INTENCJE MSZALNE

Numer: 9/2017

Niedziela: 26.02.2017 r.
8.00 + Szymon, Monika
9.30 + Mieczysław Makarewicz (29 greg.)
11.00 1)
2)

+ Stanisława, Józefa, Zofia, Wiktor
Msza św. dziękczynna z okazji 90 rocznicy urodzin Heleny
z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie oraz opiekę Matki
Bożej na kolejne lata życia.

12.30 + Jarosław Zaręba (30 dni po pogrzebie)
19.00 + Nikodem Kaczmarek (30 dni po pogrzebie)
Poniedziałek: 27.02.2017 r.
18.00 + Mieczysław Makarewicz (30 greg.)
Wtorek: 28.02.2017 r.
18.00 O błogosławieństwo Boże dla Jakuba w 2 rocznicę urodzin
Środa: 01.03.2017 r. - Środa Popielcowa
8.00
18.00 + Barbara, Zygmunt Ogłozińscy
19.30 + Władysław ( 2 rocz. śm.), Róża (59 rocz. śm.)
Czwartek: 02.03.2017 r.
18.00 + Krystyna Półbrat
Piątek: 03.03.2017 r.
18.00 W intencji nienarodzonego dziecka i matki która popełniła ten czyn
Sobota: 04.03.2017 r.
18.00 + Jan Półbrat
Niedziela: 05.03.2017 r.
8.00 + Weronika, Jan, Janina; zmarli z rodziny Jaszczuk i Iwanowskich
9.30 + Józefa, Szczepan, Jan
11.00 + Sylwester (1 rocz. śm.)
12.30 O błogosławieństwo Boże, zdrowie i wszelkie łaski dla Stanisławy
Kowalak z okazji 84 rocznicy urodzin
19.00 + Stefan (4 rocz. śm.)
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W Środę Popielcową katolicy rozpoczynają czterdziestodniowy post.
Liczba 40 stanowi w Piśmie Świętym wyraz pewnej dłuższej całości, czasu
przeznaczonego na jakieś konkretne zadanie człowieka lub zbawcze działanie
Boga. W Wielkim Poście Kościół odczytuje i przeżywa nie tylko czterdzieści
dni spędzonych przez Jezusa na pustyni na modlitwie i poście przed rozpoczęciem Jego publicznej misji, ale i trzy inne wielkie wydarzenia biblijne: 40
dni powszechnego potopu; 40 lat pielgrzymowania Izraela po pustyni ku ziemi obiecanej; 40 dni przebywania Mojżesza na Górze Synaj, gdzie otrzymał
on od Jahwe Tablice Prawa. Okresy i dni pokuty są w Kościele katolickim
specjalnym czasem ćwiczeń duchowych, liturgii pokutnej, pielgrzymek
o charakterze pokutnym, wyrzeczeń, jak post i jałmużna, braterskiego dzielenia się z innymi. Z liturgii znika radosne "Alleluja" i "Chwała na wysokości
Bogu", a kolorem szat liturgicznych staje się fiolet. Istotą pozostaje przygotowanie wspólnoty wiernych do największego święta chrześcijan,
jakim jest Wielkanoc. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa przygotowanie
do świąt Zmartwychwstania trwało tylko czterdzieści godzin. W późniejszym
czasie przygotowania zabierały cały tydzień, aż wreszcie ok. V w. czas ten
wydłużył się. Po raz pierwszy o poście trwającym czterdzieści dni wspomina
św. Atanazy z Aleksandrii w liście pasterskim z okazji Wielkanocy z 334 r.
Tradycyjnemu obrzędowi posypania głów popiołem towarzyszą w Środę Popielcową słowa: "Pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz" albo "Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię". Sam zwyczaj posypywania głów popiołem na znak żałoby i pokuty znany jest w wielu kulturach
i tradycjach. Liturgiczna adaptacja tego zwyczaju pojawia się jednak dopiero
w VIII w. Pierwsze świadectwa o święceniu popiołu pochodzą z X w. W następnym wieku papież Urban II wprowadził ten zwyczaj jako obowiązujący
w całym Kościele. Z tego też czasu pochodzi zwyczaj, że popiół do posypywania głów wiernych pochodził z palm poświęconych w Niedzielę Palmową
poprzedzającego roku.
Podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego
Nazwa OPP
Fundacja Wspierania Inicjatywy „Ad melius”
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Liturgia słowa - 8 Niedziela Zwykła
I czytanie (Iz 49,14-15) Mówił Syjon: Pan mnie opuścił, Pan o mnie
zapomniał. Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta,
która kocha syna swego łona? A nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie
zapomnę o tobie.
II czytanie (1 Kor 4,1-5) Niech więc uważają nas ludzie za sługi Chrystusa i za szafarzy tajemnic Bożych. A od szafarzy już tutaj się żąda,
aby każdy z nich był wierny. Mnie zaś najmniej zależy na tym, czy
będąc osądzony przez was, czy przez jakikolwiek trybunał ludzki Co
więcej, nawet sam siebie nie sądzę. Sumienie nie wyrzuca mi wprawdzie niczego, ale to mnie jeszcze nie usprawiedliwia. Pan jest moim
sędzią. Przeto nie sądźcie przedwcześnie, dopóki nie przyjdzie Pan,
który rozjaśni to, co w ciemnościach ukryte, i ujawni zamiary serc.
Wtedy każdy otrzyma od Boga pochwałę.
Ewangelia (Mt 6,24-34) Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo
jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował; albo z jednym
będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie,
o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać.
Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie?
Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: nie sieją ani żną i nie zbierają do
spichlerzy, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? Kto z was przy całej swej trosce może choćby jedną
chwilę dołożyć do wieku swego życia? A o odzienie czemu się zbytnio
troszczycie? Przypatrzcie się liliom na polu, jak rosną: nie pracują ani
przędą. A powiadam wam: nawet Salomon w całym swoim przepychu
nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele na polu, które dziś
jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż
nie tym bardziej was, małej wiary? Nie troszczcie się więc zbytnio
i nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić? czym będziemy się
przyodziewać? Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec
wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się
naprzód o królestwo /Boga/ i o Jego Sprawiedliwość, a to wszystko
będzie wam dodane. Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej
biedy.
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Ogłoszenia duszpasterskie - 26.02.2017 r.
1. W środę, 1 marca 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.
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; Droga Krzyżowa w piątki Wielkiego
Postu dla dzieci o godz. 1730 oraz dla dorosłych o 1830 i młodzieży. W związku
z tym, przez okres Wielkiego Postu, nie będzie wystawienia Najświętszego Sakramentu o godz. 1700; Nabożeństwo Pierwszej Soboty Miesiąca w sobotę po Mszy św.
wieczornej; Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym we wszystkie niedziele Wielkiego
Postu o godz. 1830.
3. Spotkania formacyjne w domu parafialnym: I rok przygotowania do bierzmowania
w poniedziałek, 27 lutego o godz. 1830; III rok przygotowania do bierzmowania
w czwartek 2 marca o godz. 1900. Proszę, aby młodzież przygotowała się do spotkania zgodnie z uwagami przekazanymi rodzicom podczas ostatniego spotkania. Sakrament bierzmowania będzie 20 marca o godz. 18 00; Matki w Modlitwie w piątek
3 marca, o godz. 1900 ; Zbiórka ministrantów i kandydatów na ministrantów w sobotę
4 marca, o godz. 1030; koło plastyczne w sobotę 4 marca, o godz. 11 00; Zmiana tajemnic Żywego Różańca, w niedzielę 5 marca po Mszy św. o godz. 9 00 w kościele.
4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca.
W czwartek, na Msze św. o godz. 1800, będziemy dziękować za dar Eucharystii i kapłaństwa oraz prosić o nowe i święte powołania do pracy w Pańskiej Winnicy także z
naszej wspólnoty parafialnej. 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. 9 00. Możliwość spowiedzi pierwszopiątkowej od godz. 1700 do 1730. W sobotę zapraszamy na Msze św. o godz. 18 00.
5. Biuro parafialne 1 marca - w Środę Popielcową - będzie nieczynne.
6. 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. Istnieje także możliwość zamówienia Mszy św. gregoriańskiej za
zmarłą osobę.
7. W tym tygodniu pożegnaliśmy śp. Stanisława Wysockiego. Niech spoczywa
w pokoju.
8. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki
Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Proboszcz
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