Numer: 8/2013

INTENCJE MSZALNE
Niedziela: 24.02.2013 r.
8.00 + Wiktoria Ćieślak
9.30 + Zofia Jaszczuk (15 greg.)
11.00 O zdrowie i łaski Boże dla Igora i Dominika
12.30 Msza św. dziękczynna z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z
prośbą o pomyślne zdanie egzaminów.
18.30 Gorzkie żale
19.00 O błogosławieństwo Boże dla Marty z okazji urodzin.
Poniedziałek: 25.02.2013 r. - Nowenna do św. Ojca Pio
18.00 + Zofia Jaszczuk (16 greg)
Wtorek: 26.02.2013 r.
+ Szymon
18.00 1)
2)
+ Zofia Jaszczuk (17 greg.)
Środa: 27.02.2013 r. - Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
18.00 1)
2)

intencje nowennowe
+ Zofia Jaszczuk (18 greg.)

Czwartek: 28.02.2013 r.
18.00 + Zofia Jaszczuk (19 greg.)
Piątek: 01.03.2013 r. - Koronka do Miłosierdzia Bożego
17.00 Droga krzyżowa
18.00 + Zofia Jaszczuk (20 greg.)
18.30 Droga krzyżowa
Sobota: 02.03.2013 r.
18.00 + Zofia Jaszczuk (21 greg.)
Niedziela: 24.02.2013 r.
8.00 Za parafian
9.30 + Zofia Jaszczuk (22 greg.)
11.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące
12.30 O Boże błogosławieństwo dla Mai z okazji 11 rocznicy urodzin.
18.30 Gorzkie żale
19.00
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To jest Twój czas. Właśnie teraz masz okazję włączyć się do wielkiej modlitwy za
życie poczęte!
Pomyślisz może, że to niemożliwe, by nieustannie modlić się przez 40 dni i 40 nocy. Masz rację, jako jedna osoba nie dasz rady. Ale jako
Wspólnota możemy wszystko. Dlatego zapraszamy Cię, byś podarował JEDNĄ godzinę dla życia. 40 dni pomnożone przez 24 godziny w ciągu
dnia dają nam liczbę 960. Tyle osób potrzeba, by
ta modlitwa się odbyła.
W jaki sposób możesz zgłosić się do modlitwy?
Wystarczy uzupełnić formularz zgłoszeniowy,
który znajduje się na stronie internetowej duchowaadopcjadziecka.wordpress.com
Kiedy będziesz się modlić? W odpowiedzi na
Twoje zgłoszenie otrzymasz od nas maila z konkretną datą i godziną Twojej modlitwy.
W jaki sposób możesz się modlić przez tę godzinę? Możliwości jest wiele. Możesz odmawiać różaniec, Koronkę, litanie, możesz
spędzić ten czas na osobistej modlitwie, albo udać się na adorację Najświętszego
Sakramentu. Wybierz tę modlitwę, która jest bliska Twojemu sercu.
Skąd idea takiej modlitwy? Idea wielkopostnej czterdziestodniowej krucjaty modlitewnej 40 Dni Dla Życia zrodziła się w Stanach Zjednoczonych. Tam właśnie
katolicy modlą się przez 40 dni przed klinikami aborcyjnymi. Bezustannie - w
dzień i w nocy. Ta skoordynowana, międzynarodowa kampania, jest prowadzona
dwa razy do roku w wielu miejscach naszego globu. Wzięły w niej udział setki
tysięcy ludzi. Do jej sukcesów należy zaliczyć zamknięcie dziewięciu ośrodków
aborcyjnych oraz odejście z przemysłu aborcyjnego co najmniej 43 pracowników
Jednak najlepszą wiadomością jest fakt uratowania od aborcji 3599 dzieci i ich
matek (dane z roku 2011). W ubiegłym roku w ogólnopolskiej modlitwie 40 Dni
Dla Życia wzięło udział prawie 2500 osób…
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Liturgia słowa - II niedziela Wielkiego Postu
I czytanie (Rdz 15,5-12.17-18) Bóg poleciwszy Abramowi wyjść z namiotu,
rzekł: Spójrz na niebo i policz gwiazdy, jeśli zdołasz to uczynić; potem dodał:
Tak liczne będzie twoje potomstwo. Abram uwierzył i Pan poczytał mu to za
zasługę. Potem zaś rzekł do niego: Ja jestem Pan, który ciebie wywiodłem z Ur
chaldejskiego, aby ci dać ten oto kraj na własność. A na to Abram: O Panie, mój
Boże, jak będę mógł się upewnić, że otrzymam go na własność? Wtedy Pan
rzekł: Wybierz dla Mnie trzyletnią jałowicę, trzyletnią kozę i trzyletniego barana, a nadto synogarlicę i gołębicę. Wybrawszy to wszystko, Abram poprzerąbywał je wzdłuż na połowy i przerąbane części ułożył jedną naprzeciw drugiej;
ptaków nie porozcinał. Kiedy zaś do tego mięsa zaczęło zlatywać się ptactwo
drapieżne, Abram je odpędził. A gdy słońce chyliło się ku zachodowi, Abram
zapadł w głęboki sen i opanowało go uczucie lęku, jak gdyby ogarnęła go wielka ciemność. A kiedy słońce zaszło i nastał mrok nieprzenikniony, ukazał się
dym jakby wydobywający się z pieca i ogień niby gorejąca pochodnia i przesunęły się między tymi połowami zwierząt. Wtedy to właśnie Pan zawarł przymierze z Abramem, mówiąc: Potomstwu twemu daję ten kraj, od Rzeki Egipskiej aż
do wielkiej rzeki Eufrat.
II czytanie (Flp 3,17-4,1) Bracia, bądźcie wszyscy razem moimi naśladowcami
i wpatrujcie się w tych, którzy tak postępują, jak tego wzór macie w nas. Wielu
bowiem postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego, o których często wam
mówiłem, a teraz mówię z płaczem. Ich losem - zagłada, ich bogiem - brzuch, a
chwała - w tym, czego winni się wstydzić. To ci, których dążenia są przyziemne. Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie. Stamtąd też jako Zbawcy wyczekujemy Pana naszego Jezusa Chrystusa, który przekształci nasze ciało poniżone, na
podobne do swego chwalebnego ciała, tą potęgą, jaką może On także wszystko,
co jest, sobie podporządkować. Przeto, bracia umiłowani, za którymi tęsknię radości i chwało moja! - tak stójcie mocno w Panu, umiłowani!
Ewangelia (Łk 9,28b-36) Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na
górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego
odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to
Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o Jego odejściu, którego
miał dokonać w Jerozolimie. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego chwałę i obydwóch mężów, stojących przy
Nim. Gdy oni odchodzili od Niego, Piotr rzekł do Jezusa: Mistrzu, dobrze, że tu
jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden
dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, zjawił się
obłok i osłonił ich; zlękli się, gdy [tamci] weszli w obłok. A z obłoku odezwał
się głos: To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie! W chwili, gdy odezwał się
ten głos, Jezus znalazł się sam. A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie oznajmili o tym, co widzieli.
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Ogłoszenia duszpasterskie - 24.02.2013 r.
1.

Zapraszamy na nabożeństwa w naszym kościele: Nowenna do św. Ojca
Pio w poniedziałek o godz. 1800; Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę o godz. 1800; Koronka do Miłosierdzia Bożego w piątek przed
Mszą św. wieczorną; Droga krzyżowa w piątek o godz. 1700 dla dzieci i o
1830 dla dorosłych i młodzieży; Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę o godz. 1830.
2. W tym tygodniu przypada czwartek przed pierwszym piątkiem miesiąca,
pierwszy piątek i pierwsza sobota 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. W piątek będziemy
przepraszać Boże Serce za wszelki brak miłości, za lekceważenie daru Bożego Miłosierdzia. W tym dniu odwiedziny chorych w domu z posługą sakramentalną od godz. 900. Okazja do spowiedzi św. od godz. 1700. W sobotę powierzymy naszą rodzinę parafialną Sercu Maryi – najlepszej z Matek.
3. Spotkania formacyjne w domu parafialnym: zbiórka kandydatów na ministrantów - 02 marca (sobota), godz. 1000; zbiórka ministrantów – 02 marca
(sobota), o godz. 1030; koło plastyczne - 02 marca (sobota), godz. 1100; schola
muzyczna - 02 marca (sobota), godz. 1315; zmiana tajemnic Żywego Różańca
– 03 marca (niedziela), po Mszy św. o godz. 930.
4. Zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania śladami św. Pawła w 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.

5. Dzisiejszej niedzieli po Mszach św. zbierane są ofiary do puszki na finansowanie projektów misyjnych za pośrednictwem Dzieła Pomocy „Ad Gentes” przy Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. Za tydzień, w pierwszą niedzielę miesiąca, będą zbierane datki do puszki na obiady dla ubogich dzieci z
naszej Dziękuję za okazaną pomoc.
6. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i
opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Proboszcz
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