Numer: 05/2014

INTENCJE MSZALNE
Niedziela: 02.02.2014 r.
8.00 W intencji Lilli i Krzysztofa prosząc o dużo miłości i łask Bożych
9.30 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Marii z
okazji imienin i urodzin.
11.00 + Teresa, Henryk Jarmuż; Alojzy Mędry
12.30 + Władysław Usnarski (4 rocz. śm.)
19.00 + Barbara, Jerzy Karpowicz (9 rocz. śm.)
Poniedziałek: 03.02.2014 r.
18.00 za parafian
Wtorek: 04.02.2014 r.
18.00
Środa: 05.02.2014 r.
18.00
Czwartek: 06.02.2014 r.
18.00 O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne w parafii - III Róża Żywego Różańca
Piątek: 31.01.2014 r.
18.00 Aby ludność obszarów objętych wojnami i konfliktami mogła
zacząć budować pokojową przyszłość - I Róża Żywego Różańca
Sobota: 01.02.2014 r.
18.00 Aby rodziny migrantów, zwłaszcza matki, były wspierane i
otaczane opieką w trudnościach - II Róża Żywego Różańca
Niedziela: 02.02.2014 r.
8.00
9.30 + Maria, Zdzisław w rocznicę śmierci
11.00 + Krystyna Mędry (1 rocz. śm.)
12.30 Msza św. dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla
Kacpra z okazji urodzin z prośbą o dary Ducha Świętego
19.00 W intencji Lilli i Krzysztofa prosząc o dużo miłości i łask Bożych
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« Czy może być coś dobrego z Lourdes » choroba uzdrowieniem duszy
11 lutego 1858 roku : maleńka wioska na południu Francji, ciemność rozbłyska światłem
nadziei : « poszłam na brzeg Gawy zbierać chrust z dwiema innymi dziewczynkami… ,
zobaczyłam Panią ubraną na biało. Miała suknię z niebieskim paskiem i na każdej stopie
złota róże i tego samego koloru łancuszek łaczacy paciorki jej różańca…, Pani uczyniła
znak krzyża. Zaczęłam odmawiać różaniec. Pani przesuwała paciorki, ale jej usta nie
poruszały się. Kiedy skończyłam Pani nagle znikła.» wspomina św. Bernadeta; 18 lutego: «Nie obiecuję uczynić Cię szczęśliwą w tym życiu, lecz w przyszłym» 20 lutego :
«Kiedy ja widzę wydaje mi się, że nie jestem już na tym świecie. A kiedy widzenie kończy sie, jestem zdumiona, że się w nim na nowo znalazłam». 25 lutego: « Najpierw
zwróciłam sie ku rzece Pani powiedziała, ze to nie tutaj i pokazała ręką, gdzie mam iść...
Zaczęłam wiec drapać ziemię; po chwili wody było juz dosyć. Nabierałam jej i wylewałam trzy razy, za czwartym razem mogłam wreszcie sie napić. Pani dodała, że powinnam
modlić się za grzeszników- Idź napij sie i umyj w źródle», było to w trakcie 9 objawienia, punktu kulminacyjnego orędzia z Lourdes. W XIX wieku maleńka wioska, a w wieku XXI- znany na całym świecie, największy ośrodek pielgrzymkowy, poświecony w
szczególności ludziom chorym i cierpiącym. Dlaczego każdego roku kieruje tu swe kroki ponad 7 000 000 pielgrzymów z najbardziej odległych zakątków świata. Dlaczego
zwykli, prości ludzie, nazywani wolontariuszami, poświęcają swój czas i pieniądze, aby
nieść bezinteresowną pomoc innym?, a może, są to Ci, którzy zrozumieli sens posłannictwa z Lourdes, znaleźli jedyny liczący sie w życiu cel: miłość bliźniego, czynienie dobra, radość z modlitwy. Modlitwa i obiecane przez Matkę Bożą szczęście, nie powinno
stać sie sprawą przyszłości, nie jest to tylko cel na przyszłość, a powinno stać sie wartością najgłębszą: tu i teraz możemy zasłużyć na życie wieczne. Szczęście jest doświadczeniem, jak przechodzić od codziennej, tradycyjnej modlitwy do kontaktu z Panem
Bogiem, do rozmowy z przyjacielem, który wszystko zrozumie i z którym łatwiej jest
znieść każde cierpienie. Prościej jest kroczyć przez życie wiedząc, że jest ktoś, kto nigdy
nas nie opuści! Pisano juz wiele o zdrowiu, a mówiono jeszcze więcej, ale czy tak naprawdę, ktoś poza ludźmi cierpiącymi jest w stanie zgłębić tajemnicę tej wyjątkowej
łaski Bożej? Ile grzechów, ile błędów, ile krzywd, ile głupot popełniamy korzystając z
tego wyjątkowego daru. Nieskomplikowanym jest w pełni sił witalnych przemierzać
kręte ścieżki życia, sprawa wieczności wydaje sie być wtedy jeszcze bardzo odległa.
Jednak gdy dotyka nas nieszczęście, choroba i każdy dzien. wydaje sie być tym ostatnim, odkrywamy prawdziwą jego wartość i wyznaczony cel. Ci nawet, którzy nazywają
siebie ateistami, w spotkaniu z cierpieniem, poważną chorobą, gdy kres wydaje sie być
tuż, tuż, nie wierzą, że przed nimi juz nie ma nic, że ich życie to kończący sie film. W
takiej chwili uczymy się wierzyć, wierzyć głębiej, że nasza ziemska pielgrzymka, była
tylko krótkim epizodem, poszukiwaniem Lourdes, Fatimy, La Salette, Lichenia, środkiem do zrozumienia objawionych nam tajemnic. Najważniejszej tajemnicy, że poprzez
cierpienie dostąpiliśmy łaski uzdrowienia duszy. Choć nie znamy odpowiedzi na pytanie: dlaczego ja? dlaczego mój bliski? Pokładajmy ufność w Bożą nieomylność i nieskończone Boże miłosierdzie. Przemieniajmy nasze serca nie pod wpływem tragicznych
doświadczeń, a nauczmy sie jak żyć…, jak żyć czyniąc dobro... Wspierajmy tych, którzy
wystawieni są na najcięższą próbę. «Czas ucieka wieczność czeka» - jak mawiał nasz
wielki rodak.
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Liturgia słowa – 02.02.2014 r.

Ogłoszenia duszpasterskie - 02.02.2014 r.

IV niedziela zwykła

1. Dzisiejsze święto Ofiarowania Pańskiego przenosi nas ponownie w klimat Narodzenia Pańskiego. Mamy okazję raz jeszcze spotkać się z naszym Zbawicielem, który przychodzi w postaci Dziecka, aby wybawić nas od panowania grzechu i zła. Dzisiejsze święto kończy również tradycyjny okres śpiewania kolęd w naszych kościołach i rodzinach.
2. 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; adoracja Najświętszego Sakramentu zakończona Koronką do Miłosierdzia Bożego w piątek od godz. 1700 do 1800; Różaniec Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny w sobotę po Mszy św. wieczornej; możliwość spowiedzi w tygodniu pół godziny przed Mszą św.
3. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca. W
czwartek dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa; prosimy o nowe i święte powołania do pracy w Pańskiej Winnicy także z naszej wspólnoty parafialnej. Na
Msze św. wieczorną w sposób szczególny zapraszamy ministrantów wraz z rodzicami, a po Mszy św. zapraszamy na spotkanie w domu parafialnym W piątek pragniemy wypełnić prośbę Pana Jezusa o modlitwę wynagradzającą za grzechy nasze i
całego świata. Tego dnia odwiedziny chorych z posługą sakramentalną będą od
godz. 900. Możliwość spowiedzi pierwszopiątkowej od godz. 1700 do 1800.
4. Spotkania formacyjne w domu parafialnym: zmiana tajemnic Żywego Różańca,
niedziela 02 lutego, po Mszy św. o godz. 930; dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej, poniedziałek 03 lutego o godz. 1800. Po katechezie będzie możliwość
spotkania się z krawcową która szyje alby dla dzieci, aby dokonać pierwszej miary;
drugi rok przygotowania do sakramentu bierzmowania, środa 05 lutego o godz. 18 30;
koło plastyczne w sobotę 8 lutego, o godz. 1100; schola muzyczna w sobotę 8 lutego,
o godz. 1415.
5. Biuro parafialne jest czynne środę od godz. 1900 do 2000.
6. Zapraszamy na 14 dniową pielgrzymkę do Matki Bożej w Lourds i miejsc
świętych w Hiszpanii w terminie: 16-29 września 2014 r. Są jeszcze 3 miejsca.
Zapisy w zakrystii.
7. Dziękuję za wszelką okazaną pomoc na rzecz wspólnoty parafialnej: za posprzątanie kościoła i odśnieżenie terenu przykościelnego.
8. Zachęcamy do praktykowania i korzystania z formy pobożności, jaką jest modlitwa Eucharystyczna w konkretnej intencji. Polecajmy naszemu Ojcu nasze rodziny,
nas samych prosząc o łaski i błogosławieństwo, a dla drogich nam zmarłych o dar
życia wiecznego.
9. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Do dyspozycji mamy tygodnik
„Niedziela”, „Gość Niedzielny”, „Mały Gość Niedzielny”, „L’Osservatore Romano”
i biuletyn parafialny „Okno” w którym znajdziemy m.in. artykuł pt.: „«Czy może
być coś dobrego z Lourdes» choroba uzdrowieniem duszy."
10. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
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I czytanie (Ml 3,1-4) Oto Ja wyślę anioła mego, aby przygotował drogę przede
Mną, a potem nagle przybędzie do swej świątyni Pan, którego wy oczekujecie, i
Anioł Przymierza, którego pragniecie. Oto nadejdzie, mówi Pan Zastępów. Ale
kto przetrwa dzień Jego nadejścia i kto się ostoi, gdy się ukaże? Albowiem On jest
jak ogień złotnika i jak ług farbiarzy. Usiądzie więc, jakby miał przetapiać i
oczyszczać srebro, i oczyści synów Lewiego, i przecedzi ich jak złoto i srebro, a
wtedy będą składać Panu ofiary sprawiedliwe. Wtedy będzie miła Panu ofiara Judy i Jeruzalem jak za dawnych dni i lat starożytnych.
II czytanie (Hbr 2,14-18) Ponieważ zaś dzieci uczestniczą we krwi i ciele, dlatego
i On także bez żadnej różnicy stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć pokonać
tego, który dzierżył władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby uwolnić tych wszystkich, którzy całe życie przez bojaźń śmierci podlegli byli niewoli. Zaiste bowiem
nie aniołów przygarnia, ale przygarnia potomstwo Abrahamowe. Dlatego musiał
się upodobnić pod każdym względem do braci, aby stał się miłosiernym i wiernym
arcykapłanem wobec Boga dla przebłagania za grzechy ludu. W czym bowiem
sam cierpiał będąc doświadczany, w tym może przyjść z pomocą tym, którzy są
poddani próbom.
Ewangelia (Łk 2,22-40) Gdy upłynęły dni oczyszczenia Maryi według Prawa
Mojżeszowego, przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. Tak
bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: Każde pierworodne dziecko płci męskiej
będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa
młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego. A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekiwał
pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że
nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc Ducha
przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z
Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił:
Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich
narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela. A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił Ich i
rzekł do Maryi, Matki Jego: Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie
wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz
przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Była tam również prorokini
Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostawała wdową. Liczyła już osiemdziesiąty czwarty rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i
modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy. A gdy wypełnili
wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta - Nazaret.
Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim.
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Proboszcz

