Numer: 6/2013

INTENCJE MSZALNE
Niedziela: 10.02.2013 r.
8.00
9.30 + Zofia Jaszczuk (1 greg.)
11.00 W intencji Rafała i Olgi w 15 rocz. ślubu
12.30 O błogosławieństwo Boże dla Kacpra Sobczak z okazji jego 21 rocznicy urodzin.
19.00

WIELKI POST

Poniedziałek: 11.02.2013 r. - Nowenna do św. Ojca Pio
18.00 1) W intencji osób chorych i starszych, aby nie traciły nadziei i ufnością szukały wsparcia u Matki Bożej.
2) + Zofia Jaszczuk (2 greg)
Wtorek: 12.02.2013 r.
18.00 + Zofia Jaszczuk (3 greg.)

Środa: 13.02.2013 r. - Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
8.00
18.00 intencje nowennowe
19.30 + Zofia Jaszczuk (4 greg.)
Czwartek: 14.02.2013 r.
18.00 1) + Zofia Jaszczuk (5 greg.)
2) + Józefa (13 rocz. śm.)
Piątek: 15.02.2013 r. - Koronka do Miłosierdzia Bożego
18.00 + Zofia Jaszczuk (6 greg.)
Sobota: 16.02.2013 r.
18.00 + Zofia Jaszczuk (7 greg.)
Niedziela: 17.02.2013 r.
8.00
9.30 W intencji Radia Maryja i TV Trwam
11.00 + Wiesław Szczygieł (10 rocz. śm.)
12.30 + Bronisława Kozłowska (1 rocz. śm.)
19.00 + Zofia Jaszczuk (8 greg.)
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Wielki Post trwa 40 dni i rozpoczyna się zawsze w Środę Popielcową.
Jej data zależy od daty uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. W Środę
Popielcową kapłani na znak
pokuty i umartwienia posypują nasze głowy popiołem.
Do dobrego przeżycia tego
czasu pomagają nam modlitwa, post i jałmużna. W niedziele Wielkiego Postu odprawiane są Gorzkie Żale, a
w piątki - nabożeństwa Drogi Krzyżowej. W tym okresie w liturgii nie odmawia
się hymnu "Chwała na wysokości Bogu", "Ciebie, Boże, chwalimy" oraz aklamacji "Alleluja". Wspomnienia obowiązkowe, przypadające w czasie Wielkiego Postu, można obchodzić jedynie jako wspomnienia dowolne. W tym czasie obchodzimy ponadto:

4 marca - święto św. Kazimierza, królewicza;

19 marca - uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi
Panny;

25 marca - uroczystość Zwiastowania Pańskiego.
Do okresu Wielkiego Postu nie wlicza się sześciu niedziel, będących
- jak w ciągu całego roku - bardziej radosnymi wspomnieniami Zmartwychwstania. Ostatnia niedziela Wielkiego Postu jest nazywana Niedzielą Palmową Męki Pańskiej. Rozpoczyna ona okres Wielkiego Tygodnia - czasu bezpośrednio poprzedzającego Święte Triduum Paschalne - święta wielkanocne.
Wielki Post kończy się w Wielki Czwartek przed sprawowaną wieczorem
Mszą Wieczerzy Pańskiej.
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Liturgia słowa - V niedziela zwykła

Ogłoszenia duszpasterskie - 10.02.2013 r.

I czytanie (Iz 6,1-2a.3-8) W roku śmierci króla Ozjasza ujrzałem Pana siedzącego
na wysokim i wyniosłym tronie, a tren Jego szaty wypełniał świątynię. Serafiny
stały ponad Nim; każdy z nich miał po sześć skrzydeł. I wołał jeden do drugiego:
Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego chwały. Od
głosu tego, który wołał, zadrgały futryny drzwi, a świątynia napełniła się dymem. I
powiedziałem: Biada mi! Jestem zgubiony! Wszak jestem mężem o nieczystych
wargach i mieszkam pośród ludu o nieczystych wargach, a oczy moje oglądały Króla, Pana Zastępów! Wówczas przyleciał do mnie jeden z serafinów, trzymając w
ręce węgiel, który kleszczami wziął z ołtarza. Dotknął nim ust moich i rzekł: Oto
dotknęło to twoich warg: twoja wina jest zmazana, zgładzony twój grzech. I usłyszałem głos Pana mówiącego: Kogo mam posłać? Kto by Nam poszedł? Odpowiedziałem: Oto ja, poślij mnie!

1. W poniedziałek, 11 lutego, przypada liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi
Panny z Lourdes. Jest to także Światowy Dzień Chorego. Na Msze św. o godz. 18 00,
podczas której udzielony zostanie sakrament chorych, zapraszamy szczególnie
wszystkich chorych i osoby starsze z naszej parafii. Po Mszy św. parafialny zespół
Caritas zaprasza do domu parafialnego na poczęstunek. Serdecznie proszę o pomoc
wszystkim chorym, niepełnosprawnym, seniorom w dotarciu do naszej świątyni.
2. W środę, 13 lutego przypada Środa Popielcowa. Msze święte z poświęceniem
popiołu oraz posypaniem głów w naszym kościele będą o godz. 8 00, 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.

II czytanie (1 Kor 15,1-11) Przypominam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem,
którąście przyjęli i w której też trwacie. Przez nią również będziecie zbawieni, jeżeli
ją zachowacie tak, jak wam rozkazałem... Chyba żebyście uwierzyli na próżno.
Przekazałem wam na początku to, co przejąłem; że Chrystus umarł - zgodnie z Pismem - za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia,
zgodnie z Pismem; i że ukazał się Kefasowi, a potem Dwunastu, później zjawił się
więcej niż pięciuset braciom równocześnie; większość z nich żyje dotąd, niektórzy
zaś pomarli. Potem ukazał się Jakubowi, później wszystkim apostołom. W końcu,
już po wszystkich, ukazał się także i mnie jako poronionemu płodowi. Jestem bowiem najmniejszy ze wszystkich apostołów i niegodzien zwać się apostołem, bo
prześladowałem Kościół Boży. Lecz za łaską Boga jestem tym, czym jestem, a dana
mi łaska Jego nie okazała się daremna; przeciwnie, pracowałem więcej od nich
wszystkich, nie ja, co prawda, lecz łaska Boża ze mną. Tak więc czy to ja, czy inni,
tak nauczamy i tak wyście uwierzyli.

3. Droga Krzyżowa w piątki Wielkiego Postu o godz. 17 00 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. Gorzkie Żale z kazaniem
pasyjnym we wszystkie niedziele Wielkiego Postu o godz. 18 30.
4. Inne nabożeństwa w naszym kościele: w poniedziałek przed Mszą św. wieczorną
nabożeństwo do świętego ojca Pio; w środę przed Mszą św. wieczorną Nowenna do
Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

Ewangelia (Łk 5,1-11) Zdarzyło się raz, gdy tłum cisnął się do Niego, aby słuchać
słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret - zobaczył dwie łodzie, stojące
przy brzegu; rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi,
która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i
z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: Wypłyń na głębię i
zarzućcie sieci na połów! A Szymon odpowiedział: Mistrzu, całą noc pracowaliśmy
i niceśmy nie ułowili. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci. Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na
współtowarzyszy w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli; i napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały. Widząc to Szymon Piotr przypadł
Jezusowi do kolan i rzekł: Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. I
jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali; jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. Lecz Jezus rzekł do Szymona: Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił.
I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za Nim.
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5. Spotkania formacyjne w domu parafialnym: Koło Przyjaciół Radia Maryja - 13
luty (środa), godz. 1900; Krąg Biblijny - 14 luty (czwartek), po Mszy św. wieczornej;
zbiórka kandydatów na ministrantów - 16 luty (sobota), godz. 1000; zbiórka ministrantów - 16 luty (sobota), godz. 1100; koło plastyczne - 16 luty (sobota), godz. 1100;
schola muzyczna - 16 luty (sobota), godz. 1315.
6. Są jeszcze wolne miejsca na parafialną pielgrzymkę śladami św. Pawła do Grecji.
Dziesięciodniowa pielgrzymka planowana jest w terminie 18-27 września 2013 r.
Całościowy koszt pielgrzymki to 490 euro i 1500 zł. Dokładny plan znajduje się na
parafialnej stronie internetowej. Zapisy w zakrystii po Mszy św. lub w biurze parafialnym. Osoby, które się zadeklarowały na wspólny wyjazd, proszę o wpłacenie
w najbliższym czasie zaliczki wysokości 300 zł.
7. Biuro parafialne 13 lutego - w Środę Popielcową - będzie nieczynne.
8. Ofiary składane na tace podczas dzisiejszych Mszy św. przeznaczone są na zaplanowaną inwestycję parafialną – wymiana drzwi w kościele. Dziękuję za wszelkie
wsparcie finansowe.
9. Zachęcamy do czytania prasy religijnej. Do dyspozycji mamy tygodnik
„Niedziela”, „Gość Niedzielny” „Mały Gość Niedzielny”, „L’osservatore Romano”
oraz biuletyn parafialny „Okno”.
10. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki
Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Proboszcz
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