OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Poniedziałek 24.02 Dzień Powszedni
1600 + Kazimierza, Ryszarda Januszków, Anielę, Józefa Stachurów, Mariannę Kubicką
Wtorek 25.02 Dzień Powszedni
1600
Środa 26.02 Dzień Powszedni
1600 + Stefanię, Michała Potoków
1630 + Stanisławę Sabat (10r. śm.) z int. rodziny
Czwartek 27.02 Dzień Powszedni
1600 + Henryka Pękalskiego zam. Kółko Różańcowe Ireny Goli z Kowali
Piątek 28.02 Dzień Powszedni
1600 O Boże błogosławieństwo w dalszym życiu w 1 r. ur. Alicji i w 5 r. ur. Mateusza Machulskich z int. dziadków
1630 + Mieczysława Kowalskiego z int. żony i syna Zbigniewa z rodziną
Sobota 01.03 Dzień Powszedni – I sobota
1600 + Helenę Nowak zam. mąż z dziećmi
1630 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Kubusia, Kalinki i Jasia
Niedziela 02.03 VIII Niedziela Zwykła
800 + Bernarda Frankowicza (r. śm), Jana, Stefanię, Władysława Frankowiczów
1000 + Helenę Świetlik zm. z rodziny Goździów, Świetlików z int. córki z rodziną
1200 + Władysława, Edwarda Kasperków i Reginę Kasperek-Ciciorę
1600 Msza Św. za parafię
Modlitwa…
Wszechmogący i miłosierny Boże, Ojcze wszystkiego, Stworzycielu i Władco Wszechświata, Panie Dziejów, którego dzieła są bez skazy, którego współczucie dla błędów
ludzkich jest niewyczerpane, w Twojej woli nasz pokój. Wysłuchaj miłosiernie tej modlitwy, która wznosi się do Ciebie spośród zgiełku i rozpaczy świata, w którym zapomniano
o Tobie, w którym nie wzywa się Twojego imienia, w którym drwi się z Twoich praw
i ignoruje Twoją obecność. Albowiem nie znając Ciebie, nie żyjemy w pokoju. Pomóż
nam zapanować nad orężem, który grozi, że zapanuje nad nami. Pomóż nam wykorzystać naukę dla pokoju i bogactwa, nie dla wojny i zniszczenia. Pokaż nam, jak wykorzystać energię nuklearną dla dobra, nie dla zguby naszych dzieci. Rozwiąż wewnętrzne
sprzeczności, które rosną w nas niewiarygodnie i nieznośnie. Obdarz światłem, obdarz
siłą i cierpliwością wszystkich, którzy pracują na rzecz pokoju.

Extra…
× 23.02 - Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją
× 27.02 - Międzynarodowy Dzień Niedźwiedzia Polarnego
× 28.02 - Dzień Chorób Rzadkich
× 01.03 - Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
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Boże błagamy
o pokój
na świecie!
By brat
nie zabijał
brata!
By nie
przelewała
się krew
niewinnych!
Słowo Boże na dziś…
Czytania: Kpł 19,1-2.17-18 / 1 Kor 3,16-23 Ewangelia: Mt 5,38-48
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Słyszeliście, że powiedziano: «Oko za oko i ząb za
ząb». A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy
policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, kto
cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie. Słyszeliście, że powiedziano: «Będziesz miłował swego bliźniego», a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził.
A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że
słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały
jest Ojciec wasz niebieski”.

Komentarz…
Największe zagrożenie płynie dla ciebie nie od twoich nieprzyjaciół, nie ze świata, ale
z ciebie samego: że stchórzysz, że zabraknie ci mądrości, wytrwałości, cierpliwości,
że ogarnie cię lenistwo, zniechęcenie, że dasz się ponieść gniewowi, nienawiści, zazdrości, fałszywej ambicji – i złamiesz tę linię postępowania, którą zdawało ci się, na
zawsze sobie wytyczyłeś; wyprzesz się tego, w co dotąd wierzyłeś, zgodzisz się na
to, przeciwko czemu protestowałeś – zrezygnujesz z wielkości, do której dążyłeś.
Największe niebezpieczeństwo grozi ci nie od twoich nieprzyjaciół, ale od ciebie: że
zabraknie ci wiary, nadziei, miłości.
/ks. M. Maliński/

A w parafii…

Boży człowiek… - Św. Cezary z Nazjanzu (25 lutego)

▪ Zapraszamy do wspólnego wyjazdu autokarowego na śluby wieczyste naszego rodaka brata Jakuba Zawadzkiego, które odbędą się w Klasztorze ojców Cystersów w Jędrzejowie.
Zbiórka przed wyjazdem w sobotę 1 marca o godz. 15.00 na parkingu przed kościołem. Uroczystość odbędzie się o godz. 17.00, dzień później w niedzielę 2 marca o godz. 12.00 brat
Jakub otrzyma święcenia diakonatu.

Cezary urodził się w 330 r. w Azjanzos w pobliżu
Nazjanzu (Kapadocja) i pochodził z rodziny świętych: ojciec - św. Grzegorz Starszy z Nazjanzu,
matka - św. Nona, siostra - św. Gorgonia, brat św. Grzegorz z Nazjanzu. Po ukończeniu miejscowych szkół udał się na dalsze studia do Aleksandrii (Egipt), gdzie uczył się astronomii, geometrii, a przede wszystkim medycyny. Powrócił do
Konstantynopola i pełnił na dworze cesarskim
urząd lekarza. Miał powierzoną sobie opiekę nad
zdrowiem cesarzy Juliana Apostaty i Walensa.
Cieszył się więc sławą wybitnego lekarza. Ówczesnym zwyczajem Cezary nie przyjął chrztu jako człowiek młody, ale dopiero po dojrzałym namyśle i przygotowaniu. Musiał prowadzić życie
naprawdę budujące, skoro jego brat, św. Grzegorz z Nazjanzu, w swoich pismach nie szczędził
mu pochwał. W roku 368 Bitynię w Małej Azji nawiedziło wielkie trzęsienie ziemi. Rozsypało się
w gruzy wiele miast, zginęło wielu ludzi. Cezary,
który właśnie wtedy tam się znalazł, ocalał. Dostrzegł w tym dla siebie ostrzeżenie, by się dłużej
nie wahał. Katastrofa ta była przyczyną bezpośrednią przyjęcia przez niego chrztu świętego
w wieku 38 lat. W roku 368 cesarz Walens mianował Cezarego kwestorem nad prowincją Bitynii.
Oddał mu w zarząd wszystkie dobra i finanse. Święty wszakże niedługo pozostał na tym zaszczytnym urzędzie, gdyż w 369 r. umarł. W testamencie zarządził, aby cały jego majątek
rozdać pomiędzy ubogich. Kazanie na jego pogrzebie wygłosił jego brat, św. Grzegorz z Nazjanzu. Modlitwa. Przez wstawiennictwo świętego Cezarego prosimy Cię Panie uświęcaj nasze rodziny, by stały się takim wzorem wiary jakim była jego rodzina. Amen

Znalezione…
W 2001 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę, w której uznał zasługi organizacji i grup niepodległościowych, które po zakończeniu II wojny światowej zdecydowały się na
podjęcie nierównej walki o suwerenność i niepodległość Polski. Inicjatywę ustawodawczą w
zakresie uchwalenia nowego święta podjął w 2010 roku prezydent Lech Kaczyński. Uzasadnienie dołączone do projektu ustawy głosiło, że ustanowienie święta jest wyrazem hołdu dla
żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji patriotycznych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny (...). Narodowy
Dzień pamięci „Żołnierzy Wyklętych” to także wyraz hołdu licznym społecznościom lokalnym,
których patriotyzm i stała gotowość ofiar na rzecz idei niepodległościowej pozwoliły na kontynuację oporu na długie lata. Pismem z dnia 8 czerwca 2010 roku Rada Ministrów pozytywnie
zaopiniowała przedstawiony jej projekt, wskazując, że uzupełnia on katalog świąt i dni pamięci, upowszechniających tradycje walk o Wolną Polskę. W opinii zauważono także, że żołnierze tzw. drugiej konspiracji, którzy jako pierwsi walczyli o Wolną Polskę z okupantem sowieckim i zainstalowanym przez niego reżimem komunistycznym, zapłacili za wierność swoim ideałom niejednokrotnie cenę najwyższą – cenę swego życia. Nawet jeśli udało Im się
przeżyć, przez kolejne 45 lat żyli z piętnem – jak to określała komunistyczna propaganda –
„bandytów” i „faszystów”. Uzasadnienie projektu ustawy nie wyjaśnia, dlaczego na celebrowanie Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” wybrano dzień 1 marca. Pomysł
ustanowienia święta w tym terminie wysunął ówczesny prezes Instytutu Pamięci Narodowej
Janusz Kurtyka. Tego dnia w 1951 roku w więzieniu mokotowskim wykonano wyrok śmierci
na siedmiu członkach IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”
Intencja różańcowa na marzec:
Tu es Petrus…
Intencja ogólna: Aby wzrastało poszano50. Atanazy II (24.XI.496-17/19?.XI.498) Zabiewanie przyrody, ze świadomością, że całe
gał o pojednanie z Bizancjum, dlatego niesłuszstworzenie jest dziełem Boga, powierzonie zarzucono mu, że jest zwolennikiem monofinym ludzkiej odpowiedzialności.
zytyzmu. Na czas jego rządów przypada chrzest
Intencja misyjna: Aby biskupi, prezbiterzy
króla Franków Chlodwiga, w święto Bożego Nai diakoni byli niestrudzonymi głosicielami
rodzenia w Reims. Wydał w r. 498 List do bpów
Ewangelii aż po krańce ziemi.
Galii.

Zakonnie…
Westiarki – ich zadaniem jest troska o miejsca kultu, w których w szczególny sposób jest
obecny Chrystus. Siostry w większości swoich domów prowadzą pracownie hafciarskie i pracownie szycia szat liturgicznych, w których wykonywane są ornaty, stuły, alby, chorągwie
i bielizna kościelna. W pracowniach tych wykonywane są również sztandary i proporce dla
instytucji państwowych, szkół, ochotniczych straży pożarnych itp. Wyrazem troski o świątynie
jest praca sióstr w charakterze zakrystianek i organistek w kościołach. Zgromadzenie zajmuje się katechizacją w szkołach, a także posługą wśród ludzi chorych i cierpiących. Troszcząc
się o piękno świątyń i dusz ludzkich, siostry pielęgnują i szerzą adorację wynagradzającą dla
zadośćuczynienia Jezusowi obecnemu w Najświętszym Sakramencie za grzechy i zniewagi
wyrządzane przez ludzi. W modlitwie i pracy starają się w duchu franciszkańskim obdarzać
pokojem i dobrem. Bezhabitowe zgromadzenie westiarek założył w 1882 r. bł. Honorat Koźmiński, przy współudziale Sabiny Józefy Kaweckiej. Pełna nazwa: Zgromadzenie Sióstr Westiarek Jezusa.
/za: ekai.pl/

Zamyśl się…

Uśmiech…

„W życiu czasem jedna rada przyjaciela warta jest - Liczba mnoga od wyrazu 'człowiek'?
więcej niż dziesiątki mądrych ksiąg.”
/Anonim/ - Kolejka.

Coś dla ducha…
„ O drzewach oliwnych i solidarności”
Dawno, dawno temu bóg wiatru postanowił się zemścić na pewnej wiosce, której mieszkańcy
przestali mu składać ofiary. Najpierw chciał zniszczyć drzewa oliwne, które tam rosły, a następnie samych ludzi. Kiedy jednak drzewka zrozumiały, co się święci, postanowiły się bronić.
Tak więc gdy pewnej nocy bóg rzucił się na gaj oliwny z niesłychaną gwałtownością, przeraźliwie wyjąc, oliwki przygotowały się na przyjęcie ataku. Każde drzewko splotło swoje gałęzie
z gałązkami sąsiada, tak, że tworzyły jakby jedną, ogromną i gęstą roślinę. Bóg wiatru był
bezradny wobec tej zbiorowej siły. Atakował raz, drugi i trzeci, aż wreszcie, wyczerpany, odleciał. Kiedy następnego dnia bóg wiatru odpoczął, zabrał się za wioskę: zaczął dziko świstać
po ulicach i spadł jak jastrząb na chatki – nie znalazł jednak w nich nikogo. Wszyscy mieszkańcy zebrali się bowiem w świątyni: pośrodku dzieci, następnie kobiety, a za nimi mężczyźni. Wszyscy razem tworzyli jedną wielką całość: złączeni byli w jednym wielkim uścisku. Widząc to, bóg wiatru zrezygnował z zemsty. Mówi się, że to właśnie wtedy po raz pierwszy odkryto solidarność.
/ks. Kazimierz Wójtowicz/

