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Św. Andrzej Bobola
Andrzej urodził się w 1591 roku. W 1611 roku wstąpił
do nowicjatu jezuitów w Wilnie, gdzie w kolejnych latach
otrzymał solidną formację duchową i intelektualną
w

prężnie

na

założonej

rozwijającym
przez

się

zakonie.

Studiował

jezuitów

Akademii

Wileńskiej.

Święcenia kapłańskie otrzymał w 1622 roku.
Apostołował w Wilnie, Pułtusku, Nieświeżu, Warszawie, Łomży a następnie przez
wiele lat w Pińsku. Spełniał funkcje przełożonego i wychowawcy. Zawsze starał się dbać
o ubogich, wspierał chorych, odwiedzał więźniów. Będąc w Braniewie opiekował się
biednymi. W tych odległych czasach wielu było opuszczonych chrześcijan, którzy byli jak
owce nie mające pasterza! Ci, którzy mieszkali pod jednym dachem ze św. Andrzejem,
podkreślali jego codzienną troskę o modlitwę, dobroć i pogodę ducha.
Nasz Święty na co dzień doświadczał trudów misjonarskiej działalności. W ostatnim
okresie swojego życia był zawsze w drodze. Spieszył się, jakby świadomy rychłej śmierci.
Cały pochłonięty był misją głoszenia Ewangelii. Trwał w Chrystusie jak latorośl w winnym
krzewie. Codziennie odprawiał Eucharystię uczestnicząc w tajemnicy Jezusowego Krzyża.
Św. Andrzej ufał Jezusowi powierzając każdy kolejny dzień swojego życia,
który był wypełniony głoszeniem Słowa i udzielaniem sakramentów świętych. Troszczył
się o wychowanie młodzieży, pocieszał strapionych, niósł ulgę chorym. Nie zniechęcał
się trudnościami podejmując coraz to bardziej odważne misje, nie bacząc na czekające
go niebezpieczeństwa i przeciwności. Za świętym Pawłem, pełen ufności, powtarzał:
i w życiu i w śmierci należę do Pana! Święty Andrzej był rozpalony ogniem miłości,
od którego zapalali się inni. W 1657 roku poniósł śmierć męczeńską całkowicie oddany
Bogu w ofiarnej żertwie!
/za: www.deon.pl/

REFLEKSJA NA NIEDZIELĘ
„Dla tych, co nie wierzą, właśnie ten kamień, który
odrzucili budowniczowie, stał się głowicą węgła i kamieniem upadku, i skałą zgorszenia. Ci, nieposłuszni
słowu, upadają, do czego zresztą są przeznaczeni”.
W
do

każdym

budowania

pokoleniu
Jego

Bóg

zaprasza

ludzi

Królestwa.

Każdego

dnia

konfrontowani jesteśmy z dramatycznym wyborem –
albo

robimy

Bogu

miejsce

w

naszym

życiu,

albo w pewnym sensie zmuszamy Go, aby poszedł dalej, bo nasz grzech, nasze
schematy działania wpychają nas do „rezerwatów” ksiąstewek naszych ludzkich
sposobów na szczęście, w których Najwyższy może być postrzegany, jako intruz.
Św. Piotr, w swoim liście, pokazuje, że współcześni Jezusowi, którzy mieli stać się
budowniczymi tego, co Boże, odrzucili Zbawiciela. Mało tego, Chrystus stał się
dla nich skałą zgorszenia (grec. „skandalon”). Wielu było po prostu oburzonych tym,
co Jezus mówił i robił. Czy dzisiaj jest inaczej?
W Starym Testamencie kamień obrazy to obrazowe wyrażenie określające
powód bycia winnym wobec Boga. W Nowym Testamencie to sam Jezus
jest kamieniem obrazy. Opowiedzenie się za Nim lub przeciw Niemu decyduje
o ostatecznym zbawieniu lub potępieniu człowieka.
Gdy znowu będziesz chciał realizować swój własny plan i będziesz oczekiwał
od Boga błogosławieństwa, przypomnij sobie, że On zaprasza Cię do tego, abyś był
budowniczym na Jego „budowie”. Nie bez przyczyny, w Starym Testamencie, zanim
Bóg skierował do nas przykazanie miłości, powiedział: „Pierwsze jest: Słuchaj,
Izraelu…”.
/za: www.diecezja.opole.pl/

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
W DIECEZJALNYM DOMU FORMACYJNYM W MIEDONI
NIEDZIELA – 14 maja 2017 r.
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V NIEDZIELA WIELKANOCNA
Msza Św.: Intencja P. ZIÓŁKOWSKA
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Msza Św.: Intencja P. KOCUR
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Nabożeństwo majowe /relikwie bł. M. L. Merkert/
PONIEDZIAŁEK – 15 maja 2017 r.
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Nabożeństwo majowe

Msza Św.: Intencja P. WOŹNIAK
WTOREK – 16 maja 2017 r.
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Ś WIĘTO ŚW . A NDRZEJA B OBOLI , BISKUPA I MĘCZENNIKA
Nabożeństwo majowe

Msza Św. szkolna: Intencja P. GRZESICZEK
ŚRODA – 17 maja 2017 r.
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Msza Św.: Intencja P. KUBIK
CZWARTEK – 18 maja 2017 r.
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Modlitwa Różańcowa

Msza Św.: INTENCJA RUCHU SZENSZTACKIEGO
PIĄTEK – 19 maja 2017 r.
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Nabożeństwo majowe

Msza Św.: INTENCJA WOLNA
SOBOTA – 20 maja 2017 r.
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Nabożeństwo majowe
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Msza Św.: INTENCJA WOLNA
NIEDZIELA – 21 maja 2017 r.
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VI NIEDZIELA WIELKANOCNA
Msza Św.: Intencja P. BURKHOFF
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Nabożeństwo majowe

OGŁOSZENIA
V NIEDZIELA WIELKANOCNA


Dziś V NIEDZIELA WIELKANOCNA.

O godz. 1500 zapraszam

na Nabożeństwo majowe. O godz. 1800 na plebanii spotkanie Parafialnej
Rady Duszpasterskiej.


Zapraszam do wspólnej modlitwy i udziału w nabożeństwach majowych.



We wtorek (16.05) ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA BOBOLI, BISKUPA I MĘCZENNIKA,
PATRONA POLSKI.



Po nabożeństwie majowym Msza Święta szkolna.

W czwartek (18.05) o godz. 1830 Modlitwa Różańcowa, a po niej Msza
Święta w intencji Ruchu Szensztackiego. W kościele parafialnym o godz.
1645 spotkanie dla dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej.



W piątek (19.05) w kościele parafialnym o godz. 1900 Msza Święta
dziękczynna dla młodzieży za przyjęcie Sakramentu Bierzmowania.



W sobotę (20.05) o godz. 730 Nabożeństwo majowe i po nim Msza Święta.
W parafii NSPJ o godz. 1930 Wieczór Uwielbienia.



W przyszłą niedzielę (21.05) VI NIEDZIELA WIELKANOCNA. O godz. 1500
zapraszam na Nabożeństwo majowe.



Polecam: Gość Niedzielny oraz Głos Miedoni

„Bóg zapłać” za wszelkie dary i ofiary oraz pracę na rzecz naszej
Wspólnoty i Diecezjalnego Domu Formacyjnego!
Życzę wszystkim wiele łask Bożych w nowym, rozpoczynającym się
tygodniu.
Wasz - ks. Łukasz Szablicki

