INTENCJE MSZALNE
Niedziela: 25.02.2018 r.
8.00 W intencji Matek w Modlitwie
9.30 + Janina Irzykowska (29 greg)
11.00 + Andrzej Soroka (od rodz. Hudzińskich)
12.30 O błogosławieństwo Boże dla Stanisławy Kowalak w 85
rocz. urodzin
19.00 O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Sabiny i Kazimiery
Poniedziałek: 26.02.2018 r.
18.00 + Janina Irzykowska (30 greg)
Wtorek: 27.02.2018 r.
18.00 + Anna Szapoczka (1 greg.)
Środa: 28.02.2018 r.
18.00 1) + Anna Szapoczka (2 greg.)
2) + Krzystof Bernacki (30 dni po pogrzebie)
Czwartek: 01.03.2018 r.
18.00 + Anna Szapoczka (3 greg.)
Piątek: 02.03.2018 r.
18.00 1) + Anna Szapoczka (4 greg.)
2) + Julian Franciszek Czarnik (30 dni po pogrzebie)
Sobota: 03.03.2018 r.
18.00 + Anna Szapoczka (5 greg.)
Niedziela: 04.03.2018 r.
8.00 + Anna Szapoczka (6 greg.)
9.30 + Andrzej Soroka (od Ryszarda Hajduk z rodz.)
11.00 + Zofia Głod (10 rocz. śm.); + Władysław Głod (w 100
rocznicę urodzin zmarłego męża)
12.30 + Aleksander Kaczmarek (21 rocz. śm.); +Franciszka
Kaczmarek (19 rocz. śm.)
19.00 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski w życiu dla
Jakuba Pryska w 3 rocz. urodzin
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Św. Jan Maria Vianney - potęga ducha
Proboszcz z Ars (gdzie będziemy podczas
Naszej pielgrzymki) prowadził bardzo surowy tryb życia, podejmując liczne umartwienia. Był wzorem czciciela Serca Jezusowego. Jednym z niezwykłych charyzmatów, jakimi był obdarowany, była lewitacja, czyli unoszenie się w powietrzu podczas przeżyć mistycznych. Świadkiem jego lewitacji w Ars, podczas nocnych modłów, był Canon Gardette, kapelan karmelitów w Chalon--sur-Saone, co potwierdził
pod przysięgą. Wielkim kultem obdarzał
Płaczącą Matkę Bożą z La Salette, a było
to wkrótce po Jej objawieniach. Kiedy potrzebował pieniędzy do założenia misji,
modlił się do Maryi Panny z La Salette i - jak wyznał - znalazł właśnie taką
kwotę, jakiej potrzebował. Był także czcicielem św. Filomeny - męczennicy, której szczątki odnaleziono w rzymskich katakumbach św. Pryscylli.
Modlił się długo w noc: o 2.00 wstawał, aby odmówić nocne oficjum,
o 4.00 szedł adorować Najświętszy Sakrament. Cały czas zanosił błagania
o nawrócenie swoich parafian, a oni - urzeczeni jego świętością - wstydzili
się grzeszyć. A ileż się za nich napościł! Sypiał na materacu albo na chruście w piwnicy, nosił szorstką włosienicę i biczował się do krwi dyscypliną,
którą odziedziczył po księdzu Balleyu; ślady krwi można oglądać do tej pory na ścianach jego sypialni. To było jego zadośćuczynienie za innych, np.
penitentom często zadawał niewielką pokutę, aby reszty samemu dopełnić.
Rozczytywał się w żywotach świętych, których chciał naśladować heroicznymi umartwieniami. W swoich rozdeptanych butach, które zawsze sam
naprawiał, wytartej sutannie, okrągłym kapeluszu na głowie i okularach
wielkości jaj musiał wyglądać bardzo mizernie. Ale to właśnie ów niepozorny kapłan przyciągał rzesze pątników. Był autentycznym gigantem duchowym swojej epoki.
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Liturgia słowa - 2 niedziela Wielkiego Postu
I czytanie (Rdz 22, 1-2. 9-13. 15-18) Bóg wystawił Abrahama na próbę
i rzekł do niego: "Abrahamie!» A gdy on odpowiedział: "Oto jestem" – powiedział: "Weź twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju
Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jaki ci wskażę". A gdy
przyszli na to miejsce, które Bóg wskazał, Abraham zbudował tam ołtarz,
ułożył na nim drwa i związawszy syna swego, Izaaka, położył go na tych
drwach na ołtarzu. Potem Abraham sięgnął ręką po nóż, aby zabić swego syna. Ale wtedy Anioł Pański zawołał na niego z nieba i rzekł: "Abrahamie,
Abrahamie!" A on rzekł: "Oto jestem". Anioł powiedział mu: "Nie podnoś
ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego! Teraz poznałem, że boisz się Boga,
bo nie odmówiłeś Mi nawet twego jedynego syna". Abraham, obejrzawszy
się poza siebie, spostrzegł barana uwikłanego rogami w zaroślach. Poszedł
więc, wziął barana i złożył w ofierze całopalnej zamiast swego syna. Po
czym Anioł Pański przemówił głośno z nieba do Abrahama po raz drugi:
"Przysięgam na siebie, mówi Pan, że ponieważ uczyniłeś to, a nie odmówiłeś
Mi syna twego jedynego, będę ci błogosławił i dam ci potomstwo tak liczne
jak gwiazdy na niebie i jak ziarnka piasku na wybrzeżu morza; potomkowie
twoi zdobędą warownie swych nieprzyjaciół. Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia takiego, jakie jest udziałem twego potomstwa, dlatego
że usłuchałeś mego rozkazu".
II czytanie (Rz 8, 31b-34) Bracia: Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam?
On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby także wraz z Nim wszystkiego nam nie darować? Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg,
który usprawiedliwia? Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus
Jezus, który poniósł za nas śmierć, co więcej – zmartwychwstał, siedzi po
prawicy Boga i przyczynia się za nami?
Ewangelia (Mk 9, 2-10) Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam się przemienił wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden na ziemi folusznik wybielić
nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem.
Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: "Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy
namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza". Nie wiedział bowiem, co powiedzieć, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: "To jest mój Syn umiłowany, Jego
słuchajcie!" I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy
sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie
z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.
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Ogłoszenia duszpasterskie - 25.02.2018 r.
1. Zapraszamy na nabożeństwa w naszym kościele: Nabożeństwo do świętego
Ojca Pio w poniedziałek przed Mszą św.; Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy z modlitwą za przyczyną św. Jana Pawła II w środę przed Mszą
św.; Droga Krzyżowa w piątki Wielkiego Postu dla dzieci o godz. 1730 oraz dla
dorosłych i młodzieży o godz. 1830; Nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca
w sobotę po Mszy św.; Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym we wszystkie niedziele Wielkiego Postu o godz. 1830; Możliwość spowiedzi w dzień powszedni, pół godziny przed Mszą św.
2. Spotkania formacyjne w domu parafialnym: I rok przygotowania do bierzmowania w poniedziałek 26 lutego o godz. 1830; Matki w Modlitwie w piątek
2 marca, o godz. 1900; Chór parafialny w piątek 2 marca, o godz. 2000; Zbiórka
ministrantów w sobotę 2 marca o godz. 1030; koło plastyczne w sobotę 3 lutego, o godz. 1100; Zmiana tajemnic Żywego Różańca w niedzielę 4 marca po
Mszy św. o godz. 930 w kościele.
3. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca, który przypomina
nam wydarzenia z Wielkiego Czwartku, ustanowienie sakramentów Eucharystii i kapłaństwa. Podczas Mszy Świętej o godz. 1800 będziemy modlić się
o nowe powołania kapłańskie i do życia konsekrowanego. Jest to także Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Pamiętajmy w modlitwie o naszych niezłomnych bohaterach. Każdy pierwszy piątek miesiąca przypomina
nam tajemnicę konania Pana Jezusa na krzyżu i Jego otwarte Serce. Odwiedziny chorych z posługa sakramentalna od godz. 900. Możliwość spowiedzi pierwszopiątkowej od 1700. W pierwszą sobotę miesiąca wpatrujemy się w Serce
Maryi. Zapraszamy na Msze św. o godz.1800.
4. Z 5 na 6 marca w ramach ogólno diecezjalnej akcji modlitewnej o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne będzie w naszym kościele całodobowe wystawienie Najświętszego Sakramentu z czuwaniem modlitewnym. Dla celów
organizacyjnych na stoliku z gazetami wystawiona jest lista adoracyjna, gdzie
można wpisać się na konkretną godzinę czuwania. Zachęcamy do wspólnej
modlitwy.
5. Istnieje jeszcze możliwość zapisania się na parafialną pielgrzymkę po Sanktuariach Maryjnych we Francji w terminie od 19 do 27 września 2018 r. Możliwość zapisu w zakrystii po Mszy św.
6. Dzisiaj przypada niedziela Ad Gentes – Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Po Mszach św., przed wejściem do kościoła, będzie można złożyć ofiary do puszek na dzieło pomocy misji i misjonarzom.
7. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego
i opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Proboszcz
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