
 

 
PRZY SERCU 

MATKI 
GAZETKA  PARAFIALNA  PARAFII PW. NIEPOKALANEGO SERCA NMP W MESZNEJ R (I) nr 33  6.11.2022r. 

  

 Naród prawdziwie su-
werenny i duchowo 
mocny jest zawsze zło-
żony z mocnych rodzin: 
rodzin świadomych 
swojego powołania i po-
słannictwa w dziejach – 
przypominał w liście do 
rodzin "Gratissimam sa-
ne" św. Jan Paweł II. 

 Z kolei podczas pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny na Jasnej Górze papież-Polak 
mówił: „Życie całych społeczeństw, narodów, państw, Kościoła, zależy od tego, czy 
rodzina jest pośród nich prawdziwym środowiskiem życia i środowiskiem miłości”. 

 W Narodowe Święto Niepodległości warto ponownie przypomnieć te słowa Ojca 
Świętego, który był wielkim obrońcą życia i rodziny. Widzimy zagrożenia, które dotyka-
ją polskie rodziny, zarówno w kraju, jak i na obczyźnie. Ile potrzeba dziś pracy rodzi-
ców w wychowanie dzieci, aby wyrosły na mądrych, prawych, kochających swój naród 
i broniących tradycyjnych wartości ludzi. Bo rodzina może być Boża i katolicka, ale śro-
dowisko, w którym zaczną dorastać nasze pociechy może okazać się lepszą 
„propozycją” życia niż ta którą uczone są dzieci w swoich rodzinach. Dlatego potrzeba 
tak wielkiej czujności, tak wielu odważnych decyzji w wybieraniu odpowiednich szkół, 
przedszkoli i miejsc, w którym wzrastają młodzi Polacy. 

 Wielką rolę do spełnienia mają zarówno ojcowie, jak i matki tych dzieci. „Ten 
heroizm dnia codziennego obejmuje milczące, ale niezwykle płodne i wymowne świa-
dectwo „tych wszystkich heroicznych matek, które bez reszty poświęcają się swoim 
rodzinom, które cierpią wydając dzieci na świat, a potem gotowe są podjąć wszelkie 
trudy, ponieść wszelkie ofiary, ażeby tym dzieciom przekazać wszystko, co mają w so-
bie najlepszego” – pisał św. Jan Paweł II w encyklice "Evangelium vitae". 

 Gdy na świat przychodzi nowy człowiek, wszystko zmienia się w rodzinie. Życie 
toczy się wokół tego maleństwa. Ono potrzebuje bliskości rodziców. czuje się bez-
pieczne i kochane, gdy mama i tata są przy nim. Okres noworodkowy szybko kończy 
się, zaczynają się różne wyzwania związane z niemowlęcym czasem. Nastają kolejne 
miesiące i nie wiemy, kiedy ten czas tak szybko mija. Dziecko stawia pierwsze kroki, 
zaczyna mówić, poznawać świat, zaczyna pytać o wszystko... I to właśnie w rodzinie 
uczy się miłości do Ojczyzny, czym jest flaga państwowa i Mazurek Dąbrowskiego, dla-
czego obchodzi Święto 3-go Maja i 11 listopada, a w Boże Narodzenie śpiewa się pol-
skie kolędy. Gdy dorosłym zabraknie czasu na uczenie tego najmłodszych, gdy nie bę-
dą opowiadać historii Żołnierzy Niezłomnych, gdy nie będą uczestniczyć z dziećmi w 
uroczystościach oddających hołd polskim bohaterom, gdy przestaną mówić o heroicz-
nych czynach polskich Sprawiedliwych i zapomną o przekazywaniu genealogicznych 
korzeni, nie dziwmy się, że będziemy spotykać młodych Polaków, których pochłonął 
wirtualny świat, gry komputerowe i demonstracje w imię źle rozumianej wolności. 

MSZA ŚWIĘTA 

Niedziela 

godz. 8.00; 

10.30  i 18.00 

W tygodniu: 

Poniedz. środa, 
piątek, sobota 

godz. 18.00 

Wtorek, czwart. 

godz. 7.00 

SPOWIEDŹ  

W maju  

i październiku 

Podczas  

nabożeństw 

W pozostałe dni 

20 min przed 

Mszą Św. 

NABOŻEŃSTWA 

Adoracja NS 

I czwartek  

po Mszy Św. do 

godz. 19.30 

I sobota 

godz. 17.00 

Do Miłosierdzia 
Bożego 

godz. 17.30 



 

Poniedziałek 7.1.2022 
18.00 - śp. Kazimierz Durajczyk 2 r. śm. z żoną  
                  Magdaleną. 
 
Wtorek 8.11.2022 
7.00 – śp. Mieczysław Maślanka 10 r. śm. 
 
Środa 9.11.2022 
18.00 – śp. Maria Stec r. śm. z mężem  
                  i rodzicami.  
 
Czwartek 10.11.2022  
7.00 – śp. Julian i Teresa Wawrzuta.  
 
 
 
 
 

Piątek 11.11.2022 
8.00 – śp. Maria i Alojzy Maga z synami:  
               Józefem, Antonim, Alojzym i Eugeniu  
               szem oraz córką Gertrudą. 
18.00 – W intencji Ojczyzny.  
 
Sobota 12.11.2022 
18.00 – śp. Stanisława Radkowska z mężem  
                  Janem i synem Stanisławem. 
 
Niedziela 13.11.2022 
8.00 – śp. Marianna Stępień r. śm. z mężem  
                Stanisławem.  
 

10.30 – śp. Maria Przybyła 12 r. śm. z synem  
                  Antonim i rodzicami. 
    

18.00 – śp. Ks. Andrzej Maślanka. 

1. Przeżywamy 32 niedziele Zwykłą; jest to pierwsza niedziela miesiąca, zamiast kazania ad-
oracja Najświętszego Sakramentu.   

 
2. Przeżywamy miesiąc listopad. To czas, kiedy szczególnie myślimy o naszych zmar-

łych. Modlitwa za zmarłych w naszym kościele połączona z wypominkami jednorazowy-
mi, w tygodniu przed każdą Mszą Świętą. Wypominki roczne są czytane w soboty z wyjąt-
kiem pierwszej soboty miesiąc. Bóg zapłać wszystkim za ofiary złożone z wypominkami.   

 
3. W środę –  święto Rocznicy  poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, która jest kościołem 

katedralnym biskupa Rzymu oraz z matką i głową wszystkich kościołów świata.  
 

4. W czwartek – wspomnienie św. Leona Wielkiego papieża i doktora Kościoła. 
 

5. W piątek – wspomnienie św. Marcina z Tours, biskupa. W tym dniu obchodzimy rocz-
nicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Modlimy się w intencjach naszej Ojczy-
zny. Msze święte w naszym kościele o godzinie 8:00 i 18.00. Zapraszam do wspólnej mo-
dlitwy. Ksiądz biskup Ordynariusz udziela dyspensy od obowiązku zachowania wstrze-
mięźliwości od pokarmów mięsnych.  

 

6. W sobotę – wspomnienie św. Jozafata, biskupa i męczennika.  
 

7. Bóg zapłać za ofiary złożone aby wesprzeć chorego na SMA Oliwiera. Zebrano 4536,60zł. 
Rodzice serdecznie dziękują.  

 
8. Polecam do czytania prasę katolicką. Jest Gość Niedzielny, Niedziela, i nasza parafialna 

gazetka Przy Sercu Matki, do odebrania kolejny numer Małego Gościa. 
 

Życzę Wszystkim błogosławionego tygodnia 
przy Niepokalanym Sercu Naszej Patronki!!! 

 


