Intencje mszalne
26.09.2011 poniedziałek
18.00 + Stefana Szałka (gregorianka)

3.10.2011 poniedziałek
18.00 1) rez. Góra
2) rez. Kędziora

27.09.2011 wtorek
9.00 1) + Stefana Szałka (gregor. - ostatnia)
2) + Reginę Ratajczak

4.10.2011 wtorek
9.00 1) + Irenę Adamczak
2) + Irenę Adamczak

28.09.2011 środa
18.00 1) + Czesława Kaczmarka, zm. z
rodziny Kaczmarków i Strojnych
2) Msza nowennowa za zmarłych

5.10.2011 środa
18.00 1) rez. Kędzia
2) + Irenę Adamczak

29.09.2011 czwartek
18.00 1) Z podziękowaniem za otrzymane
łaski w 53 rocznicę ślubu Teresy i
Mieczysława
2) Z podziękowaniem za otrzymane
łaski w 5 rocznicę ślubu Marzeny i
Tomasza
30.09.2011 piątek
18.00 1) + Wiktora Wrzeszcz
2) rez.
1.10.2011 sobota
15.00 - DPS - rez. Radziszewski
18.00 1) + Zofię Kaczmarek
2) + Janinę Gucze w 5. r. śm. i zm. z
rodziny Gucze i Mateja
2.10.2011 niedziela
8.00 + Eugeniusza Rozumka
10.30 Za parafian
12.00 + Henryka, Zdzisława Majchrzaków,
Piotra Adamczaka oraz zm. z rodziny
Binkowskich i Majchrzaków
18.00 + Henrykę Ruskowiak
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6.10.2011 czwartek
16.00 1) + Zofię Wojtkowiak
2) + Walentego, Helenę, Eugeniusza
Klause, Ignacego i Zofię
Marciniaków i zm. z obu rodzin
18.00 rez. Wrzeszczyńska
7.10.2011 piątek - MB Różańcowej
18.00 1) + Zygfryda i zm. z rodz.
Jaskólskich i Sommerfeldów oraz
Renatę Rafińską
2) Za zmarłych z wymien. rocznych
8.10.2011 sobota
10.00 BOREK WLKP - W int. Ks. Daniela
Litkowskiego z okazji imienin – od Matek
Różańcowych z Dopiewca
15.00 + Kazimierę Łojek
18.00 + Helenę, Jana, Andrzeja i Ewę
Andrzejczaków i zm. z rodz.
Andrzejczaków, Ratajczaków i
Krzyżyńskich

s

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych
ludu: „Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch
synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł:
»Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy«. Ten
odpowiedział: »Idę, Panie«, lecz nie poszedł.
Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział.
Ten odparł: »Nie chcę«. Później jednak
opamiętał się i poszedł. KtóryŜ z tych dwóch
spełnił wolę ojca?”. Mówią Mu: „Ten drugi”.

IDŹ PRACUJ W WINNICY PANSKIEJ

NA RÓŻANIEC ZAPRASZAMY
OD 1 PAŹDZIERNIKA
W DZIEŃ POWSZEDNI
PO MSZY ŚW. O GODZ. 18.00

9.10.2011 niedziela
8.00 rez. Wojciechowska
10.30 rez. Kutzmann
12.00 W 1 rocznicę urodzin
18.00 …
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ŚW. Marcin …w sieci
Nasza parafia posiada już aktywną stronę internetową. Można tu znaleźć ogłoszenia
parafialne, informacje o wydarzeniach , zapoznać się z rozkładem nabożeństw oraz
terminami spotkań duszpasterskich. Można również obejrzeć większą ilość zdjęć z
uroczystości parafialnych, przeczytać Słowo Boże na każdy dzień, itp.
Adres strony :

www.parafiakonarzewo.pl

Odkryć
ca
Odkry tajemnicę
tajemnic Różaańca

Z KSM - owego podwórka
Wakacje minęły szybko, ale nasz oddział
Konarzewski Katolickiego Stowarzyszenia
MłodzieŜy, nie moŜe powiedzieć, Ŝe nudził
podczas letnich ferii . W pierwszej połowie
lipca uczestniczyliśmy w KSM-owym obozie
w Białej, gdzie w otoczeniu pięknej Puszczy
Noteckiej i jeziora Białego rozwaŜaliśmy
wartość słowa. Na początku sierpnia wraz z
nowym ks. Proboszczem spędziliśmy kilka
sympatycznych dni w Gdyni gdzie juŜ po raz
trzeci gościły nas u siebie Siostry
SłuŜebniczki, którym ślemy serdeczne Bóg zapłać.
Koniec wakacji, a to oznacza, Ŝe KSM rusza z nowym rokiem
formacyjnym!! Serdecznie zapraszamy na nasze spotkania:
kaŜdy piątek po wieczornej mszy świętej.
Z KSM-owym pozdrowieniem GOTÓW!

MM

Za kilka dni październik, miesiąc modlitwy różańcowej.
Różaniec to modlitwa uświęcona wielowiekową tradycją
Kościoła. Nabożeństwo to rozwijało się na początku w
murach klasztornych. Ożywienie modlitwy różańcowej
nastąpiło w XV wieku dzięki dominikaninowi Alanusowi
de La Roche. Różaniec , chociaż często łączony ściśle z
Maryją, tak naprawdę jest modlitwą skierowaną do Jezusa.
Istotą tej modlitwy pozostaje akt wiary w Jezusa Chrystusa
przeżyty z Maryją, która jest Matką wspólnoty Kościoła. Można by powiedzieć , że jest to
patrzenie na życie Jezusa oczami Maryi. Poprzez medytację tajemnic życia Jezusa , mamy też
wielką szansę zmiany swojego życia na doskonalsze i lepsze, bardziej Boże.
W sytuacji gdzie rodziny nie potrafią ze sobą przebywać, coraz trudniejsze staje się
wzajemne porozumiewanie, podjęcie trudu modlitwy różańcowej w rodzinie może stworzyć
okazję wspólnego przebywania ze sobą, co w konsekwencji sprzyja jedności rodziny.
Wspólna modlitwa różańcowa będzie autentycznie owocna, gdy będzie to modlitwa całej
rodziny, rodziców i dzieci. Różaniec odmawiany wytrwale staje się prawdziwą drogą
duchowego rozwoju, a prośby zanoszone w różnych intencjach, zostają wsparte matczynym
wstawiennictwem Maryi.
Błogosławiony Jan Paweł II, który był wielkim orędownikiem modlitwy a w szczególności
modlitwy różańcowej, nauczał:
„ Ten kto się modli, nie zraża się w obliczu nawet największych trudności, ponieważ czuje
obecność Boga przy sobie i znajduje schronienie, spokój i pokój w Jego Ojcowskich
ramionach. Modlitwa i to modlitwa wspólnotowa, niech będzie codziennym tchnieniem
rodzin, parafii i każdej wspólnoty”
BL

„Obyś był zimny albo gorący…”

Siostry Klawerianki w parafii

W

niedzielę, 18 września 2011, gościliśmy w parafii siostry ze Zgromadzenia Sióstr
Misjonarek św. Piotra Klawera, czyli Klawerianki. Na codzień mieszkają one w domu przy
ulicy Dmowskiego w Poznaniu i prowadzą tam Archidiecezjalne Centrum Misyjne. Podczas
niedzielnej Eucharystii Siostry budziły i kształtowały naszą wrażliwość misyjną. Po liturgii
można było wspomóc misje poprzez zakup misyjnych pamiątek.
Ks. K.R ( www. parafiakonarzewo.pl )
Św. Piotr Klawer urodził się 25 czerwca 1580 r. w Verdú w Hiszpanii. Wstąpił do zgromadzenia
jezuitów. Nakazano mu przerwać studia teologiczne i jechać do pracy w Kolumbi wśród niewolników
murzyńskich, których wówczas masowo zwożono z Afryki w charakterze niewolników. Wstrząśnięty
niedolą i krzywdą czarnych braci oddał się im w posługę, stał się niewolnikiem niewolników.
Święcenia kapłańskie otrzymał w 1616 r. w Kartagenie. Jako kapłan mógł służyć Murzynom
wszechstronną pomocą duchową i materialną. Pius IX w roku 1851 ogłosił go błogosławionym, a
Leon XIII zaliczył do grona świętych w 1888 i ogłosił św. Piotra patronem misji wśród Murzynów

Wieńce dożynkowe złożone podczas
mszy św. w dniu 11 .IX jako dar
dziękczynienia Bogu za plony ziemi.

Od pewnego czasu w TVP 2 promowany jest
satanizm , poprzez udział w jednym z programów
muzycznych jako jurora, zdeklarowanego satanisty
Adama Darskiego o pseudonimie artystycznym
Nergal, który „wsławił” się m. in. tym, że podczas
jednego z koncertów podarł publicznie Biblię .
Do władz telewizji płyną protesty w związku z
tą sytuacją. Jako chrześcijanie nie powinniśmy
pozostawać obojętni na zło gdyż to z naszych
m. in. podatków i abonamentu utrzymuje się
telewizja publiczna, która w swoim statucie ma
poszanowanie wartości chrześcijańskich jako hasło
programowe. Trudno za wartości chrześcijańskie
uznać promocję satanizmu. Protest w tej sprawie
można wysłać osobiście lub przyłączyć się do
ogólnopolskiego protestu dziennikarzy katolickich
na stronie :

ksd.media.pl.
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