Modlitwa papieża Klemensa XI
Wierzę w Ciebie, Panie,
lecz wzmocnij moją wiarę;
ufam Tobie, ale wspomóż moją nadzieję;
miłuję Ciebie,
lecz uczyń moją miłość bardziej gorącą;
żałuję za moje grzechy,
ale spraw, bym żałował doskonalej.
Uwielbiam Cię jako Stwórcę wszechrzeczy,
pragnę Ciebie jako celu ostatecznego.
Wychwalam Cię jako ustawicznego dobroczyńcę,
wzywam jako miłosiernego obrońcę.
Kieruj mną w swojej mądrości,
otocz swą sprawiedliwością,
pocieszaj dobrocią,
chroń swoją potęgą.
Ofiaruję Ci moje myśli, Panie,
aby mnie prowadziły do Ciebie;
moje słowa,
aby mówiły jedynie o Tobie;
moje uczynki,
aby zgodne były z Twoją wolą,
i całe postępowanie moje,
aby było życiem wyłącznie dla Ciebie.
Chcę tego, czego Ty chcesz,
chcę dlatego, że Ty chcesz,
chcę, jak Ty chcesz
i jak długo chcesz.
Proszę Cię, Panie,
abyś oświecił mój rozum,
pobudził moją wolę,
oczyścił ciało i uświęcił duszę.
Daj mi żałować za przeszłe grzechy
i zwyciężyć przyszłe pokusy,
opanować złe skłonności
i nabywać odpowiednie dla mnie cnoty.
Daj mi, dobry Boże, miłość ku Tobie
i wstręt do moich wad,
szczerą troskę o bliźnich
i pogardę tego, co złe na świecie.

W Mojej Parafii

Spraw, abym się starał słuchać przełożonych,
pomagał podwładnym,
dbał o przyjaciół
i przebaczał wrogom.
Pomóż mi zwyciężać
pożądliwość – umartwieniem,
skąpstwo – jałmużną,
gniewliwość – łagodnością,
a oziębłość – zapałem.
Uczyń mnie roztropnym w radach,
wytrzymałym w niebezpieczeństwach,
cierpliwym w przeciwnościach
i pokornym w powodzeniu.
Spraw, Panie, abym był skupiony w modlitwie,
wstrzemięźliwy przy posiłku,
dokładny w pracy
i zdecydowany w zamiarach.
Natchnij mnie troską o czystość sumienia,
skromność zachowania się i wyglądu,
mowę bez zarzutu
i życie uporządkowane.
Pomóż mi czuwać nad popędami natury,
nad współpracą z łaską,
zachowywaniem Twego prawa
i postępowaniem wysługującym zbawienie.
Naucz mnie, jak jest małym to, co ziemskie,
jak wielkim to, co Boskie,
jak krótkim, co doczesne,
jak nieskończonym, co wieczne.
Spraw, abym dobrze przygotował się na śmierć,
przejął się lękiem Twojego sądu,
uniknął potępienia
i osiągnął niebo.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
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Jezus powiedział do swoich uczniów:«W owe dni, po wielkim ucisku, „słońce się zaćmi
i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą spadać z nieba i moce na niebie” zostaną
wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką
mocą i chwałą. Wtedy pośle On aniołów i „zgromadzi swoich wybranych z czterech
stron świata, od krańca ziemi po kraniec nieba”.
A od figowca uczcie się przez podobieństwo. Kiedy już jego gałąź nabrzmiewa sokami
i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie te wydarzenia,
wiedzcie, że to blisko jest, u drzwi.
Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie.
Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Lecz o dniu owym lub godzinie
nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec».
Medytacja nad Słowem

Gdy czytamy powyższe słowa, odnosimy je zaraz do obrazu końca świata i
powtórnego przyjścia Chrystusa na sąd ostateczny. Poniekąd mamy rację. Pierwszym
jednak odniesieniem dla słów Jezusa jest pokolenie Jemu współczesne, o którym
powiedział, że „nie przeminie, aż się to wszystko stanie”. Zapewne Jezus miał na myśli
rychłe zniszczenie Jerozolimy i wypędzenie jej mieszkańców przez wojska Tytusa
rzymskiego, co dokonało się w roku 70.
Te jednak słowa winny i dla nas stać się zachętą, a nawet wezwaniem do odczytywania
„znaków czasu”, do roztropnego układania swego życia, bo przecież On nadejdzie,
bo stale „jest blisko, u drzwi”, a Jego słowa nie przemijają, nie tracą na wartości.
Będzie to dzień, o którym nawet Jezus (jako człowiek) nie wie, jest to wiedza
zarezerwowana wyłącznie Ojcu. I tak jest lepiej. Bo nikt nie będzie natrętnie pytał,
a gdy się dowie, nie wpadnie w rozpacz, że to już, ani nie powie sobie lekceważąco:
jeszcze mam czas, to nie za mego życia.
Każdy zatem jest wezwany do rozważnego czuwania nad sobą i swoim życiem. Bo –
dzięki Bogu! – nie znamy dnia ani godziny.
ks. Wojciech Michniewicz
Blog autora: anaideia2.blogspot.com
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Pan Jezus zapewnia nas, że chociaż niebo i ziemia przeminą, to Jego słowa nie przeminą.
Wierzymy we wszystko, co objawił nam Zbawiciel. Mamy Mu ufać aż się wszystko spełni, a
wtedy będziemy odpowiednio przygotowani na Jego powtórne przyjście.
W czwartek, w dniu patronki muzyki kościelnej, św. Cecylii, pamiętamy w modlitwie o tych,
którzy muzyką i śpiewem upiększają liturgię w naszym kościele.
We wtorek, 20 listopada br. o godz. 17.30 spotkanie dzieci przygotowujących się do
I Komunii św.
Zbiórka lektorów we wtorek, 20 listopada br. o godz. 19.15, a ministrantów 24 listopada br.
o godz. 11.00.
Za tydzień, w ostatnią niedzielę roku liturgicznego, oddajemy cześć Jezusowi Chrystusowi
Królowi Wszechświata. Jest to równocześnie patronalne święto Akcji Katolickiej.
W środę przed Mszą św. wieczorną zapraszamy na Nowennę do Matki Bożej Nieustającej
Pomocy, a w sobotę o godz. 7.40 na Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP.
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
20 XI – św. Rafał Kalinowski (1835-1907), polski karmelita, niestrudzony spowiednik.
21 XI – Najświętsza Maryja Panna w Jej tajemnicy ofiarowania się Panu Bogu.
22 XI – św. Cecylia (III w.), męczennica z czasów pierwszych prześladowań chrześcijan,
patronka muzyki i śpiewu.
24 XI – święci Andrzeja Dung-Lac i Towarzysze, 117 męczenników wietnamskich, świadków
wiary z lat 1745-1862.
Zachęcamy do nabywania i czytania „Przewodnika Katolickiego”.
Bóg zapłać za ofiary na rzecz Parafii, a szczególnie za zeszłotygodniowe ofiary z
przeznaczeniem na fundusz remontowo-budowlany, których zebraliśmy 2635,40 zł.
Wszystkich zmarłych polecajmy Miłosierdziu Bożemu, wieczny odpoczynek racz im dać
Panie…
Wszystkim naszym Parafianom, Przyjaciołom, Dobrodziejom, Gościom i Sympatykom
naszej Parafii życzymy, aby dobry Bóg czuwał nad nimi każdego dnia. Szczęść Boże.
Strony internetowe parafii: michalarchaniol.pl; facebook.pl.

