Numer: 07/2015
INTENCJE MSZALNE
Niedziela: 15.02. 2015 r.
8.00 W intencji Radia Maryja i TV Trwam oraz dzieł przez nich prowadzonych.
9.30 W intencji Matek w Modlitwie
11.00 + Malwina Nowak (30 dni po pogrzebie)
12.30 Msza św. imieninowa ks. Zbigniewa
19.00 + Jerzy Grączewski (22 greg.)
Poniedziałek: 16.02.2015 r. - Nowenna do św. Ojca Pio
18.00 + Jerzy Grączewski (23 greg.)
Wtorek: 17.02.2015 r.
18.00 + Jerzy Grączewski (24 greg.)
Środa: 18.02.2015 r. - Środa Popielcowa
8.00 Msza św. dziękczynna z okazji 80 urodzin Marii z prośbą o zdrowie i
łaski
18.00 + Jerzy Grączewski (25 greg.)
19.30 + Antonina, Andrzej

Środa Popielcowa
Zwyczaj posypywania głów popiołem na znak żałoby i pokuty,
celebrowany w Środę Popielcową, znany jest w wielu kulturach i tradycjach, m.in. w starożytnym Egipcie, u Arabów i w Grecji. W liturgii pojawił się on w VIII w. Pierwsze świadectwa o święceniu popiołu pochodzą
z X w. W 1091 r. papież Urban II wprowadził ten zwyczaj jako obowiązujący w całym Kościele. W tym też czasie ustalono, że popiół do posypywania głów wiernych ma pochodzić z palm poświęconych w Niedzielę
Palmową poprzedniego roku.

Czwartek: 19.02.2015 r.
18.00 + Jerzy Grączewski ( 26 greg.)
Piątek: 20.02.2015 r.
18.00 + Jerzy Grączewski (27 greg.)
Sobota: 21.02.2015 r. - Różaniec Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny
18.00 + Jerzy Grączewski (28 greg.)
Niedziela: 22.02.2015 r.
8.00 + Barbara Ogłozińska (1 rocz. śm.), Józefa (15 rocz. śm.)
9.30 Msza św. dziękczynna z okazji 82 rocznicy urodzin Stanisławy Kowalak z prośbą o dalsze łaski i opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy
11.00 + Janina (9 rocz. śm.)
12.30 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla Mai z
okazji urodzin.
19.00 + Jerzy Grączewski (29 greg.)
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W Środę Popielcową - zgodnie z kanonami 1251-1252 Kodeksu Prawa
Kanonicznego - obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych
i post ścisły (trzy posiłki w ciągu dnia, w tym tylko jeden
- do syta). Prawem o wstrzemięźliwości są związani wszyscy powyżej
14. roku życia, a prawem o poście - osoby pełnoletnie do rozpoczęcia
60. roku życia. Prawo kanoniczne nie nakłada na wiernych natomiast obowiązku uczestniczenia w tym dniu w Eucharystii (chociaż jest to powszechną praktyką, z której nie powinno się rezygnować bez ważnej
przyczyny)
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Liturgia słowa – VI niedziela zwykła
I czytanie (Kpł 13,1-2.45-46) Tak powiedział Pan do Mojżesza i Aarona: Jeżeli u kogoś na skórze ciała pojawi się nabrzmienie albo wysypka, albo biała plama, która na skórze jego ciała jest oznaką trądu, to
przyprowadzą go do kapłana Aarona albo do jednego z jego synów
kapłanów. Trędowaty, który podlega tej chorobie, będzie miał rozerwane szaty, włosy w nieładzie, brodę zasłoniętą i będzie wołać: Nieczysty, nieczysty! Przez cały czas trwania tej choroby będzie nieczysty. Będzie mieszkał w odosobnieniu. Jego mieszkanie będzie poza
obozem.
II czytanie (1 Kor 10,31-11,1) Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek
innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie Nie bądźcie zgorszeniem ani dla Żydów, ani dla Greków, ani dla Kościoła Bożego, podobnie jak ja, który się staram przypodobać wszystkim pod każdym
względem nie szukając własnej korzyści, lecz dobra wielu, aby byli
zbawieni. Bądźcie naśladowcami moimi, tak jak ja jestem naśladowcą
Chrystusa.
Ewangelia (Mk 1,40-45) Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty
i upadając na kolana, prosił Go: Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić.
Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: Chcę, bądź
oczyszczony! Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony. Jezus
surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: Uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich. Lecz on
po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że
Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego.

Ogłoszenia duszpasterskie - 15.02.2015 r.
1. W środę, 18 lutego przypada Środa Popielcowa. Msze święte z poświęceniem popiołu oraz posypaniem głów w naszym kościele będą o godz. 800,
1800 i 1930. Akt ten symbolizuje ułomność i przemijalność człowieka, jest
znakiem żałoby i pokuty. W tym dniu obowiązuje wstrzemięźliwość - nie
spożywa się pokarmów mięsnych i post ścisły - tylko jeden posiłek do syta,
dwa mniejsze. Prawem o wstrzemięźliwości są związani wszyscy powyżej 14
roku życia, a prawem o poście - osoby pełnoletnie do rozpoczęcia 60 roku
życia.
2. Zapraszamy na Msze św. imieninową ks. Zbigniewa dzisiaj o godz. 1230.
Polecamy solenizanta naszym modlitwom.
3. Zapraszamy na nabożeństwa w naszym kościele: Nabożeństwo do świętego Ojca Pio w poniedziałek przed Mszą św. wieczorną; Nowenna do Matki
Bożej Nieustającej Pomocy w środę przed Mszą św. wieczorną; Droga Krzyżowa w piątki Wielkiego Postu o godz. 1730 dla dzieci oraz o 1830 dla dorosłych i młodzieży. W związku z tym, przez okres Wielkiego Postu, nie będzie
wystawienia Najświętszego Sakramentu o godz. 1700; Różaniec Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny w sobotę po Mszy św. wieczornej; Gorzkie
Żale z kazaniem pasyjnym we wszystkie niedziele Wielkiego Postu o godz.
1830
4. Spotkania formacyjne w domu parafialnym: spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii Św. w poniedziałek 16 lutego o godz. 1830; kandydaci na ministrantów w sobotę 21 lutego o godz. 1030; koło plastyczne w sobotę
21 lutego o godz. 1100.
5. Biuro parafialne 18 lutego - w Środę Popielcową - będzie nieczynne.
6. Zachęcamy do wspólnego pielgrzymowania do Matki Bożej w Fatimie
i miejsc świętych w Portugalii w terminie: 16-25 września 2015 r. Plan 10
dniowej pielgrzymki znajduje się na parafialnej stronie internetowej
i w gablocie ogłoszeń przed kościołem. Zapisy w zakrystii po Mszach św.
7. Ostatniej niedzieli na inwestycję parafialne podczas kolekty mszalnej
zebrane zostało 2000 zł. Za pomoc i wsparcie finansowe serdecznie dziękuję.
8. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego
i opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Proboszcz
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