Numer: 11/2014

INTENCJE MSZALNE
Niedziela: 16.03.2014 r.
8.00 W intencji Radia Maryja i TV Trwam oraz dzieł przez nich prowadzonych
9.30 + Jan Kopański (7 greg.)
11.00 O Bożą pomoc i opiekę Matki Bożej dla Joanny
Msza św. dziękczynna w podzięce za łaski i błogosławieństwo
12.30 1)
Boże udzielone Patrykowi i jego rodzinie z prośbą o dalszą
opiekę.
2)
+ Maria Gałęziewska (9 rocz. śm.)
19.00 + Apolonia Dziechciarz
Poniedziałek: 17.03.2014 r. - Nabożeństwo do św. Ojca Pio
18.00 1)
2)

+ Jan Kopański (8 greg.)
za parafian

Wtorek: 18.03.2014 r.
18.00 + Jan Kopański (9 greg.)
Środa: 19.03.2014 r. - Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
18.00 + Jan Kopański (10 greg.)

Czwartek: 20.03.2014 r.
18.00 1) + Antoni Rogowski (1 rocz. śm.)
2) + Jan Kopański (11 greg.)
Piątek: 21.03.2014 r.
18.00 + Jan Kopański (12 greg.)
Sobota: 22.03.2014 r. - Różaniec Siedmiu Boleści NMP
18.00 + Jan Kopański (13 greg.)
Niedziela: 23.03.2014 r.
8.00 + Bożena, Janusz, Marek, Benedykt
9.30 + Janina Frencel (8 rocz. śm.)
11.00 + Helena (9 rocz. śm.)
12.30 + Józefa, Szczepan, Jan
19.00 + Jan Kopański (14 greg.)
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Święty Józef Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny
Święty Józef jest jednym z najbardziej czczonych w
Kościele świętych. O nim i jego życiu wiemy tylko
tyle, ile podają nam Ewangelie. Mateusz podaje, że
pochodził z królewskiego rodu Dawida. Był cieślą, i - o
ile można wywnioskować z przekazu biblijnego - prawym i dobrym człowiekiem. Pisze tak wprost Łukasz.
O tym, jak zniósł macierzyństwo Maryi, możemy jedynie się domyślać. Opiekował się jednak Jezusem i Maryją troskliwie, przestrzegał przepisów prawa, chronił
swoją rodzinę. Kiedy umarł - nie wiadomo. Domyślamy się, że wcześnie, bo podczas nauczania Jezusa ani
razu nie został wspomniany. Jego rola w posłannictwie
Jezusa jest jednak duża, bo to jemu anioł nie tylko objawił narodziny Jezusa, ale też przestrzegał i prowadził
pośród zasadzek życiowych. To jego wybranie jest najlepszym świadectwem, że musiał być człowiekiem wyjątkowym. Hebrajskie imię Józef oznacza tyle, co "Bóg
przydał". Prawdopodobnie w czasach Jezusa było bardzo popularne, i do dzisiaj jego popularność nie zmalała ze względu na św. Józefa. Ikonografia przedstawia Józefa jako starca, jednak najprawdopodobniej był młodzieńcem w pełni urody i sił. Może ze względu na jego opiekuńczość uważany jest za szczególnego patrona umierających i dobrej śmierci (chociaż niektórzy twierdzą, że to dlatego, że
umarł na rękach Jezusa i Maryi). Wiele krajów obrało sobie też Józefa za patrona, m.in.
Kanada, Czechy, Austria, Hiszpania, Portugalia, Węgry, Meksyk, Filipiny, Bawaria, Rosja, Peru, Tyrol, Styria, Karyntia. Podobnie uczyniło też wiele diecezji i miast: np. diecezja włocławska, Kalisz. Św. Józef Oblubieniec jest też za patronem Kościoła powszechnego, stowarzyszeń i zgromadzeń zakonnych noszących jego imię, a także misji chińskich,
sprawiedliwości społecznej, małżeństw i rodzin chrześcijańskich, dzieci, młodzieży, sierot, dziewictwa, robotników, rzemieślników, cieśli, drwali, stolarzy, kołodziejów, inżynierów, grabarzy, wychowawców, podróżujących, wypędzonych; wzywany w przypadku
chorób oczu, w pokusach, w sytuacjach beznadziejnych, w sytuacji braku dachu nad głową. Kościół ustanowił dwa święta ku czci św. Józefa - jedno z nich: Józefa Rzemieślnika obchodzone jest w dniu święta pracy, w uznaniu roli pracy ojca rodziny w jej utrzymaniu,
a pośrednio pracy w życiu człowieka. Święto to po raz pierwszy spotykamy już w IV wieku, a na Zachodzie zaczęło się przyjmować od VIII wieku. Dopiero jednak Pius XII w
1955 roku ustalił, że będzie to święto Józefa Pracownika i wyznaczył datę na 1 maja. 1

Liturgia słowa – II niedziela Wielkiego Postu
I czytanie (Rdz 12,1-4a) Pan rzekł do Abrama: Wyjdź z twojej
ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę.
Uczynię bowiem z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił i
twoje imię rozsławię: staniesz się błogosławieństwem. Będę
błogosławił tym, którzy ciebie błogosławić będą, a tym, którzy
tobie będą złorzeczyli, i ja będę złorzeczył. Przez ciebie będą
otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi. Abram udał
się w drogę, jak mu Pan rozkazał, a z nim poszedł i Lot.
II czytanie (2 Tm 1,8b-10) Weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według mocy Boga! On nas
wybawił i wezwał świętym powołaniem nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam dana została w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami. Ukazana zaś została ona teraz przez pojawienie
się naszego Zbawiciela, Chrystusa Jezusa, który przezwyciężył
śmierć, a na życie i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię.
Ewangelia (Mt 17,1-9) Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam
przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce,
odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto im się ukazali
Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim. Wtedy Piotr rzekł
do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię
tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden
dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił
ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany,
w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie! Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się
do nich, dotknął ich i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie się! Gdy
podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A
gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im mówiąc: Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie.
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Ogłoszenia duszpasterskie - 16.03.2014 r.
1. 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; Różaniec
Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny w sobotę po Mszy św. wieczornej;
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedziele Wielkiego Postu o godz. 18 30.
2. Przypominamy również, że za udział w nabożeństw – Droga Krzyżowa, Gorzkie
Żale - możemy uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami (stan łaski
uświęcającej, przystąpienie tego dnia do Komunii św., modlitwa w intencjach Ojca
Świętego, wyzbycie się przywiązania do grzechy nawet lekkiego). Możemy go
ofiarować za siebie lub za zmarłych. Nie zaniedbujmy korzystania z tego skarbca
łaski.
3. Spotkania formacyjne: dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej w poniedziałek 17 marca o godz. 1800; kandydaci na ministranta w sobotę 22 marca o godz.
1030; koło plastyczne w sobotę 22 marca o godz. 11 00; schola muzyczna w sobotę
22 marca o godz. 1315.
4. W środę, 19 marca będziemy obchodzić uroczystość św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. W tym dniu będziemy się szczególnie modlić za ojców i
opiekunów rodzin oraz osoby noszące jego imię. Zapraszamy na Msze św. o godz.
1800.
5. Zapraszamy na darmowe wykłady i ćwiczenia „Słowo – komunikat interpersonalny”. Spotkania prowadzi Pan Sylwester Woroniecki, aktor i coach komunikacji
interpersonalnej. Spotkania odbędą się w domu parafialnym w dniach: 20 i 27 marca oraz 3 kwietnia od godz. 1900 do 2100. Ilość miejsc ograniczona. Jest jeszcze kilka wolnych miejsc. Zapisy w zakrystii. Szczegółowe informacje na plakacie w gablocie ogłoszeń, parafialnej stronie internetowej.
6. Tydzień temu na cele inwestycyjne zebrane zostało 2300 zł. Dziękuję za wsparcie finansowe. Obecnie trwają prace związane z regotyzacją i pomalowaniem kościoła oraz wstawieniem nowych drzwi do pomieszczeń gospodarczych w zakrystii.
Dziękuję także za dotychczasową pomoc w posprzątaniu i przygotowaniu kościoła
do niedzielnej liturgii. Osoby chętne zapraszam, w sobotę 22 marca po Mszy św.
(koło godz. 1900), do prac porządkowych w kościele.
7. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki
Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Proboszcz
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