OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Poniedziałek 18.02 Dzień Powszedni
1600 1) + Józefa, Annę, Henryka, Mariana Daleszaków z int. syna Krzysztofa z rodziną
2) + Anielę, Ludwika, Feliksa, Tomasza Władyszewskich, Mariannę, Mariana, Adama, Tomasza Kubickich, Stanisława Znoja z int. Pawła z żoną
Wtorek 19.02 Dzień Powszedni
1600 1) + Stanisława, Juliana Stachurów z int. Wierzbickich
2) + Karola Tetelewskiego, Sebastiana Tetelewskiego z int. Pauliny i Mateusza
Środa 20.02 Dzień Powszedni
1600 1) + Jana, Mariannę Ślusarczyków, Jana, Mariannę, Sochów, Władysława, Mariannę
Białek z int. Ślusarczyków
2) Do SPJ i MB o zdrowie i opiekę Bożą dla wujka Leona z racji imienin z int. Angeliki
Czwartek 21.02 Dzień Powszedni
1600 1) + Henryka Kowalskiego z int. córki Elżbiety z rodziną
2) + Cecylię Kmiecik z int. siostry Genowefy z rodziną
Piątek 22.02 Święto Katedry św. Piotra Apostoła
1600 1) + Genowefę Ślusarczyk, Mirosława Cezarego z int. Henryka Ślusarczyka
2) + Genowefę Zawadzką, Stanisława, Bogusława Zawadzkich, Leszka Kurtka z int.
rodziny
Sobota 23.02 Dzień Powszedni
1600 1) + Stanisławę Sabat z int. rodziny
2) + Edwarda Malickiego, Henryka Kowalskiego z int. rodziny Kruków
Niedziela 24.02 II Niedziela Wielkiego Postu
800 + Jarosława Brzozę z int. rodziców i siostry
1000 + Władysława Frankowicza (25 r. śm.), Mariannę Frankowicz zm. z rodziny Łysaków z int. Łysaków
1200 + Jana, Mariannę Tkaczów z int. Władyszewskich
1530 + Wandę, Mieczysława Baranów, Karola, Marię Baranów, Marcina Wilka z int.
Krzysztofa Barana 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. Antoninę Znój
z Nidy, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju †

Ekstra…
× 17.02 – Międzynarodowy Dzień Kota
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Komentarz…

„Atak Złego następuje zazwyczaj wtedy, gdy
jesteśmy u kresu sił. Wówczas
pojawiają
się
wątpliwości, czy
aby na pewno
Bóg mnie kocha. Skoro jestem
Jego
dzieckiem, dlaczego w takim
razie tyle trudności
pojawia
się w moim życiu? Dlaczego
cierpię? W kolejnym ataku Szatana nawet słowo Boże jest użyte, aby przekonywać, iż Bóg powinien sprawić to, czego pragnę, a jeśli tego nie uczyni, to widocznie wcale Mu na mnie
nie zależy. Za trzecim razem diabeł przypuszcza frontalny atak. Kto jest szczęśliwy
i ma wszystko, czego zapragnie? Bogaty. A więc walcz o pieniądze! Te pokusy nie
dotyczyły wyłącznie Jezusa. Zły podobnie atakuje każdego z nas.”
/ks. Maciej Warowny/

Słowo Boże na dziś…
Czytania: Pwt 26,4-10 / Rz 10,8-13 Ewangelia: Łk 4,1-13
„Jezus pełen Ducha Świętego, powrócił znad Jordanu i czterdzieści dni przebywał w Duchu
na pustyni, gdzie był kuszony przez diabła. Nic w owe dni nie jadł, a po ich upływie odczuł
głód. Rzekł Mu wtedy diabeł: Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby
się stał chlebem. Odpowiedział mu Jezus: Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek. Wówczas wyprowadził Go w górę, pokazał Mu w jednej chwili wszystkie królestwa
świata i rzekł diabeł do Niego: Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie
są poddane i mogę je odstąpić, komu chcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon,
wszystko będzie Twoje. Lecz Jezus mu odrzekł: Napisane jest: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Zaprowadził Go też do Jerozolimy,
postawił na narożniku świątyni i rzekł do Niego: Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd
w dół! Jest bowiem napisane: Aniołom swoim rozkaże o Tobie, żeby Cię strzegli, i na rękach nosić Cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Lecz Jezus mu odparł:
Powiedziano: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego. Gdy diabeł dokończył
całego kuszenia, odstąpił od Niego aż do czasu.”

A w parafii…

Boży człowiek… - św. Konrad z Piacenzy (19 lutego)

▪ Zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach wielkopostnych. W każdy piątek przed mszą
popołudniową odprawiana jest Droga Krzyżowa, a w niedzielę po południu śpiewane Gorzkie
Żale. Obok modlitwy nie zapomnijmy także o pokucie i jałmużnie

Konrad Confalonieri urodził się około roku
1290 w zamożnej, włoskiej rodzime. Za
młodu obrał sobie zawód rycerski. W roku
1313 w czasie polowania rozpalił ognisko
dla wypłoszenia zwierzyny i wywołał pożar. Nie zdawał sobie sprawy, jak żywiołową klęskę wywoła tym czynem. Namiestnik Piacenzy, Galeazzo Visconti,
skazał na śmierć przypadkowo przyłapanego w lesie człowieka, podejrzanego
o umyślny pożar lasu. Gdy Konrad się
o tym dowiedział, natychmiast zgłosił się
do namiestnika i wyznał swoją winę. Wynagrodził też pieniężnie wyrządzoną miastu szkodę. Oddał na ten cel cały swój
majątek. Wydarzenie to stało się przełomem religijnym w życiu jego i małżonki,
która wstąpiła do klasztoru klarysek
w Piacenzy. Konrad natomiast zaczął
prowadzić żywot wędrownego ascety.
Wstąpił w 1315 r. do III zakonu św. Franciszka. Jako pielgrzym pokutny nawiedził
wiele sanktuariów Italii. Osiadł w 1343 r.
jako pustelnik w dolinie Noto koło Syrakuz
na Sycylii, gdzie wiódł życie pełne wyrzeczenia. Posiadał dar prorokowania. Zmarł
19 lutego 1351 r. Pochowano go w Noto, w kościele Św. Mikołaja. W roku 1485 jego śmiertelne szczątki umieszczono w srebrnej trumnie. Papież Urban VIII jego kult zatwierdzony dla
diecezji syrakuskiej w roku 1515, potem rozszerzony na całą Sycylię (1544), rozciągnął także
na zakony franciszkańskie (1625). Modlitwa. Panie Boże, który sam jesteś święty, pomóż
nam, za pośrednictwem św. Konrada, żyć tak, abyśmy mogli wziąć udział w Twojej chwale.

Z Watykańskiej Ziemi…
W tej rubryce umieszczaliśmy często słowa papieża Benedykta XVI skierowane do wiernych
Kościoła wygłaszane najczęściej podczas środowych audiencji. Jak zapewne wszyscy wiemy, już niedługo ten pontyfikat się zakończy. Jaki był to papież, czy zdążyliśmy poznać jego
osobowość, czy słuchaliśmy tego co mówił? To właśnie ten papież przywrócił w kościele
możliwość odprawiania Mszy Świętej według Rytu Rzymskiego (Msza przed soborowa) Dzisiaj nawet w Polsce są księża którzy znają dobrze łacinę i odprawiają Msze tak jak była odprawiana przez wieki. Był pomysłodawcą inicjatywy „dziedziniec pogan” są to spotkania gdzie
ludzie niewierzący w miejscu świeckim mogą rozmawiać z duchownymi na tematy wiary. Ojciec Święty nie zaprzestał również dialogu z innymi kościołami. To właśnie dzięki staraniom
Benedykta XVI doszło do niesłychanego wydarzenia jakim był powrót kilku całych parafii
(księży i wiernych) tradycyjnych Anglikanów do Kościoła Katolickiego. Bliski sercu papieża
był także dialog z Bractwem Św. Piusa X, w 2009 roku zdjął ekskomunikę z biskupów bractwa, za co był bardzo krytykowany w kościele, jak i również przez środowiska żydowskie. do
jedności nie doszło co prawda, ale nigdy wcześniej nie było tak wielkiej woli pojednania po
stronie Watykanu. Benedykt XVI osobiście przewodniczył 11 obrzędom kanonizacji, podczas
których ogłosił świętymi 45 osób, w tym 19 kobiet i 26 mężczyzn z 20 krajów. W gronie tym
jest 5 Polaków. Z upoważnienia papieża odbyło się 116 obrzędów beatyfikacji, które dały Kościołowi łącznie 870 błogosławionych z 27 krajów. Dwóm ceremoniom przewodniczył osobiście Ojciec Święty. Benedykt XVI dokonał 90 kreacji kardynalskich. Podczas 8 lat na tronie
Piotrowym Benedykt XVI mianował 1335 biskupów, wyświęcił osobiście 129 kapłanów,
w większości dla diecezji rzymskiej, odwiedził 24 państwa. Podczas swojego pontyfikatu
ogłosił następujące inicjatywy: Rok św. Pawła (trwał od 28 czerwca 2008 do 29 czerwca
2009), Rok Kapłański (19 czerwca 2009-11 czerwca 2010) i trwający obecnie – od 11 października 2012 do 24 listopada br. – Rok Wiary. Napisał 3 encykliki: „Deus caritas est” (o miłości chrześcijańskiej), „Spe salvi” (o nadziei chrześcijańskiej) „Caritas in veritate” (o miłości
w prawdzie), czwartą encyklikę rozpoczął pisać, ale nigdy nie zostanie opublikowana, przynajmniej nie jako encyklika. Papież ten był często porównywany do Jana Pawła II od którego
bardzo się różnił, ale czy to była wada? Benedykt XVI bardzo efektywnie działał wewnątrz
kościoła, zajmując się porządkowaniem funkcjonowania kościoła. Jan Paweł II porywał tłumy
natomiast Benedykt XVI tym tłumom, które zgromadziły się dzięki papieżowi Polakowi mówił
czym jest wiara, nauczał o tradycji Katolickiej, wyjaśniał życie i naukę Jezusa Chrystusa,
w kazaniach, spotkaniach z ludźmi czy wydanymi książkami, jak chociażby cykl „Jezus z Nazaretu”. Starajmy się nie oceniać pochopnie papieża Benedykta XVI. Duch Święty działa.
Pamiętajmy o modlitwie za papieża
/KK/

Zakonnie…
Pauliści – ich charyzmatem jest ewangelizacja za pomocą środków społecznego przekazu.
Do tego celu zgromadzenie wykorzystuje każdy dostępny i skuteczny środek masowego
przekazu. Konstytucje paulistów stwierdzają: „Zawsze otwarte na znaki czasu, zgromadzenie
akceptuje i przyjmuje jako swój, każdy nowy, bardziej sprawny i skuteczny środek, jaki inteligencja człowieka odkryje dla większego dobra ludzkości”. Zgromadzenie założył bł. ks. Jakub
Alberione w 1914 r., w Polsce są od 1934 r., wznowione po II wojnie światowej w 1978 r.
Pauliści wydają od 1931 r. „Famiglia Cristiana” – największy tygodnik katolicki na świecie.
W naszym kraju pauliści prowadzą wydawnictwo „Edycja Świętego Pawła”, które wydaje
książki, a także tzw. minimedia (pocztówki, plakaty, kalendarze itp.). Pełna nazwa: Towarzystwo Świętego Pawła (SSP).
/za:ekai.pl/

Zamyśl się…

Uśmiech…

„Dobroć serca jest tym, czym Modli się mały chłopczyk: - Panie Boże nie martw się, że
ciepło słońca: ona daje życie.”
nie możesz się doczekać, aż będę lepszy. Póki co jest mi
/Henryk Sienkiewicz/ całkiem dobrze z tym, jaki jestem.

Coś dla ducha…
„O pisaniu historii świata”
Stara bajka opowiada o tym, jak to młody monarcha zaraz po objęciu rządów zlecił najtęższym głowom swego królestwa porządne opracowanie całej historii świata. Sztab uczonych
wziął się natychmiast rzetelnie do roboty. Potrzeba było jednak czterdziestu lat, aby dzieło
ukończyć: wyszło tego sto grubych tomów. Król, który tymczasem dobił sześćdziesiątki, złapał
się za głowę i powiedział z przerażeniem: - Stu ksiąg nie zdążę już przeczytać za żadne
skarby. Zróbcie streszczenie rzeczy najistotniejszych! Minęło dziesięć lat, a naukowcy ze stu
tomów zrobili dziesięć. Ale i to było za dużo dla starego króla: - Ja mam już siedemdziesiąt
lat; spiszcie mi tylko to, co najważniejsze! Fachowcy wzięli się znowu do dzieła i zmieścili całą
historię świata w jednej księdze. Kiedy przyszli z nią do króla, ten leżał już w agonii. Chciał
jednak jeszcze usłyszeć przynajmniej kwintesencję dziejów człowieczych. Wtedy jeden z pisarzy sformułował to w kilku słowach: - Ludzie żyli, cierpieli i umierali.
/ks. Kazimierz Wójtowicz/

