7.11.2011 poniedziałek
18.00
1) + Teresę Nowak
2) + Teresę Nowak
08.11.2011 wtorek
9.00
1) + Teresę Nowak
2) + Teresę Nowak
09.11.2011 środa
18.00
1) + Tadeusza Kaźmierczaka w 3
rocznicę śm.
2) Msza nowennowa za zmarłych:
+Grzegorza Kluszczyńskiego, Jana Siudę, Halinę
Mak, Kazimierę Łojek, Teresę Nowak, Annę Gaj i
Walentego Gaj, Karolinę Piskór, Józefa Urbaniaka,
Stanisławę Nowacką, Jadwigę Mikołajczak,
Romana Różańskiego
10.11.2011czwartek
18.00
1) + Sylwestra Skorupskiego w 9 r. śm. i
Andrzeja, Pelagię, Reginę
2) + Teresę i Feliksa Kluczyńskich

11.11.2011 piątek - Odpust Św. Marcina
10.30. - SUMA ODPUSTOWA: Za parafian
18.00
1) Rez. Nowak, Konarzewo
2) + Marcina Linkowskiego oraz
Czesławę i Władysława Linkowskich, Helenę i
Jana Czyżów
12.11.2011 sobota
15.00 - LISÓWKI: + Teresę Nowak
16.00 - Dziękczynienie w 65 - lecie istnienia Koła
Łowieckiego nr 78. Poświęcenie sztandaru
18.00
1) Rez. Nowak, Dopiewiec
2) + Franciszka, Annę, Zygmunta,
Janinę, Teresę Nowak i Kazimierza Lorkiewicza
13.11.2011 niedziela
8.00 + Stanisława Świergla
10.30 - Za parafian
12.00 – DOPIEWIEC – Odpust
W intencji Jubilatów Bronisławy i Leona w 60
rocznicę sakramentu małżeństwa –

dziękczynienie za odebrane łaski oraz prośba
o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej
rodziny
18.00 - W intencji Bogu wiadomej
14.11.2011 poniedziałek
18.00
1) + Teresę Nowak
2) Rez. Plenzler, Gołuski
15.11.2011 wtorek
9.00
1) W intencji Bartka, z
podziękowaniem za dar życia w 4 rocznicę
urodzin, z prośbą o Boże błogosławieństwo
2) + Teresę Nowak
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351
6.11.2011
6.11.2011

Z dzisiejszej Ewangelii – Mt, 25, 1- 13

16.11.2011 środa
18.00
1) Rez. Przyślewicz
2) + Antoniego, Helenę, Kazimierza,
Władysławę, Mieczysława Kachlickiego, Halinę
Kukla i Mikołaja Cebernika
17.11.2011 czwartek
18.00
1) Rez. Szymczak
2) + Teresę Nowak
18.11.2011 piątek
18.00
1) + Stanisławę i Mariana
Szczerbowskich i Hannę Borowiak
2) + Edmunda Owczarzaka
19.30 - DOPIEWIEC - SUMA ODPUSTOWA DLA
MŁODZIEŻY ku czci Bł. Karoliny
19.11.2011 sobota
15.00 - LISÓWKI: Rez. Urban
16.00 - Rez. Partyka – 18 ur.
18.00 - Rez. Pankiewicz, Gołuski
20.11.2011 niedziela
8.00 - Za parafian
10.30 + Jadwigę i Zenona Paluszkiewiczów
oraz Feliksa Kaczmarka
12.00 - DOPIEWIEC: Rez. Lizakowska
18.00 + Jadwigę Mikołajczak
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W piątek 11 listopada przeżywać będziemy odpust parafialny św.
Marcina. Mszę Św. odpustową o godz. 10.30 odprawi ks. kan. Edward
Majka, proboszcz parafii pw. Św. Mikołaja w Mosinie. Zapraszamy.

WSPÓLNOTA
MA JUŻ
18 LAT

!

Z tej okazji
poprosiliśmy
pokolenie 18 - latków
z naszej parafii o
krótką wypowiedź na
temat
„ Czy życie w parafii
ma jakąś wartość ?”
-str.3

Pokolenie 18- latków …o swojej
parafii i własnym w niej miejscu.

Patronka kaplicy w Dopiewcu
„Szesnaście lat i serce pełne Boga
zobaczył świat co znaczy prosta droga.
Szesnaście lat to wcale nie za mało
by silną być i prosto iść do nieba.”
(Adam Szewczyk)

Tak o błogosławionej Karolinie Kózkównie mówią słowa
piosenki. To ona swym życiem i męczeńską śmiercią dała
przykład żywej wiary. A jaka była? Ludzie ją lubili. To co
mówiła i robiła było przemyślane. Emanował z niej spokój.
Często się modliła, czasami do późnej nocy. Nie umiała
próżnować. Była zwyczajna ,ale swą prostotą i pobożnością
wyrastała ponad swe otoczenie.
Ostatni i jakże tragiczny dzień jej życia nastąpił 18.XI 1914 r. Karolina wyprowadzona do
lasu przez kozackiego żołnierza broniła swej czystości. Do końca zaufała Bogu. Straciła swe
doczesne życie ,ale narodziła się dla nieba.
Jej skatowane ciało znaleziono dopiero po 2 tygodniach. Ta heroiczna walka, którą stoczyła z
oprawcą sprawiła, że ludzie zaczęli rozumieć to co być może innym wydawało się
dziwactwem. Codzienna wierność Karoliny Bogu nabrała wyrazu świadectwa. Już na
pogrzebie zgromadzony 3 tysięczny tłum w atmosferze żalu dawał wyraz przekonania o
świętości jej życia. W 1987 r. Jan Paweł II podczas uroczystej Mszy św. w Tarnowie ogłosił
Karolinę Kózkównę błogosławioną.
W tym roku mija 97 lat od śmierci błogosławionej Karoliny Kózkówny a jej kult nie słabnie
tylko się rozwija. Za jej wstawiennictwem wydarzyło się już wiele cudów. Można o nich
przeczytać w Księdze Łask , która znajduje się w Sanktuarium Błogosławionej w Zabawie
koło Tarnowa. Została ona patronką diecezji tarnowskiej , patronką Ruchu Czystych Serc i
patronką Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Ta młodziutka szesnastolatka, prosta
,wiejska dziewczyna pokazała , że ludzie tak młodzi jak ona również mogą zostać świętymi
gdyż: „ Szesnaście lat to wcale nie za mało…”
R.Ł.

Odpust ..co to takiego?
Objawienie Boże poucza nas, że grzechy pociągają za sobą kary, a gładzone są przez cierpienie, trudy
życia czy też przez śmierć (por. Rdz 3,16-19; Rz 2,9). Chrześcijanin popełniający grzech otrzymuje w
sakramencie pokuty odpuszczenie winy, natomiast pozostaje jeszcze tzw. kara doczesna. Darowanie
kary doczesnej określa się terminem "odpust", którego uzyskanie zakłada szczerą wewnętrzną
przemianę oraz wypełnienie przepisanych uczynków. Odpust jest cząstkowy lub zupełny, w zależności
od tego, czy uwalnia od kary doczesnej w części lub całości. Paweł VI zniósł odpusty określane
konkretnym czasem (np. ilością dni lub lat), ponieważ w wieczności nie ma czasu. Wierny może
uzyskiwać odpust cząstkowy lub zupełny tylko za siebie lub ofiarować go za zmarłego, ale za nikogo z
żyjących, ponieważ każdy człowiek sam jest w stanie dokonać przemiany swojego życia i wypełnić
wymagane do otrzymania odpustu warunki. Odpust zupełny można uzyskać tylko jeden raz w ciągu
dnia, poza pozostającymi w obliczu śmierci, natomiast odpusty cząstkowe można uzyskiwać w ciągu
jednego dnia wielokrotnie.

Co mi daje życie w parafii?
Niewiele. Ludzie w większości są
niemili, zamknięci w sobie,
zimni. Na szczęście istnieją
wyjątki, które dają człowiekowi
nadzieję na lepsze jutro. Życie w
naszej parafii nie jest łatwe może
dlatego, że żyjemy w tak małej
wsi jak Konarzewo. Widzimy u
innych błędy i niedoskonałości,
tylko jak to zwykle bywa ,nie
dostrzegamy ich u siebie. Może
nadszedł właśnie czas by to
zmienić i zastanowić się nad
sobą?
M.

W naszej parafii udzielam
się od ok 10 lat...Najpierw
byłem ministrantem,
następnie rozwijałem się
duchowo w naszym KSMie. Aktualnie rozwijam się
muzycznie w parafialnym
zespole Credo in Deum.
Dzięki możliwością jakie
daje nam parafia
ukształtowałem swoja wiarę
i osobowość :)
Amadeusz 18 lat

Życie parafialne jest bardzo ważnym
elementem mojego życia. Interesuje
mnie to, co dzieje się w parafiiprzecież sam jestem jej częścią.
Oferuje ona liczne możliwości
zaangażowania się w różne grupy
duszpasterskie, co pozwala mi wybrać
to, co najbardziej mi odpowiada i tam,
wraz z innymi parafianami, dbać o
swój rozwój wewnętrzny, wspomagać
parafię i dbać o jej żywotność. Parafię
tworzymy my, nie ksiądz, nie
ministranci, lecz my- wszyscy
parafianie, nie każdy z osobna, lecz
wszyscy razem. Tworzymy pewnego
rodzaju wspólnotę, nie żyjemy sami,
dlatego uważam, że każdy powinien
się, w miarę możliwości, włączyć w
to piękne dzieło, które oferuje nam
przecież znacznie więcej, niż sami
możemy mu dać.
.
Tomek

Błogosławiona

Karolina Kózkówna jest
patronką Katolickiego Stowarzyszenia
MłodzieŜy, ale przede wszystkim samej
MŁODZIEśY. Z okazji odpustu
błogosławionej serdecznie zapraszamy
młodzieŜ ( tą młodszą jak i tą starszą ) na
Mszę Świętą oraz krótką adorację
Najświętszego Sakramentu, w dniu 18
listopada br. do kaplicy w Dopiewcu na
godzinę 19.30.
84 oddział KSM w Konarzewie.

