OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Poniedziałek 11.02 Dzień Powszedni
Msza Święta
Wtorek 12.02 Dzień Powszedni
1530 Do SPJ i MB dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu w 25-tą r. ur. Karoliny z int.
matki
1600 + Mariannę Nosek, Władysława, Henryka Nowaków z int. córki z rodziną
Środa 13.02 Środa Popielcowa
1000 1) + Alicję Zegadło z int. matki chrzestnej
2) + Ignacego, Marię Madysiów, Jana Podsiadło, Anielę, Antoniego Golów z int.
Podsiadłowej
1200 + Katarzynę, Józefa Wieczorków zm. z rodziny Woźniaków, Mariana Piotrowskiego
z int. Piotrowskiej
1600 1) + Stefanię Słowińską, Władysława Ślusarczyka, Edwarda Węgrzyna z int. rodziny
2) + Stanisławę, Romana Znojów z int. córki Marii
Czwartek 14.02 św. Cyryla, mnicha, i Metodego, biskupa, patronów Europy (Święto)
1600 1) Romana Lacha z int. Lachowej
2) + Tadeusza, Mariannę Lachów z int. syna z rodziną
Piątek 15.02 Dzień Powszedni
1600 1) Władysława Domagałę, Marianna Bentkowskiego z int. rodziny
2) + Franciszkę, Antoniego, Janinę, Andrzeja, Józefa, Tadeusza Tkaczów, Tadeusza
Wiejasa z int. rodziny
Sobota 16.02 Dzień Powszedni
1600 + Mariannę, Władysława, Henryka Nowaków z int. syna Edwarda z rodziną
Niedziela 17.02 I Niedziela Wielkiego Postu
800 + Mieczysława Stachurę, wsp. Jana, Stanisława Stachurów, Katarzynę Materek z int.
Korbanów
1000 + Marianna Krajewskiego, Błażeja Stanisława, Janinę Krajewskich z int. rodziny
1200 + Mieczysława Kija z int. rodziny
1530 + Mariana Misiora, Kazimierę, Janusza Misiorów, Helenę, Zygmunta Baranów,
Zdzisława Kubickiego z int. rodziny
Za ewentualne zmiany Zespół Redakcyjny nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy
o uważne słuchanie ogłoszeń duszpasterskich.

Ekstra…
× 11.02 – Dzień Dokarmiania Zwierzyny Leśnej
× 12.02 – Dzień Darwina
× 14.02 – Walentynki
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Posypmy głowy popiołem

„W
obliczu
radykalizmu
Ewangelii wielokrotnie można
usłyszeć opinię o woli bycia
„zwyczajnym”
chrześcijaninem. Piotr podobnie, nie czuje się predysponowany do
czegoś wielkiego, on wręcz
boi się Nauczyciela, który ma
tak wielką moc nad rzeczywistością. Lecz z drugiej strony
lęk Piotra jest także znakiem
rzeczywistego
powołania.
Każdy z proroków w momencie swego powołania słyszy to
samo: „Nie bój się!”. Blisko
sto trzydzieści razy w całej
Biblii Bóg mówi do człowieka:
„Nie bój się!”. Powołując każdego z nas, Bóg pragnie obudzić w nas zaufanie, że On
wie, czego nam potrzeba i jak
nas
prowadzić
najlepszą
z możliwych dróg,”
/ks. Maciej Warowny/

Słowo Boże na dziś…
Czytania: Iz 6,1-2a.3-8. / 1 Kor 15,1-11 Ewangelia: Łk 5,1-11
„Zdarzyło się raz, gdy tłum cisnął się do Niego, aby słuchać słowa Bożego, a On stał nad
jeziorem Genezaret - zobaczył dwie łodzie, stojące przy brzegu; rybacy zaś wyszli z nich
i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów! A Szymon odpowiedział: Mistrzu, całą
noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci. Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na współtowarzyszy w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli; i napełnili obie łodzie,
tak że się prawie zanurzały. Widząc to Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł:
Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali; jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. Lecz Jezus rzekł do Szymona: Nie bój
się, odtąd ludzi będziesz łowił. I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za Nim.”

A w parafii…

Boży człowiek… - św. Julianna (16 lutego)

▪ 13 lutego Środą Popielcową rozpoczynamy Wielki Post. Zachęcamy wszystkich do uczestnictwa w tym okresie w nabożeństwach Drogi Krzyżowej oraz Gorzkich Żali.

Juliana żyła w III w. w Nikomedii. Była jedyną chrześcijanką w rodzinie. Ojciec, zaciekły poganin, zamierzał wydać córkę za prefekta tegoż miasta, Ewilazjusza. Ta jednak stanowczo oświadczyła, że za
poganina za żadną cenę nie wyjdzie. Wobec odmowy kazał swą córkę przyprowadzić przed sąd, któremu przewodniczył. Kiedy zachęty i groźby nie odnosiły skutku - nie mogąc pojąć, jak może odrzucać
zaszczytną dla siebie ofertę małżeńską - poddał ją
torturom, które sam jej wymierzył, a następnie skazał na śmierć przez ścięcie mieczem w 305 r. Śmiertelne szczątki męczennicy z Nikomedii przeniesiono
do Pozzuoli we Włoszech, w czasie najazdu Longobardów wywieziono je do Kumy pod Neapolem (ok.
567), by w roku 1207 umieścić je w jednym z kościołów Neapolu. Tak wielka troska o relikwie Świętej
świadczy, jak dużą czcią cieszyła się zarówno na
Wschodzie, jak i na Zachodzie. W ikonografii św. Juliana przedstawiana jest w długiej szacie. Jej atrybutami są: u stóp diabeł w łańcuchach, korona, księga,
krzyż, lilia, miecz, palma męczeńska. Modlitwa. Boże, któryś raczył świętą Juliannę, Męczenniczkę,
obdarzyć cudowną mocą nad złym duchem, daj nam
za jej pośrednictwem wszelkie zasadzki nieprzyjaciela duszy naszej zawsze rozpoznawać i nigdy w nie nie dać się uwikłać. Amen.

Z Watykańskiej Ziemi…

W poszukiwaniu…

Podczas audiencji ogólnej w Auli Pawła VI Benedykt XVI zaznaczył, że prawda o Bogu Stwórcy
podkreśla, iż to Bóg jest źródłem wszystkich rzeczy i w pięknie stworzenia ujawnia się Jego
wszechmoc Ojca, który kocha. Troszczy się On
o to, co stworzył z miłością i wiernością, które nigdy nie ustają. Stworzenie staje się miejscem,
w którym można poznać i uznać wszechmoc Pana i Jego dobroć, i staje się dla nas wierzących
wezwaniem do wiary, abyśmy głosili Boga jako
Stwórcę. Ojciec Święty podkreślił, że Biblia nie
ma zamiaru być podręcznikiem nauk przyrodniczych. Pragnie natomiast umożliwić zrozumienie
autentycznej i głębokiej prawdy rzeczywistości.
„Zasadniczą prawdą, jaką ukazują nam opowieści
Księgi Rodzaju jest ta, że świat nie jest zespołem
przeciwstawnych wobec siebie sił, ale ma swoje
źródło i swoją stabilność w Logosie, odwiecznej
myśli Boga, która nadal podtrzymuje wszechświat. Istnieje plan wobec świata, rodzący się z tej
myśli, z Ducha Stworzyciela. Wiara, że ten właśnie plan jest u podstaw wszystkiego, oświetla
każdy aspekt istnienia i daje nam odwagę, by
z ufnością i nadzieję stawić czoło wydarzeniom
życia” - stwierdził papież.

W najbliższą środę przypada Środa Popielcowa. Księża będą w tym dniu posypywać nasze głowy popiołami, na znak,
że pora rozpocząć okres Wielkiego Postu czas pokuty i nawrócenia. Ustanowiony na pamiątkę 40 dni postu Jezusa
na pustyni i 40 lat wędrówki Izraelitów.
Wielki post to czas, który ustanowiono
w Kościele Katolickim, aby wierni poświęcili ten czas na modlitwę, jałmużnę
i post. Te 40 dni naszego życia możemy
wykorzystać aby zrobić parę kroków do
zbawienia swojej duszy, zagłębić się
w naukę Chrystusa, umocnić swoją wiarę, aby stać się po prostu lepszymi
Chrześcijanami. Ponadto by stać się
przykładem dla innych, tak jak pierwsi
chrześcijanie, oni po prostu żyli zgodnie
z wytycznymi nauki Jezusa. Patrząc na
ich życie, rzesze ludzi przychodziło do
nich i chciało zmienić własne życie, nie
dlatego że dokonywali wielkich cudów,
oni po prostu zachowywali Boże przykazania w codziennej rzeczywistości, niosąc radość i uśmiech dla świata.
/KK/

Zamyśl się…

Uśmiech…

Zakonnie…

„Ludzkość stale kroczy naprzód, - Siostro! Po co mówiliście pacjentowi z siódemki, że
ale człowiek pozostaje ten sam.” chcemy mu nogi uciąć?! - A co, uciekł? - Tak! - A pan
/Johann Wolfgang von Goethe/ doktor mówił, że ten jego paraliż to jest nieuleczalny...

Paulini – są zakonem łączącym kontemplację z działalnością duszpasterską, którą cechuje otwartość na aktualne
potrzeby Kościoła. Zasadniczym rysem duchowości paulinów jest maryjność, kontemplacja Boga w samotności,
umiłowanie modlitwy liturgicznej i pokuty, działalność
duszpasterska oraz służba pielgrzymującemu Ludowi Bożemu. Opiekują się sanktuarium na Jasnej Górze, jednym
z najważniejszych ośrodków kultu maryjnego w Polsce i
na całym świecie. Papież Jan Paweł II określił maryjność
paulinów mianem „charyzmatu jasnogórskiego”. Przy
sanktuarium istnieje Wydawnictwo Zakonu Paulinów
„Paulinianum”, które przede wszystkim drukuje pozycje
związane z kultem Matki Bożej. Działa również Radio Jasna Góra, obejmujące swoim zasięgiem część archidiecezji częstochowskiej. Oprócz Jasnej Góry paulini w naszym kraju opiekują się jeszcze 5 sanktuariami maryjnymi: w Biechowie, Leśnej Podlaskiej, Leśniowie i w Brdowie oraz sanktuarium św. Stanisława Biskupa i Męczennika na Skałce w Krakowie. Ponadto
prowadzą 11 parafii. Zakon powstał w 1215 r., w Polsce jest od 1382 r. Pełna nazwa: Zakon
Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika (OSPPE).
/za: ekai.pl/

„ O codziennym czytaniu Pisma Świętego”
Na skraju głębokiego lasu żył sobie pustelnik. Ludzie z daleka i z bliska szukali u niego pociechy i rady. Życie tego człowieka było wypełnione modlitwą i pracą. Pewnego razu odwiedził go młody człowiek. Przedstawił mu swoje trudności, mówiąc: - Prawie codziennie czytam
Pismo Święte. Zgłębiam sens słów, zdań i rozdziałów. Wszystko chciałbym zapamiętać i zrozumieć. To mi się jednak nie udaje. Czy moje czytanie jest daremne? Pustelnik słuchał
uważnie, a kiedy chłopiec skończył, poprosił go, aby wziął koszyk i przyniósł wody ze strumienia. Chłopiec niechętnie wziął zabłocony kosz. Zrobił to tylko dla niego. Po drodze myślał
sobie: „Pustelnik nic nie zrozumiał z moich problemów. Nie dał mi żadnej rady!”” Oczywiście,
wody w koszu nie przyniósł. – Idź jeszcze raz! Być może teraz ci się uda – rozkazał pustelnik.
„Chce wypróbować moje posłuszeństwo i pokorę. Dobrze! Niech i tak będzie!” – myślał chłopak. Kiedy wrócił, pustelnik wysłał go trzeci raz, a potem czwarty i piąty raz. Chłopak się nie
sprzeciwiał, lecz w końcu nie wytrzymał i powiedział: - Już więcej tam nie pójdę! - I bardzo
dobrze! – powiedział pustelnik. – Popatrz teraz na kosz: jest czysty. Widzisz, podobnie ma się
sprawa z codziennym czytaniem Pisma Świętego. Nie potrafisz wszystkiego zatrzymać dla
siebie, nie potrafisz wszystkiego zrozumieć. Ale twój codzienny wysiłek nie jest daremny.
Nawet nie wiesz, kiedy twoje myśli, twoje uczucia stają się czyste. Nawet nie zdajesz sobie
sprawy, dlaczego tak szlachetnie postępujesz, dlaczego dobrze myślisz i mówisz o innych. A
to wszystko zawdzięczasz codziennemu czytaniu Pisma Świętego. /ks. Kazimierz Wójtowicz/

Coś dla ducha…

