza Madeja – proboszcza
z Jaszczwi – od Rady Parafialnej
2) Dziękczynna w 18 rocz. urodzin Magdaleny, z prośbą o dalszą opiekę MBT dla niej
3) + Barbara Trucina – od brata z rodziną
Poza parafią: + Barbara Lepucka – od koleżanek z KGW Brzezówka
+ Irena Gałuszka – od sąsiadki Stefanii z rodziną
+ Bogusław Wójcik – od Rady Gminy Tarnowiec
+ Józefa Warzecha – od sąsiadów Zofii i Janusza Syzdek
CZWARTEK 03.05
7:00 1) + Mieczysława Langfernerova – Lula
z domu – od siostry Elżbiety z córkami
10:00 1) Dziękczynna za otrzymane łaski,
z prośbą o dalsze bł. w rodzinie
2) O zdrowie i bł. Boże dla Marii i Antoniego
oraz dla córki Magdaleny
z rodziną i syna Mariusza z rodziną
Poza parafią: + Barbara Lepucka – od koleżanki Teresy Wojtyczek
+ Irena Gałuszka – od Cecylii Hajkuś z Czeluśnicy
+ Bogusław Wójcik – od KGW Dobrucowa
+ Józefa Warzecha – od Józefa Żurada z rodziną
11:30 1) Dziękczynna w 33 rocz. ślubu Bogusława i Anny
2) W int. strażaków z OSP
16:30 1) + Janina Radoń – od sióstr MB
Gromnicznej
PIĄTEK 04.05
7:00 1) + Maria Tomasik – od córki Marty
i wnuczki Eweliny z rodziną
2) ++ Augustyn, Józefa i Edward
18:00 1) + Maria Rozpara w 1 r. śm.
2) + Maria Laba – od wnuka Wojciecha Laby
Poza parafią: + Barbara Lepucka – od swatów z Czeluśnicy
+ Irena Gałuszka – od rodziny Giebułtowskich
+ Bogusław Wójcik – od właścicieli zakładu
masarskiego Dobrucowa
+ Józefa Warzecha – od chrzestnego Jacka
SOBOTA 05.05
7:00 1) + Maria Laba – od wnuka Grzegorza
Laby z rodziną

2) + Bogusław Wójcik – od żony i syna Jakuba
18:00 1) + Maria Tomasik – od brata z rodziną
2) + Halina Marszałek w 16 r. śm.
3) + Józefa Karczmarczyk – od sąsiadów
z Tarnowca
Poza parafią: + Barbara Lepucka – od bratowej Józefy z rodziną
+ Irena Gałuszka – od rodziny Radoń
+ Bogusław Wójcik – od Bożeny i Artura Żołądź z rodziną
+ Józefa Warzecha – od rodziny Warzechów
i Leśniaków

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dzisiaj przeżywamy XII Ogólnopolską
Niedzielę Modlitw za Kierowców pod hasłem: „W Duchu i Prawdzie”. O 16.00 procesja na cmentarz z modlitwami za zmarłych.
Zapraszamy do modlitwy za zmarłych z naszych rodzin.
2. We wtorek rozpoczynamy nabożeństwa
majowe. Codziennie nabożeństwo w Sanktuarium o godz. 18.00 i Msza św. We Wrocance o 16.30 i Msza św. Dzieci będą otrzymywać piękne obrazki. Na tablicy ogłoszeń
będą wywieszone dni, w których poszczególne klasy mają obowiązek uczestniczyć
w nabożeństwie. Dzieci, które przygotowują
się do I Komunii św. uczestniczą jak najczęściej.
3. We wtorek odpust w Gliniku Polskim ku
czci św. Józefa Robotnika – suma o 10.30.
4. W środę o godz. 19.00 pierwsze w tym
roku Nabożeństwo Fatimskie. Serdecznie zapraszamy całą wspólnotę parafialną – są to
dla nas szczególne nabożeństwa. Nie bądźmy
głusi na wołanie Maryi. Dzieci komunijne
z rodzicami, kandydaci do bierzmowania
z rodzicami przyjdą na g. 19.00 – będzie to
przygotowanie do przyjęcia tak ważnych dla
nich sakramentów. Liturgię poprowadzi Ks.
Dziekan Zbigniew Irzyk, figurę MBT na Kalwarię III Tysiąclecia poniosą w strojach galowych Górnicy z Roztok i strażacy z Roztok;
w czasie procesji odśpiewamy Litanie Loretańską. Drodzy Parafianie – przyjdźmy całymi rodzinami, aby modlić się na różańcu jak
prosiła nas i prosi Maryja.
5. W środę Dzień Flagi Narodowej – wywieśmy je na naszych domach.
6. W czwartek Uroczystość NMP Królowej
Polski. Msze św. o godz. 7.00, 10.00, 11.30
i 16.30; o 16.00 nabożeństwo majowe. We
Wrocance o 8.30, 14.30 (nabożeństwo majowe) i Msza św. o 15.00. Na Mszy św.
o 11.30 będziemy się modlić w int. wszystkich jednostek OSP z racji wsp. św. Floriana
oraz w Rocznicę Konstytucji 3-Maja. Po
Mszy św. przemarsz na cmentarz wojskowy
i Apel Poległych. Zapraszamy poczty sztandarowe jednostek OSP, KSM-u, szkoły, sołtysów, władze gminy, nauczycieli naszych
szkół, kombatantów, wszystkich kochających
Matkę Ojczyznę.
7. W tym tygodniu przypada Pierwszy
Czwartek, Piątek i Sobota Miesiąca. Spo-
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wiedź od wtorku (6.30 – 7.30 i 17.30). W sobotę o 8.00 udamy się do chorych, a na Mszy
św. wieczornej będziemy się modlić za matki
w stanie błogosławionym. O 17.30 Różaniec
Obrońców życia.
8. Zachęcamy do zakupienia i czytania prasy
katolickiej; za ławkami gazetka parafialna.
9. W przyszłą niedzielę zmiana tajemnic różańcowych.
10. Dziękujemy za sprzątanie świątyni gr. 1
i 2 z Roztok, za ofiarę na Sanktuarium. W sobotę na g. 8:00 prosimy gr. 3 i 4 z Roztok.
11. O prowadzenie Różańca św. prosimy:
o 9:30 Różę św. Jadwigi Królowej, o 11:00
Różę św. Józefa Opiekuna Rodzin.
12. Prosimy, aby w poniedziałek i wtorek
grupy działające przy parafii przygotowały
ogrody na Fatimę. Bóg zapłać.
13. Bóg zapłać za ofiary składane na prace
wykonywane przy Sanktuarium i we Wrocance. Bóg zapłać indywidualnym sponsorom za pomoc.
14. W miniony czwartek odbył się w NSP
w Roztokach finał Międzyszkolnego Konkursu Historycznego „W drodze do Niepodległości” – nagrodzone prace możemy oglądać w naszej świątyni na przygotowanej wystawie przez Panią Annę Świdrak (organizator konkursu) i rodziców.
15. W tym roku procesja Bożego Ciała będzie
do Potakówki.
ks. Proboszcz

RODZAJE UZALEŻNIEŃ
(cz.4)
Uzależnienie od telefonów komórkowych.
Kolejną ciekawą formą uzależnień
jest uzależnienie od telefonów komórkowych. Są osoby, które praktycznie nie potrafią funkcjonować bez telefonu komórkowego, ciągle nasłuchują czy ktoś do nich nie
dzwoni lub czy nie została im doręczona wiadomość SMS. Inni cały czas noszą ze sobą zapasową baterię do telefonu w razie gdyby ta
w telefonie wyczerpała się.
Wśród osób cierpiących na ten
rodzaj uzależnienia możemy wyróżnić
kilka grup:
* Osoby cierpiące na „zespół wyłączonego telefonu” – osoby te charakteryzują się tym iż
cały czas pilnują czy ich telefon jest włączony
w razie gdyby ktoś chciał do nich zadzwonić;
* Osoby uzależnione od SMS – ów;
* Osoby uzależnione od gier znajdujących się
na telefonie komórkowym;
* Osoby uzależnione od nowych modeli telefonów komórkowych;
* „Ekshibicjonistów” – osoby które posługują
się swoim telefonem w taki sposób żeby
każdy ich widział i słyszał.
Ten typ uzależnienia jest szczególnie niebezpieczny dla dzieci i młodzieży.
Może wiązać się to z problemami nawiązywania normalnych kontaktów międzyludzkich. Należy również pamiętać o niekorzystnych wpływie telefonów komórkowych na
nasz układ nerwowy ze względu na promieniowanie elektromagnetyczne emitowane
przez telefon. Długotrwałe rozmowy telefo-

niczne mogą nawet wpływać na rozwój nowotworów mózgu dlatego powinno się korzystać z telefonów komórkowych z umiarem,
często używać zestawów głośnomówiących,
nie rozmawiać wówczas, kiedy telefon ma
słaby zasięg, ponieważ poszukiwanie sygnału
zwiększa promieniowanie, oraz nie pozostawiać telefonu w sypialni blisko głowy.
Pamiętajmy, że bardzo ważne jest
również dbanie o codzienne kontakty
z innymi. Pamiętajmy, że nic nie zastąpi kontaktu twarzą w twarz z drugą osobą.
Katarzyna Janocha

RELACJA Z PARAFIALNEJ
PIELGRZYMKI
W dniu 19 kwietnia 50 osób podjęło
trud pielgrzymowania do Torunia, Lichenia
i Kalisza. Każdy z nas miał w swoim sercu
jakąś intencję, jedni jechali by wyrazić chęć
zadośćuczynienia, inni by wyrazić wdzięczność, jeszcze inni by wypowiedzieć swoje
prośby osobiste i rodzinne. Dzień rozpoczęliśmy od śpiewu godzinek. Śpiewy były piękne
i głośne, zbudzili się nawet ci, którzy jeszcze
spali idąc do autobusu. Wstępnym punktem
było miasto zwane Krakowem Północy – Toruń. Odwiedziliśmy największą rozgłośnie
radiową i telewizyjną w Polsce o charakterze
społeczno – katolickim: Radio Maryja i Telewizję Trwam. Ojciec Kazimierz ze Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela /redemptorysta/ opowiedział o roli mediów katolickich w życiu chrześcijanina. Ściśle z tą rozgłośnią związana jest Wyższa Szkoła Kultury
Społecznej i Medialnej, obecnie kształci studentów na pięciu kierunkach. Jej misją jest
służba człowiekowi i ojczyźnie. W samo południe udaliśmy się na mszę świętą do Świątyni NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji
i św. Jana Pawła II. Prace budowlane tej świątyni rozpoczęto w roku 2012, w zamierzeniu
twórców jako wotum wdzięczności za pontyfikat Jana Pawła II. No i Starówka Torunia,
jak przewodnik powiedział esencja Torunia
to: gotyk, pierniki i Mikołaj Kopernik. Kanapki zjedzone, więc udajemy się na obiadokolację i zasłużony odpoczynek do Lichenia.
Posileni idziemy przed cudowny obraz Matki
Bożej Licheńskiej na Apel Maryjny na godz.
21. Świątynia jest piękna i mimo wielkiego
bogactwa jakie tam widać, można się skupić
na modlitwie. Ważnym elementem pobytu
w Sanktuarium jest procesja ze świecami,
a nasi pielgrzymi w czasie procesji nieśli płaskorzeźbę z wizerunkiem Matki Bożej Licheńskiej. Kolejny dzień rozpoczyna się bardzo wcześnie, już o 7 jest śniadanie i przewodnik. Jedziemy do Lasku Grąblińskiego,
oddalonego o 2 km od Sanktuarium. To obowiązkowy przystanek dla każdego pielgrzyma. Tu jest miejsce objawień Matki Bożej, otoczone szczególną czcią i połączone
z alejkami drogi krzyżowej. Tu jest cisza,
szum drzew, słychać śpiew ptaków, doskonałe miejsce do modlitwy, ale nie tylko,
można obserwować przyrodę i zwyczajnie

odpocząć. My nie mamy wiele czasu by odpoczywać, wchodzimy do kościoła pod wezwaniem św. Doroty. Jak tradycja przekazuje
zbudowano go w XVIII w. Kilkakrotnie
przebudowywany ze względu na zniszczenia
wojenne, i zbyt małe pomieszczenie dla przybywających pielgrzymów. Dzisiaj to neogotycka bryła zachowana, a wnętrze nawiązuje
do baroku. Dla wiernych otwarty w czerwcu
2008 roku. Jest południe i udajemy się do największej Świątyni w Polsce Bazyliki Najświętszej Maryi Panny, by uczestniczyć we
mszy świętej. Po mszy św. ci bardziej wytrwali udają się na Golgotę, czy wieżę widokową, zwiedzamy podziemia kościoła /kaplicę św. Trójcy, 108 błogosławionych męczenników, kaplicę Piety/. Czas szybko
ucieka, a my chcąc go trochę złapać, po tych
wszystkich zwiedzaniach i zakupionych pamiątkach udajemy się w dalszą drogę. Niespełna za 2 godziny jesteśmy w Kaliszu, a raczej w Sanktuarium św. Józefa, który wraz ze
św. Rodziną z Nazaretu, wysłuchiwał naszych próśb, a było ich wiele. Jak wiemy papież Franciszek ustanowił Nadzwyczajny
Rok św. Józefa, który potrwa do 6 stycznia
2019 r. Wspólnie z ks. Mariuszem odmówiliśmy akt zawierzenia nas samych, nasze rodziny, naszą parafię św. Józefowi. Ma się ku
wieczorowi, więc obieramy kierunek Tarnowiec. I jeszcze krótkie podsumowanie: autokar wspaniały, pełna wygoda i pełnej kultury
kierowcy. Grupa pielgrzymkowa świetna,
czas przeplatany pieśniami i modlitwą, czasem ktoś rzucił jakiś żart czy kawał, ale to tak
przypadkiem. Szkoda, że ja pisząca te słowa
nie mam takiego talentu w opowiadaniu. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy swą obecnością zaszczycili tę pielgrzymkę i ją upiększyli. Panu Bogu za piękną pogodę i ludzi,
których spotkaliśmy. Ks. Mariuszowi za
przewodnictwo duchowe i włożony trud
w przygotowaniu pielgrzymki. Kierowcom
za bezpieczna jazdę. Zapraszam na następną
pielgrzymkę, a dokąd? - to ogłosimy w przyszłości .
Teresa

OCHRZCZENI
29/04/2018
DOBRAWA MARIA MUZYKA
szafarz: ks. Jerzy Uchman

ZOFIA NATALIA SAJDAK
szafarz: ks. Jerzy Uchman

30/04/2018
ZOFIA KINGA CHUDY
szafarz: ks. Mariusz Fijałkiewicz
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