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Przez życie trzeba iść serdrcznie
Niosąc w otwartych dłoniach światło.
Bo tylko tacy żyją wiecznie,
Którzy z miłością w sercach gasną...
Pamiętajmy o tych, którzy odeszli
A tym bardziej kochajmy tych,
Którzy zostali...

KALENDASZ LITURGICZNY –LISTOPAD.
W TROSCE O BOŻE ŻYCIE
1. XI. -- Uroczystość Wszystkich Świętych.
2. XI. -- Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych.
4. XI. -- Wspomnienie św. Karola Boromeusza.
9. XI. -- Rocznica Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej.
11. XI. -- Wspomnienie św. Marcina z Tours.
12. XI. -- Wspomnienie św. Jozafata.
18. XI. -- Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny.
19. XI. -- Wspomnienie bł. Salomei.
20. XI. -- Wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego.
21. XI.-- Ofiarowanie NMP.
22. XI. -- Wspomnienie św. Cecylii.
24. XI. -- Chrystusa Króla Wszechświata.
30. XI. -- Święto św. Andrzeja Apostoła.

Bogactwo, oszustwo i
duma mają krótki żywot...
ale ubóstwo, prawda i
pokora zaprowadzą nas
do życia wiecznego...
Proste zdjęcie, krótki
napis, a ileż myśli od razu
się rodzi, ileż emocji
uwalnia... odrobinę ulgi,
dozę niepokoju, chwilę
retrospekcji, zadumę

POPATRZ, JAK PRĘDKO MIJA CZAS

Ref.: Popatrz, jak prędko mija czas,
Życie twe też przeminie wraz.
Życie, to jedno, które Bóg ci dał.
Troski, kłopoty skończą się,
Powiedz, szczęśliwy będziesz ty?
1. Powiedz, czy ty Jezusa znasz?
Pomyśl, On szczęście wieczne ma.
Pomyśl, jak spędzasz życia czas.
Pomyśl, gdy życie skończy bieg,
Przejdziesz na tamten drugi brzeg.
Powiedz, szczęśliwy będziesz tam?
2. Może jest smutna dusza twa,
Może pokoju w niej jest brak,
Może tęsknota dręczy cię?
Jezus twój każdy widzi krok,
Jezus rozjaśni duszy mrok,
Jezus ukoi serca bó1.
3. Przyjdź do Jezusa cudnych ran,
Powiedz Mu, co cię gnębi wciąż,
On ci Swe szczęście, radość da.
Przyjdź do Jezusa cudnych ran,
Powiedz Mu całą winę swą,
On ci swój pokój, szczęście da.

Для Вас Батьки та Діти.
Все в твоїх руках
В одному китайському селищі жив мудрець. Звідусіль приходили до
нього люди зі своїми проблемами і хворобами, і ніхто не йшов, не
отримавши допомоги. За це любили і поважали його.
Тільки один чоловік говорив: «Люди! Кому ви поклоняєтеся? Адже це
шарлатан і шахрай!» Одного разу він зібрав навколо себе натовп і
сказав:
– Сьогодні я доведу вам, що був прав. Ходімо до вашого мудреця, я
метелика впіймаю, і коли він вийде на ганок свого будинку, запитаю:
«Вгадай, що у мене в руці?». Він скаже: «Метелик», – адже все одно
хто-небудь з вас проговориться. І тоді я запитаю: «А жива чи мертва?»
Якщо він скаже, що жива, я стискуватиму руку, а якщо мертва, то я
випущу метелика на волю. У будь-якому випадку, ваш мудрець
опиниться в дурнях!
Коли вони прийшли до будинку мудреця, і той вийшов до них
назустріч, заздрісник поставив свій перший питання:
– Метелик, – відповів мудрець.
– А живий чи мертвий?
Старий, посміхнувшись в бороду, сказав:
– Все в твоїх руках, людина.

Твій хрест
Одній людині здавалося, що він живе дуже важко. І пішов він одного
разу до Бога, розповів про свої нещастя і попросив у Нього:
– Можна, я виберу собі інший хрест?
Подивився Бог на людину з посмішкою, завів його в сховище, де були
хрести, і каже:
– Вибирай.
Довго ходив чоловік по сховищу, вишукуючи найменший і легкий
хрест, і нарешті знайшов маленький-маленький, легенький-легенький
хрестик, підійшов до Бога і каже:
– Господи, можна мені взяти цей?
– Можна, – відповів Бог. – Це ж твій власний.

Kochani Parafianie i Przyjaciele Przemyślan
Niech będzie Pochwalony Jezus Chrystus!!!
Listopad miesiąc zadumy nad sensem naszego życia tak kruchego,
od którego będzie zależała nasza wieczność. Warto znaleść czas aby
stanąć nad mogiłą naszych Bliskich czy Przyjaciół i pomodlić się za
nich.
Dzisiaj Oni jutro My będziemy potrzebowali pomocy. Dzisiaj
spieszymy się nigdy nie mamy czasu na refleksję, coś nam nie pozwala
się modlić „Czas ucieka, wieczność czeka...”
Kochani znajdźmy czas na modlitwę Różańcową wspólną, a jak nie
możemy to osobistą. Czyńmy dobre uczynki póki możemy, bo jutro
może być zapóźno. Ktoś mądry powiedział „pamiętaj na koniec...”
Dlaczego wciąż odkładamy nasze nawrócenie do Boga, przecież On
jest naszym Ojcem i chce nam przebaczyć grzechy, w Sakramencie
Eucharystii chce nas nakarmić byśmy byli zdrowi i mocni. Jak wiele
możemy pomóc Dustom Czyściowym ofiarując za nich Odpusty
Zupełne, Komunię Świętą, modlitwę, Mszę Swiętą i czyniąc obre
uczynki. Dusze zbawione nigdy nam tego nie zapomną.
Dla tego proszę Was Bracia i Siostry nie marnujmy czas bo jest
krótki. Wszystko na ziemi ma początek i koniec.
Kochajmy Dusze Czyściowe i pomóżmy Im się zbawić, a Bóg nam
grzesznym okaże Miłosierdzie.

Ks. Piotr Smolka SDB
Proboszcz.

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
Uroczystość Chrystusa Króla do liturgii wprowadził Papież Pius XI
w 1925 r. encykliką „Quas Primas”. Święto obchodzone jest w ostatnią
niedzielę roku kościelnego.
Papież zobowiązał w encyklice, aby
we wszystkich kościołach tego dnia
po głównym nabożeństwie, przed
wystawionym Najświętszym
Sakramentem odmówić Litanię do
Najświętszego Serca Pana Jezusa
oraz Akt poświęcenia rodzaju
ludzkiego
Najświętszemu Sercu.
Uroczystość ta ma nam
uświadomić, że Chrystus jest
Królem całego stworzenia. Ukazuje
cel naszego życia – Królestwo
Niebieskie.
Przeżywając uroczystość Chrystusa
Króla Wszechświata, z wielką miłością stańmy przed Jezusem
obecnym w Najświętszym Sakramencie, bo On jest morzem
niewyczerpanego miłosierdzia.
W ostatnich godzinach życia Chrystus powiedział: " Tak, jestem królem. Ja
się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo
prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu" (J 18, 37). Za
kilka godzin umierał na krzyżu jak przestępca, a nad głową miał "winę"
wypisaną w trzech językach: "To jest król...". Ci, co stali pod krzyżem
wyśmiewali się z tego tytułu. Tymczasem całe życie Jezusa od kołyski,
stajenki aż po śmierć znaczone było tajemnicą godności królewskiej.
Narodził się w Betlejem. Przybyli do Niego uczeni mędrcy, chodzący w
glorii królów. Jako królowi, złożyli Mu dary. A kiedy schodził ze świata,
też miał koronę na głowie, ale ta była koroną boleści, udręczenia, męki.
Nawet ostatni fizyczny ślad przybity do krzyża - zawiera tę tajemnicę
wyrażoną w słowach zapisanych na polecenie Piłata: "Jezus Nazarejczyk,
Król Żydowski".

2. Korona jest symbolem władzy. Niekoniecznie kojarzy się dobrze. Często
przypieczętowywała ona niejedną niegodziwość, masakrę niewinnych i
krzywdę wielu. Królem czterech stron świata kazał się nazywać w XXIII w.
przed Chrystusem władca Akkadu - Sargon I. Faraonów egipskich
mianowano królami Południa i Północy i synami bogów. Władcy
starożytnej Asyrii, a później Persji nosili tytuły króla królów. Pamiętamy
też długie tytuły nowożytnych cesarzy i królów. Kiedy spojrzeć na nie z
odległości wieków, wszystkie wydają się małe, śmieszne i puste. Chrystus
przyszedł oczyścić koronę, by nadać jej pełnię. Pokazał, że królować,
znaczy służyć, być oddanym, szukającym, kochającym. Zupełnie jak
pasterz idący na czele stada...
3. Najczęściej tak jest, że władcy pamiętają o obowiązku służby, który
wynika z posiadanej władzy i noszonej korony. Później widzą w ludzie
powód swojej udręki i kłopotów. Skąd my to znamy? Dobrze więc, że przy
końcu roku kościelnego ukazuje się nam przykład Chrystusa Króla, o
którym Prefacja mszalna mówi, że Jego królestwo jest królestwem "prawdy
i życia, świętości i łaski, królestwem sprawiedliwości i pokoju". Kościół
przypomina godność Chrystusa i powinność służenia każdemu. Po to, by
przezwyciężać w sobie przejawy pychy. By oderwać się od swojego
"królestwa" i dostrzec jeszcze inne wartości, które wypływają z wiary. A
każdy chrześcijanin jest powołany do świętości, to znaczy do życia
Błogosławieństwami.
4. "Chrystus Wodzem, Chrystus Królem, Chrystus, Chrystus Władcą nam!"
- słowa tej pieśni śpiewa się w XXXIV Niedzielę w ciągu roku. Jest to
uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Znak, że kończy się rok
kościelny i niedługo zacznie się Adwent. Uroczystość tę ustanowił papież
Pius XI w Roku Jubileuszowym 1925, wyznaczając jej obchód na niedzielę
przed uroczystością Wszystkich Świętych. W nowym kalendarzu
liturgicznym uroczystość Chrystusa Króla została przesunięta na ostatnią
niedzielę roku kościelnego, aby podkreślić prawdę, iż Chrystus na końcu
czasów przekaże Ojcu Niebieskiemu wieczne i powszechne królestwo. Ideę
królewskiej godności Chrystusa można odnaleźć już w starych ob hodach
liturgicznych, jak Epifania czy Niedziela Palmowa.

