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INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek (11.06.18) 18.00
--------------------Wtorek (12.06.18)

za Parafian

17.00 + Helena Modrzejewska (int. córek z rodzinami)
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Parafia pw. Świętych Mikołaja Biskupa, Stanisława Biskupa i Męczennika i Jana Chrzciciela w Ostromecku

Słowo Boże
Ewangelia wg św. Marka

------------------Środa (13.06.18)

18.00

--------------------Czwartek (14.06.18)

17.00 + Maria Czaplicka

--------------------Piątek (15.06.18)

18.00 + Klemens Nowicki w 1. r. śm.

--------------------Sobota (16.06.18)

dziękczynno-błagalna dla ks. Piotra

17.00 msza ślubna
18.00 + Jan Kosiński (int. popogrzebowa)

--------------------Niedziela (17.06.18)

8.00 + Józef Szczeciak

Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów się zbierał, tak że nawet posilić się
nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem: "Odszedł od zmysłów". A uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili:
"Ma Belzebuba i mocą władcy złych duchów wyrzuca złe duchy". Wtedy przywołał ich
do siebie i mówił im w przypowieściach: "Jak może Szatan wyrzucać Szatana? Jeśli jakieś
królestwo jest wewnętrznie skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc Szatan powstał
przeciw sobie i jest z sobą skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nikt nie może
wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże, i dopiero
wtedy dom jego ograbi. Zaprawdę, powiadam wam: Wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi
Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego". Mówili
bowiem: "Ma ducha nieczystego". Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać. A tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: "Oto Twoja Matka i bracia na dworze szukają Ciebie". Odpowiedział im: "Któż jest
moją matką i którzy są moimi braćmi?" I spoglądając na siedzących dokoła Niego, rzekł:
"Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą i matką".
(Mk 3, 20-35)

9.30 + Alicja Biedroń (im.); zm. z rodz. Biedroń i Bednarskich
11.00 + rodzice Balbina, Władysław Jagielscy; Wanda Plucińska;
mąż Ignacy; zm. z rodz.

Parafia pw. Świętych Mikołaja Biskupa, Stanisława Biskupa i Męczennika
i Jana Chrzciciela w Ostromecku
ul. Parkowa 2 86-070 Dąbrowa Chełmińska
tel. 881064644
www.ostromecko.parafia.info.pl
Skład redakcji: ks. Piotr Sacha, Janina Ściagow, Aleksandra Ściagow, Danuta Buś, Hanna Piekut, Danuta Węgierska,
Katarzyna Lewandowska, Agata Lewandowska

Zapraszamy drogich Parafian do współpracy przy redagowaniu naszego biuletynu.
Informujemy, że nasz biuletyn jest dostępny w formacie PDF na stronie internetowej parafii
w zakładce Życie wspólnoty.

Chwila refleksji
(…) O, jakże dzisiejsza sytuacja podobna jest do tej opisanej w tym fragmencie Ewangelii! I dzisiaj Jezus
kieruje do nas słowa: „Zaprawdę, powiadam wam: wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się
ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie
otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego”. Baczmy na to, co mówimy, jakie sądy wydajemy. Bowiem nastały czasy Ducha Świętego. Czasy wielkiego wylewu miłości Bożej! Czasy wielkiego
Bożego Miłosierdzia! Czasy, gdy na ziemię opanowaną przez grzech rozlewa się łaska samego Boga,
który pragnie ratować swoje dzieci. Stańmy zatem jako dzieci przed Bogiem i wyciągnijmy ręce! Otwórzmy szeroko serca! Wołajmy, przyzywajmy Ducha Świętego, który z tak wielką obfitością darów pragnie
zstępować na nasze dusze! Prośmy o światło dla naszych serc, naszych dusz, naszych umysłów, abyśmy
mogli dobrze odczytywać te znaki, które daje nam Bóg! Abyśmy znaleźli się pośród świętych i błogosławionych, gdy nadejdzie pora oddzielenia ziaren od plew. Aby rozpalał nas wieczny Płomień Miłości czystej, doskonałej, a nie palił ogień potępienia! Ten fragment Ewangelii kieruje Bóg do nas dzisiaj w sposób szczególny! To są słowa z Nieba, słowa samego Boga! Są słowami ostrzeżenia, słowami przestrogi!
Płyną z pełnego miłosierdzia serca Boga pragnącego wszystkie swoje dzieci tulić w swych Ojcowskich
ramionach przez całą wieczność. Pragnącego miłości dla swych dzieci, szczęścia i pokoju serca. (…)
http://malenkadroga.pl/
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Na drodze ku świętości

X NIEDZIELA ZWYKŁA

Święty Jan Paweł II o kościołach i Kościele
„W żadnym czasie,
w żadnym okresie
dziejów
Kościół nie może
zapomnieć
o modlitwie,
która jest
wołaniem
o miłosierdzie
Boga
wobec
wielorakiego zła,
jakie ciąży
nad ludzkością
i jakie jej zagraża”.
św. Jan Paweł II

Wspólnym wysiłkiem je budowano, aby mogła być w nich sprawowana Najświętsza Ofiara,
aby Chrystus w Eucharystii był ze swoim ludem dzień i noc, w godzinach radości i uniesień,
jak też w czasach doświadczeń, cierpień i nieszczęść, a także w zwykłych, szarych dniach
życia. (…) Kościoły są również miejscem przeżywania podniosłych uroczystości: Bożego
Narodzenia, Wielkanocy, Zesłania Ducha Świętego, Bożego Ciała, świąt maryjnych. Tutaj
wierni zbierają się na nabożeństwa majowe i czerwcowe, na różaniec. Kościoły wreszcie są
miejscem, które przechowuje pamięć o zmarłych. Tak jak początek życia religijnego
każdego wierzącego wiąże się z chrzcielnicą, tak też jego kres, śmierć i pogrzeb również
dokonują się w cieniu świątyni. Niejednokrotnie nawet cmentarze parafialne bezpośrednio
przylegają do kościoła. Jest więc w te świątynie wpisana historia wszystkich ludzi,
a pośrednio całego narodu, poszczególnych wspólnot, parafii, rodzin, osób. Kościół jest
miejscem pamięci, jest zarazem miejscem nadziei: wiernie przechowuje przeszłość
i równocześnie stale otwiera człowieka na przyszłość, nie tylko tę doczesną, ziemską,
ale także tę pozagrobową. W kościołach wyznajemy wiarę w grzechów odpuszczenie, ciała
zmartwychwstanie i żywot wieczny. Tutaj żyjemy na co dzień w tajemnicy Świętych
Obcowania, każdy bowiem kościół ma swojego patrona lub patronkę, a bardzo wiele z nich
jest poświęconych Matce Bożej. (…) Kościół to nie tylko budynek sakralny. Pan Jezus mówi,
że Kościół jest zbudowany na skale, a skałą jest wiara Piotra. Kościół jest wspólnotą ludzi
wierzących, którzy wyznają Boga żywego i wyznają — tak jak Piotr — że Chrystus jest
Synem Bożym, Odkupicielem świata. Wy, drodzy bracia i siostry, jesteście cząstką tej
wielkiej wspólnoty Kościoła zbudowanego na Piotrze. Wraz z waszym biskupem,
wraz z Papieżem głosicie i wyznajecie wiarę w Syna Bożego, i na tej wierze opieracie całe
wasze życie osobiste, rodzinne i zawodowe. W ten sposób jesteście uczestnikami Królestwa
Bożego.

Nr CX (110), 10 Rok
czerwca
2018 r.
1, numer

Ogłoszenia duszpasterskie








W kalendarzu liturgicznym w poniedziałek wspomnienie św. Barnaby,
we wtorek bł. Antoniego Nowowiejskiego, w środę św. Antoniego
i w czwartek bł. Michała Kozala.
Nowenna do MB Nieustającej Pomocy w środę w łączności z Mszą Świętą
o godz. 18.00. Po Mszy spotkanie Wspólnoty ks. Jerzego Popiełuszki.
Nabożeństwo czerwcowe codziennie w łączności z wieczorną Mszą Świętą. We wtorek i czwartek Msza św. wyjątkowo o godz. 17.00.
W piątek na Mszę św. i spotkanie zapraszam młodzież przygotowującą
się do sakramentu bierzmowania.
Z życia parafii

W wielkosobotni wieczór w naszym kościele, ku zaskoczeniu wielu parafian, stanęły balaski (klęczniki do przyjmowania Komunii św.), które zapomniane wiele lat spędziły na strychu plebanii. Dzięki staraniom Ks. Proboszcza zostały poddane gruntownej renowacji,
która przywróciła im pierwotny wygląd. Obecnie są poddawane drobnym poprawkom
konserwatorskim. Koszt odnowienia balasek to 15 000 zł.

(Zakopane, 7.06.1997r.)

Spotkania z kulturą
Warto przeczytać – warto posłuchać – warto zobaczyć
Dzisiaj zachęcamy Państwa do lektury książki „Łobuzy. Grzesznicy mile widziani” Grzegorza
Kramera SJ, Piotra Żyłki i Łukasza Wojtusika. Autorzy odpowiadają na trudne pytania związane z wiarą, nie ma dla nich w tym zakresie tematów tabu. Proponujemy także zajrzeć na
stronę: https://pl-pl.facebook.com/grzesznicymilewidziani/
Nota wydawnictwa o książce:
Czy Kościół może być normalny? Bez tematów tabu, pouczania i krzywdzenia innych?
Grzegorz Kramer SJ i Piotr Żyłka w szczerej rozmowie z Łukaszem Wojtusikiem.
Kontrowersyjni. Prowokujący do myślenia. Nie wahają się mówić o sprawach trudnych, choć nie zawsze jest to
mile widziane. Ale jedno jest pewne – kochają Kościół. Znaleźli w nim swoje miejsce i są w stanie wiele dla niego
zrobić. Jeśli patrzysz na Kościół przez pryzmat skostniałej instytucji, politycznych kazań lub skandali z udziałem
duchownych – ta książka pozwoli Ci sięgnąć głębiej i zobaczyć zupełnie inny wymiar chrześcijaństwa. Jak nie
stracić wiary w Kościele? Czy Bóg karze za nieprzestrzeganie przykazań? W jaki sposób wiara wyzwala z lęku?
Trzy osobowości. Trzy perspektywy. Ksiądz, kawaler oraz mąż i ojciec. Ponad 300 stron zmagań z wiarą.
Grzegorz Kramer - jezuita, proboszcz, bloger. Łukasz Wojtusik - dziennikarz radia TOK FM. Piotr Żyłka - wychowanek dominikanów i wspólnoty z Taizé, współpracownik jezuitów, redaktor naczelny DEON.pl.
Tytuł: Łobuzy. Grzesznicy mile widziani.
Autorzy: Grzegorz Kramer SJ, Łukasz Wojtusik, Piotr Żyła
Wydawca: Wydawnictwo WAM (dostępna też, jako ebook)

Baczni obserwatorzy mogli również zauważyć, że w ostatnich dniach w naszej świątyni
pojawiły się nowe blaty ołtarzowe, które zakryły obskurny beton oraz nieciekawe umocowanie bocznych ołtarzy. Nowe blaty pięknie komponują się z ciemną oprawą odrestaurowanego antepedium ołtarza głównego, balaskami oraz amboną. Koszt nowych
blatów to 4 000 zł.

W najbliższą środę, 13 czerwca zostanie odprawiona Msza święta z okazji
20. rocznicy święceń kapłańskich naszego ks. Proboszcza. Pamiętajmy o Księdzu Piotrze w modlitwie i zgromadźmy się licznie na Eucharystii. Zapraszamy
serdecznie do wspólnej modlitwy.

