OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Poniedziałek 28.01 św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła (wsp. obow)
700 Msza Święta za parafian
Wtorek 29.01 Dzień Powszedni
1600 1) Marię, Ignacego Madysiów, Jana Podsiadło, Anielę, Antoniego Golów z int. Podsiadłowej
2) Stanisława Krajewskiego, zm. z rodziny Dudzików, Krajewskich
Środa 30.01 Dzień Powszedni
1530 + Zofię Więckowską, Józefę i Władysława Kasperków z int. Więckowskiego
1600 + Teresę Litwin, Annę, Stefana Litwinów z int. Ślizankiewiczów
Czwartek 31.01 św. Jana Bosko, prezbitera (wspomnienie obowiązkowe)
1600 + Józefa, Mariannę, Stanisława Słowików, Stefanię Zychowicz, Mariannę Sękala, Adama Młynarczyków z int. Młynarczyków
Piątek 01.02 Dzień Powszedni
1600 Do Dzieciątka Jezus dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu w 25-tą r. ślubu Renaty i Sławomira Stajniaków z int. córek i rodziny
Sobota 02.01 Święto Ofiarowania Pańskiego
800 1) + Mariana Piotrowskiego (13 r. śm.) z int. rodziny
2) Mariannę, Mariusza, Adama Kubickich, Tomasza Kubickiego, Edwarda Władyszewskiego z int. rodziny
1200 1) + Genowefę, Edwarda, Stanisława Biesagów z int. syna z rodziną
2) + Stanisława Kopacza, Genowefę, Władysława Metryków
1500 1) Do MB Gromnicznej dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu dla dzieci wnuków
i prawnuków
2) Do MB Gromnicznej z prośbą o dalsze bł. w życiu w r. ślubu Aleksandry i Pawła
Niedziela 03.01 IV Niedziela Zwykła
800 + Jana Znojka, Jacentego, Józefę Znojków z int. Wojciechowskich, Katarzynę, Antoniego Grzegorczyków
1000 1) + Mariannę Zychowicz, Apolonię, Wincentego, Stefanię Zychowicz z int. rodziny
2) Stefana Gorzałę (r. śm.)
1200 + Antoniego, Stefanię, Danutę Nosków, zm. z rodziny Sikorskich, Orzechowskich
z int. Mariana Noska z rodziną
1530 + Piotra Leona Kurtków z int. Kurtków
Za ewentualne zmiany Zespół Redakcyjny nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy
o uważne słuchanie ogłoszeń duszpasterskich.

Ekstra…
× 02.01 - Dzień Handlowca
× 02.01 - Światowy Dzień Mokradeł
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Józef Glemp
1929-2013
Komentarz…
„Świat, na który patrzymy przez
okienko telewizora lub o którym czytamy w kolorowych gazetach, to
świat sukcesu materialnego, zawodowego lub medialnego. Jest to
świat schlebiania naszym ułomnościom moralnym i niskim instynktom.
Świat, gdzie trzeba być silnym, aby
wygrać. A Jezus zaczyna swoją misję, ogłaszając, że przyszedł do
tych, którzy nic nie mają, są chorzy
fizycznie lub moralnie, są prześladowani. Nie jest rewolucjonistą, który pragnie zburzyć istniejący porządek społeczny, ale jest pokornym
Mesjaszem niosącym Dobrą Nowinę, która ma moc przemieniania
ludzkiego życia.”
/ks. Maciej Warowny/

Słowo Boże na dziś…
Czytania: Ne 8,1-4a.5-6.8-10 / 1 Kor 12,12-30 Ewangelia: Łk 1,1-4.4,14-21
„Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak
jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei,
dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono.
Potem powrócił Jezus w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy.
On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich. Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na
miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił
i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym
przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana. Zwinąwszy księgę oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Nim utkwione.
Począł więc mówić do nich: Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli.”

A w parafii…

Boży człowiek… - bł. Bronisław Markiewicz (30 stycznia)

▪ W ostatnim tygodniu troje ministrantów z naszej parafii wypoczywało na zimowisku dla
służby liturgicznej zorganizowanym w Rabce Zdrój.
▪ 2 lutego obchodzimy Dzień Życia Konsekrowanego. Życzymy wszystkim osobom z naszej
parafii powołanym do życia zakonnego wytrwałości w wyborze. Niech Pan obdarza łaskami.
Warto tego dnia pamiętać także o modlitwie w intencji nowych powołań do życia konsekrowanego z naszej parafii.
Intencja różańcowa na luty
Intencja ogólna: Aby rodziny migrantów, zwłaszcza matki, były wspierane i otaczane opieką
w trudnościach. Intencja misyjna: Aby ludność obszarów objętych wojnami i konfliktami mogła zacząć budować pokojową przyszłość.

Bronisław Markiewicz urodził się 13 lipca
1842 r. w Pruchniku koło Jarosławia. W 1863
r. wstąpił do seminarium duchownego. We
wrześniu 1867 r. przyjął święcenia kapłańskie. Został skierowany do pracy duszpasterskiej w Harcie i w katedrze przemyskiej. Pragnął poświęcić się pracy z młodzieżą, dlatego
podjął dodatkowe studia z pedagogiki, filozofii
i historii na Uniwersytecie Jana Kazimierza
we Lwowie i na Uniwersytecie Jagiellońskim.
W 1875 r. został proboszczem parafii Gać,
a dwa lata później - w Błażowej. Z czasem ks.
Bronisław odkrył w sobie powołanie do życia
zakonnego. W listopadzie 1885 r. wyjechał do
Włoch i tam wstąpił do salezjanów. W marcu
1887 r. złożył śluby na ręce św. Jana Bosko.
Z oddaniem i gorliwością wypełniał powierzane mu zadania. Z powodu surowego trybu życia zachorował na gruźlicę; uważano go za
bliskiego śmierci. Udało mu się jednak odzyskać zdrowie. W marcu 1892 r., za pozwoleniem
przełożonych, powrócił do Polski i został proboszczem w Miejscu Piastowym. Oddał się tutaj
pracy z młodzieżą, głównie z ubogimi i sierotami. Otworzył Instytut Wychowawczy, przez który troszczył się o materialną i zawodową przyszłość podopiecznych. W 1897 r. założył dwa
nowe zgromadzenia zakonne pod opieką św. Michała Archanioła, oparte na duchowości św.
Jana Bosko. Zostały one zatwierdzone dopiero po śmierci założyciela - gałąź męska w 1921
r., a żeńska - siedem lat później. Wyczerpany pracą, zmarł 29 stycznia 1912 r. Modlitwa.
Wszechmogący wieczny Boże, który pozwalasz ludziom być narzędziem Twej niewyczerpanej dobroci, spraw, abyśmy na wzór błogosławionego Bronisława wiernie Tobie służyli i całym
sercem byli oddani sprawie zbawienia dusz ludzkich. Amen.

Nekrolog

Z historii

W środę zmarł PrymasSenior Polski. Kardynał
Józef Glemp przez 28 lat
stał na czele Kościoła
w Polsce. Posługę Prymasa zaczynał w latach
80. Był następcą kardynała
Wyszyńskiego.
Wprowadził w polskim
kościele postanowienia
Soboru Watykańskiego
II. W swojej posłudze
pamiętał również o Polakach na emigracji, do
których wyjeżdżał odprawiając Msze Święte
oraz spotykając się z nimi. Należał do jednych
z najstarszych (nominacyjnie) Kardynałów na
świecie. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…

Momentem, który w posłudze prymasowskiej kard. Glempa może
zostać uznany za najważniejszy, jest bezprecedensowy publiczny
rachunek sumienia. Dokonał go w imieniu Kościoła w Polsce, 20
maja 2000 r. w Warszawie, w Roku Wielkiego Jubileuszu. Przeprosił wówczas Boga m.in. za akty kolaboracji niektórych księży
w okresie w PRL, za życie duchownych ponad stan i uleganie nałogom oraz tolerowanie przejawów antysemityzmu. Osobiście
przepraszał za "lęk" w okresie stanu wojennego oraz za to, że nie
zdołał "ocalić życia ks. Popiełuszki, mimo wysiłków podejmowanych w tym kierunku". To niezwykłe wyznanie win ujawnia głęboką duchowość kard. Glempa. Nie bojąc się przyznać do słabości,
grzechów czy błędów i powierzając je Bogu, Prymas przypominał,
na czym polega istota Chrystusowego Odkupienia. Publiczny rachunek sumienia dokonany przez kard. Glempa niewątpliwie wpisuje się w nurt chrześcijaństwa wyznaczony przez słynny list biskupów polskich do niemieckich z 1965 r., w którym padają słynne słowa "przebaczamy i prosimy o przebaczenie".
W tym też nurcie należy odczytywać akt przeproszenia Boga za
zbrodnie na Żydach w Jedwabnem. Akt ten, wypowiedziany przez
Prymasa 27 maja 2001 r. odbił się szerokim echem na świecie
i niewątpliwie wyznacza on standardy w podejściu do własnej historii, a także w sposobie prowadzenia dialogu z innymi religiami.
/za: niedziela.pl/

Zakonnie…
Pasterki – ich powołaniem jest naśladowanie Chrystusa Dobrego Pasterza. Realizują je
szczególnie poprzez pracę na rzecz dziewcząt i kobiet moralnie słabych. Razem z profesją
zakonną siostry składają dodatkowe przyrzeczenie poświęcenia się dla nawracania grzeszników. Siostry prowadzą w całej Polsce 2 placówki wychowawcze dla dziewcząt i kobiet, 2 domy samotnej matki oraz zakład opiekuńczo-leczniczy dla kobiet. Pracują też w zakładach
państwowych. Najmłodszym wychowankom siostry zapewniają ukończenie nauki w założonym dla ich potrzeb gimnazjum. Biorą udział w resocjalizacji więźniów, szczególnie kobiet,
pracują również w świetlicach dla dzieci z rodzin patologicznych. Zgromadzenie założyła bł.
m. Maria Karłowska w 1894 r. w Poznaniu. Założycielka zgromadzenia bł. M. Karłowska miała charyzmatyczny dar kierowania duszami, który pozwalał jej prowadzić zdemoralizowane
dziewczęta do nawrócenia. Z inspiracji założycielki działa istniejące od 1918 r. Stowarzyszenie św. Marii Magdaleny, które tworzą osoby świeckie żyjące pragnieniem rehabilitacji moralnej i duchem wynagrodzenia. Pełna nazwa: Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności
Bożej (CSDP).
/za: ekai.pl/

Zamyśl się…

Uśmiech…

„Wielu ludzi przez całe życie poszukuje właściwej drogi do szczęścia i nie starcza im żywota, aby ją
odnaleźć. Wszak lepiej by zrobili,
gdyby od razu poszli i zapytali się
własnego sumienia, dokąd dalej
powinni podążać.”
/Sokrates/

Drogi Boże, przez cały dzień dzisiejszy do tej pory postępuję jak należy. Nie złościłem się, nie byłem chciwy,
złośliwy, samolubny, zazdrosny ani uszczypliwy, nic
jeszcze nie wypiłem ani nie fajczyłem. Nawet ani razu
nie skłamałem. Jestem Ci za to bardzo wdzięczny. Ale
drogi Boże, za chwilę zamierzam wstać z łóżka i od tej
pory będę potrzebował Twojej pomocy.

Coś dla ducha…
„O sklepie z prawdą”
Młody filozof, poszukujący prawdy, znalazł się nagle w sklepie z prawdą. Nie chciał uwierzyć
własnym oczom, ale tutaj rzeczywiście sprzedawano prawdę. Grzeczny sprzedawca zapytał
uprzejmie: - Jaką prawdę chce pan kupić: półprawdę, całą prawdę czy tylko jaką małą cząstkę? – Naturalnie, całą prawdę – odparł uczony. – Nie chcę żadnych mamideł ani moralnych
płaszczaków. Chcę mieć całą prawdę: jasną i niepodzielną. Sprzedawca, wskazując półkę,
na której leżała cała prawda, powiedział ze współczuciem: - Ale cena tej prawdy jest dosyć
wysoka! – Ile? – zapytał krótko i zdecydowanie filozof. – Jeżeli weźmie pan tę prawdę – poinformował sklepowy – to zapłaci pan utratą spokoju i bezpieczeństwa na resztę swoich dni.
Klient, usłyszawszy te słowa, odszedł zasmucony, gdyż był przekonany, że prawdę można
kupić za małe pieniądze.
/ks. Kazimierz Wójtowicz/

