OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Poniedziałek 2.02 Święto Ofiarowania Pańskiego
800 + Mariana Piotrowskiego (r. śm.) z int. rodziny
1200 Za zmarłe członkinie kółka różańcowego, o błogosławieństwo dla żywych członkiń
kółka różańcowego z Kowali Małej i Dużej i zelatorki Rozpara Cecylii
1530 1) + Józefę Pragnącą z int. parafianki z Brzezin
2) + Stanisława Kopacza (r. śm.) z int. żony
Wtorek 3.02 Dzień powszedni
1530 O zdrowie i Boże błogosławieństwo w dalszym życiu dla Aleksandry Wierzbickiej z
int. rodziców
1600 + Ryszarda Kanarka, Czesława Bedlę z int. Kanarkowej
Środa 4.02 Dzień powszedni
700
1600 + Bolesława Kowalskiego z int. córki z rodziną
Czwartek 5.02 Św. Agaty (wspomnienie obowiązkowe)
700
1600 + Katarzynę Brzoza (r. śm), Janinę, Błażeja Krajewskich z int. Brzozów
Piątek 6.02 Świętych męczenników Pawła Miki i Towarzyszy (wsp. obowiązkowe)
1600 + Mariannę Piotrowską (9 r. śm) i Piotra Piotrowskiego z int. córki
Sobota 7.02 Dzień powszedni
1530 + Alicję Zegadło z int. rodziców
1600 Do Serca Pana Jezusa i Matki Bożej dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo
dla Stefana i Genowefy w 35 r. ślubu
NIEDZIELA 8.02 V Niedziela Zwykła
800 + Andrzeja Czarneckiego (r. śm.) z int. rodziców
1000 + Marię Więcek (r. śm.)z int. męża z dziećmi
1200 + Mieczysława Kija (r. śm.) z int. rodziny
1530 1) + Czesława Kowalskiego (1 r. śm.) z int. żony z dziećmi
2) + Alicje Zegadło, zmarłych z rodziny Zegadłów i Dereniów z int. siostry z rodziną
Za ewentualne zmiany Zespół Redakcyjny nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy
o uważne słuchanie ogłoszeń duszpasterskich.

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Teresę Litwin
z Kowali Małej która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju †

Ekstra…
× 4 lutego – Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem
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W Polsce święto Ofiarowania Pańskiego (niegdyś obchodzone jako święto Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny) nazywane jest także świętem Matki Bożej
Gromnicznej. W tym dniu święci się gromnice, które
w rękach wiernych symbolizują płomień wiary w Chrystusa, zaś Maryja jest Tą, która niesie nam Jezusa Światłość świata. Lud wierzy, że płomień świecy poświęconej "na Gromniczną" chroni od złego. Dawniej,
kiedy większość domostw była drewniana, ludzie bardzo bali się piorunów. Dlatego podczas burzy zapalano gromnicę, stawiano ją w oknie i modlono się do Maryi, by strzegła chaty od gromu (stąd nazwa gromnica).
Gromnicę wkłada się także w dłonie umierającego, by
jej płomień oświecał mu drogę do nieba. Do dziś
w święto Ofiarowania wielu wiernych niesie z kościoła
do domu zapaloną świecę, wierząc, że wraz z jej światłem wniesie w domowe progi pokój i błogosławieństwo Boże. Święto Matki Bożej Gromnicznej tradycyjnie kończy okres Bożego Narodzenia. Tego dnia liturgia po raz ostatni ukazuje nam Jezusa jako Dziecię.
Ziarno w dłoniach Maryi.

ŚWIATŁO NA
OŚWIECENIE POGAN
Słowo Boże na dziś…
Czytania
Pwt 18,15-20 / 1Kor 7,32-35
Ewangelia: Mk 1,21-28
„Przyszli do Kafarnaum. Zaraz w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego
nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Był właśnie
w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: «Czego chcesz
od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boży».
Lecz Jezus rozkazał mu surowo: «Milcz i wyjdź z niego!». Wtedy duch nieczysty zaczął go
targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego
pytał: «Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu
posłuszne». I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.

Komentarz…
Coraz lepiej rozumiemy, że Jezus jest Bogiem, chociaż nigdy tego o sobie nie mówi.
Kiedy szatan spotyka Jezusa, najwyraźniej boi się samego siebie. Widzi swoją klęskę. Jezus przemawia całkiem inaczej, nie tak jak rabini i uczeni w Piśmie. Jak zdumiewają się ci, którzy słuchają Jezusa. Odnajdują w Nim moc Bożą. Jeżeli nieustannie czerpiemy Jego naukę ze słów Ewangelii, dostrzegamy niezwykłość Jezusa.
/ks. Jan Twardowski/
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A w parafii…

Boży człowiek… - św. Agata (5 lutego)

▪ W poniedziałek w święto Ofiarowania Pańskiego msze odprawiane będą o godz. 8:00,
12:00, 15:30. Na sumie poświęcenie gromnic, zaś na mszy popołudniowej świec i modlitewników dzieci mających przystąpić w tym roku do I komunii świętej.
▪ Z powodu braku chętnych na Misterium Męki Pańskiej wyjazd zostaje odwołany. Zapraszamy natomiast do Krakowa Mogiły na czuwanie w I piątek miesiąca marca tj. 6.03.2009.
Wyjazd z Kowali o godzinie 15:00. Koszt wyjazdu to 25 zł. Zapisy u p. Ireny Goli (041 311 71
81) do 20.02.2009.
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Spowiedź od godz. 15:30

Agata pochodziła ze znamienitego rodu, z Katanii na Sycylii. Po przyjęciu chrztu postanowiła żyć w dziewictwie, jednak namiestnik rzymski
Sycylii, Kwincjan ubiegał się o jej rękę. Agata jednakże odrzuciła jego
propozycję. Owładnięty żądzą zemsty, po rozpoczęciu prześladowań
chrześcijan przez cesarza Decjusza jako jedną z pierwszych nakazał
uwięzić Agatę. Gdy nie powiodła mu się próba odebrania jej dobrego
imienia przez pozbawienie jej dziewiczej niewinności, skazał ją na
ciężkie tortury, w czasie których odcięto jej piersi. To wszystko jednakże nie odwiodło Agaty od wiary w Chrystusa, któremu poświęciła swoje
życie. Męczennicę rzucono na rozpalone węgle i w ten sposób
poniosła śmierć za wiarę mając jedynie 16 lat. W rok po śmierci św.
Agaty wybuchła Etna i rozpalona lawa zagrażała miastu. Mieszkańcy
Katanii prosili św. Agatę o pomoc i posłużyli się jej welonem dla
powstrzymania ognistej lawy. Miasto zostało uratowane. W
średniowieczu wzywano św. Agatę jako patronkę chroniącą od ognia.
Obecnie we wspomnienie św. Agaty w wielu kościołach święci się sól
oraz chleb, których używa się potem jako zabezpieczenia przed
żywiołami - ogniem, sztormem, burzą i piorunami. Modlitwa: Boże, przez życie i śmierć męczeńska św. Agaty ukazałeś nam, co jest najważniejsze i za co warto oddać życie. Pomóż
nam Panie tak przejść naszą drogę, byśmy wraz z nią mogli uwielbić Ciebie. Amen.

Litania do św. Pawła
Miłości Boga Ojca, zbawiaj nas.
Łasko Pana naszego Jezusa Chrystusa, ożywiaj nas.
Udzielanie się Ducha Świętego, uświęcaj nas.
Święty Pawle, módl się za nami.
Ty, coś sam dostąpił Miłosierdzia Bożego...
Ty, któremu objawił się Syn Boży...
Ty, który byłeś naczyniem wybranym Chrystusa...
Ty, który byłeś kaznodzieją, Apostołem i nauczycielem
narodów...
Ty, coś apostolski swój urząd potwierdził cudownymi
znakami i cnotami...
Ty, który byłeś najwierniejszym sługą Kościoła...
Ty, któryś poświęcił swe życie na głoszenie Ewangelii
Chrystusowej narodom...
Ty, coś ukochał chrześcijan aż do więzów...
Ty, któryś z Chrystusem przybity był do krzyża...
Ty, przez którego Chrystus żył i mówił...
Ty, którego nic nie mogło odłączyć od miłości Bożej...
Ty, któryś podjął więzienia i trudy...
Ty, który znosiłeś rany i niebezpieczeństwa...
Ty, który za życia bywałeś porywany do nieba...
Ty, który chwalebnie wypełniłeś swe powołanie...
Ty, który po skończonym życiu z utęsknieniem wyczekiwałeś wieńca sprawiedliwości...
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj
się nad nami.
P: Ty jesteś naczyniem wybranym, święty Pawle Apostole.
W: Który głosisz prawdę po całym świecie.
Módlmy się:
Panie, nasz Boże, który wybrałeś świętego Pawła
Apostoła na głosiciela Twojej Ewangelii, spraw, aby
każdy człowiek otrzymał światło wiary, którą on głosił
wobec królów i narodów, a Twój Kościół niech zawsze
będzie Matką i Nauczycielką ludów. Przez Chrystusa,
Pana naszego.
W: Amen.

Bliżej Eucharystii…
OBRZĘDY WSTĘPNE
MSZY ŚWIĘTEJ cd
Pozdrowienie – Wszystkie pozdrowienia mają w swej treści wspólny
motyw: uświadomienie obecności
Pana pośród swojego ludu. Obecność ta podczas sprawowania Ofiary
Eucharystycznej urzeczywistnia się
na cztery sposoby: 1) w osobie kapłana, który podczas liturgii działa in
persona Christi; 2) w Słowie Bożym
czytanym podczas liturgii Słowa; 3)
pod postaciami eucharystycznymi;
4) w zgromadzeniu wiernych.
Wprowadzenie do liturgii – jest to
krótki tekst wygłaszany przez celebransa lub jednego z usługujących,
który ma na celu wprowadzenie w
aktualnie przeżywaną tajemnicę.
Akt pokutny – ma na celu obudzenie
w uczestnikach liturgii świadomości
własnej grzeszności i wzbudzenie
żalu za popełnione winy, by godnie i
owocniej uczestniczyć w Eucharystii.
Po wezwaniu do pokuty następuje
jedna z formuł aktu pokuty: spowiedź powszechna albo wezwania
do Chrystusa w formie litanijnej. Akt
ten nie zastępuje spowiedzi sakramentalnej, jednakże żal za grzechy
jest wystarczającym warunkiem odpuszczenia grzechów powszednich.
Kyrie (Panie, zmiłuj się nad nami) –
jest litanijną modlitwą błagalną skierowaną do Chrystusa. Na przestrzeni historii litania ta była bardzo rozbudowana. Kyrie nie stanowi jedynie
prośby o przebaczenie grzechów,
ale jest modlitwą błagalną w różnych
intencjach.

Zamyśl się…

Uśmiech…

„Nie sprzedawaj duszy
diabłu; Bóg da ci za
nią więcej.”
/Zarko Petan/

- Stachu słyszałeś co w niedziele na mszy zrobił Czesiek? - Nie słyszałem. - Kościelny szedł zbierać tacę, a Czesiek zasnął w ławce i
głośno chrapał. Kościelny go potrząsa za ramię, a ten na cały głos
krzyczy: "Odczep się, mam miesięczny"

Coś dla ducha…
„Legenda o Matce Bożej Gromnicznej”
Nie tylko ludzie, lecz wszystko, co żywię, w Maryi Panny zostaje opiece; Ona się światem
troszczy dobrotliwie, muszką w powietrzu, drobną rybką w rzece, ptaszyną małą z pisklęty
drobnemi, nawet robakiem, co wypełza z ziemi na Zwiastowanie, gdy się wzbudzi wiosną; bo
Ona świata jest Matką litosną! Dobytek ludzki ochrania od szkody i nawet wilki z żarłoczną
paszczęką w zimowe noce od wiejskiej zagrody odgania sama opiekuńczą ręką. Święty Mikołaj, co je w ryzach trzyma, gdy spadną śniegi i nadejdzie zima, ich dziką hordę na części rozbija, aby za jego wyłącznym nakazem na ludzkie dobro nie spadały razem; więc mają sobie
działy wyznaczone, i każdy idzie tylko w swoją stronę, gdzie mu wyznaczył święty legowisko,
od ludzi z dala, od siebie nie blisko. A na Gromniczną, gdy się z kniei zwłóczą i jak rabusie po
polach rozłażą, za łupem węszą, a złowrogo mruczą i między sobą na śniegu się swarzą, i
głodnym zębem kłapią, i dokoła robią wyprawę na uśpione sioła, Panienka święta staje im na
drodze z gromnicą w ręku, wśród tumanów śniegu i wilcze stada zatrzymuje w biegu. I tak na
straży cichej wioski stoi, więc napaść przed nią cofa się i boi, i nie śmie naprzód iść, gdy
światło zoczy. Gdy wystraszone stado się rozskoczy, to w jaką stronę cofnie się wilczysko, w
tę już umykać musi przed gromnicą; zielone ślepia wściekłością mu świecą, ale łeb zwiesza i
wyciąga szyję, jak pies skulony chyłkiem w śniegu brodzi i w ciemne lasy spłoszony uchodzi.
Gdy w noc miesięczną wilki w polach wyją, ludzie się ze snu budzą z wielkim strachem, i słychać szepty pod słomianym dachem: W Twoją opiekę weźmij nas, Maryjo! I znów zasypia z
tą ufnością wioska, że w śniegach nad nią czuwa Matka Boska. Na Mikołaja ani na Gromniczną, kiedy się wilki snują zgrają liczną, nie dobrze motać przędzy gospodyniom, bo łatwo
jeszcze - uchowaj to Boże! - w nici wilczysko zaplątać się może i będzie potem trzymał się
zagrody i przez rok cały w niej wyrządzał szkody.
/M. Gawalewicz/

