OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Poniedziałek 04.03 Św. Kazimierza, królewicza (święto)
1600 + Władysławę, Mieczysława Stępniów, Marcina Sołtysa z int. rodziny
Wtorek 05.03 Dzień Powszedni
1600 Do SPJ i MB dziękczynna z prośbą o bł. w 18-tą r. ur. Adriana Krasonia i w 16-tą r.
ur. Aleksandry Krasoń i opiekę Bożą dla rodziców i 3 letniej Hanny z int. Janiny Lach
Środa 06.03 Dzień Powszedni
1600 1) + Zofię, Władysława Kaletów z int. syna z rodziną
2) Henryka, Franciszkę Stokowców, Ryszarda, Stanisława Stokowców z int. Jana
Stokowca z rodziną
Czwartek 07.03 Dzień Powszedni
1600 1) + Zdzisława Lacha z int. kolegów
2) + Stanisławę, Stanisława Malickich z int. córki z rodziną
Piątek 08.03 Dzień Powszedni
1600 1) + Edwarda Władyszewskiego, Tomasza Kubickiego z int. rodziny Władyszewskich
2) + Mariannę Piotrowską z int. córki
Sobota 09.03 Dzień Powszedni
15 + Zdzisława Lacha (2 r. śm.), Anielę Lach z int. Adama Kołbusa z rodziną
1600 + Józefa Machulskiego z int. rodziny
Niedziela 10.03 IV Niedziela Wielkiego Postu
800 + Józefa Tkacza, Andrzeja, Janinę Tkaczów zm. z rodziny Zawadzkich, Władysława,
Genowefę Łatasiów, Danutę, Krzysztofa Dudzików z int. Tkaczowej
1000 1) Henryka Baryckiego, Annę Barycką z int. rodziny
2) + Bolesława, Czesława, Waldemara Krzyszkowskich, Antoniego, Katarzynę
Pietszczyków z int. Bugajskich
1200 1) + Józefa Wawrzyckiego z int. syna Leszka z rodziny
2) + Władysława, Genowefę Krzyszkowskich z int. Kubickich
1530 + Tadeusza Kruka, Helenę, Władysława, Eugeniusza Kruka, Danutę Stokowiec z int.
Lewoniewskich
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Komentarz…
„Pytanie skierowane do Jezusa jest ponadczasowe. Dlaczego człowiek cierpi?
W głębi serca często jesteśmy przekonani, że nieszczęście jest karą za zło. Ale
Jezus nie potwierdza tej opinii, lecz
wskazuje na nawrócenie jako jedyny
sposób zrozumienia tego, co się wydarza, zwłaszcza jeśli dotyczy to wydarzeń
trudnych do zaakceptowania. Wówczas
na pytanie o sens cierpienia człowiek odnajduje odpowiedź nie na poziomie intelektu, ale poprzez osobistą relacje z Bogiem. To tej relacji miłości i zaufania właściciel poszukuje na drzewie figowym,
które nie dając owoców, staje się znakiem hipokryzji – grzechu najtrudniejszego do pokonania.” /ks. Maciej Warowny/

Sede vacante
Módlmy się za kardynałów
zebranych na konklawe,
aby prowadzeni światłem
Ducha Świętego wskazali tego
kandydata na Stolicę Piotrową,
którego wybrał Bóg.

Za ewentualne zmiany Zespół Redakcyjny nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy
o uważne słuchanie ogłoszeń duszpasterskich.

Ekstra…

Słowo Boże na dziś…

× 03.03 - Międzynarodowy Dzień Pisarzy
× 05.03 - Dzień Teściowej
× 08.03 - Dzień Kobiet
× 09.03 - Dzień Statystyki Polskiej

Czytania: Wj 3,1-8a.13-15 / 1 Kor 10,1-6.10-12 Ewangelia: Łk 13,1-9
„W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Mu o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał
z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi
grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz
jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu,
na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni
mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy
tak samo zginiecie. I opowiedział im następującą przypowieść: Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł.
Rzekł więc do ogrodnika: Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je: po co jeszcze ziemię wyjaławia? Lecz on mu odpowiedział: Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; ja okopię je i obłożę nawozem; może wyda
owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć.”
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Boży człowiek… - św. Koleta (6 marca)

A w parafii…
▪ Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii odbędą się w dniach 10-12 marca 2013 r.
▪ Zgodnie z zarządzeniem Księdza Biskupa Ordynariusza Kazimierza Ryczana - dzisiejsza
niedziela w naszej diecezji jest Dniem Dziękczynienia za Pontyfikat Ojca Świętego Benedykta XVI. W swoim słowie skierowanym do nas, Pasterz Kościoła
Kieleckiego, napisał: „Ojciec Święty Benedykt XVI, dar Pana
Boga dla Kościoła, pośród różnych przeciwności, przez osiem
lat prowadził mądrze i z odwagą Kościół po bezpiecznych drogach Ewangelii. Gdy wielu podejmuje dyskusje nad motywami
abdykacji
papieża,
my
ją
przyjmujemy
z
wiarą,
z szacunkiem dla Najwyższego Pasterza, który taką decyzję
podjął po głębokiej modlitwie. Chcemy Panu Bogu podziękować
za Jego bardzo owocny pontyfikat dla Kościoła i świata. (…)”
Dziękując za ten Pontyfikat, prośmy o potrzebne łaski dla Benedykta XVI na czas nowego sposobu służenia Kościołowi
przez życie zanurzone w modlitwie, refleksji i kontemplacji.

Z Watykańskiej Ziemi…

Znalezione…

„Dziękuję za waszą przyjaźń, za waszą miłość
(…) Idźmy razem z Panem, dla dobra Kościoła
i świata. Dziękuję” tymi słowami Benedykt XVI
oficjalnie zakończył swój pontyfikat. Od 20:00
28.02.2013 r. nasz kościół nie ma zwierzchnika na ziemi. Na łamach naszego pisma pozwolimy sobie przytoczyć po raz kolejny jedno
z wielu przesłań jakie miał do wiernych: „Módlcie się za mnie i za Kościół.” Papież w wywiadzie z Peterem Seewaldem przypomniał,
że kościół tworzą kapłani wraz ze świeckimi,
mówił, że księżom bardzo często potrzebne
jest wsparcie wiernych ich modlitwa jak i fizyczna obecność przy duchownych. Dzisiaj to
właśnie on sam odchodzi, by w pokorze nadal
modlić się za kościół. W odpowiedzi na jego
prośbę możemy modlić się z nim za nas,
Chrześcijan na całym świecie tworzących tu
na ziemi nasz Kościół.
/KK/

Drugiego czytania (1 Kor 10,1-6.10-12)
łącznie z wierszami w czytaniu opuszczonymi, to zachęta do trwania w wierności Bogu. Święty Paweł przypomina tu historię
wyjścia Izraela z Egiptu. I zwraca uwagę, że
choć wszyscy Izraelici doznali wtedy wielkiej
łaski – widzieli cud wyjścia, jedli mannę
i przepiórki, widzieli wypływającą nagle ze
skały wodę, wielu z nich tą Bożą łaską
wzgardziło. Choć wiedzieli, czego Bóg
oczekuje, szemrali przeciw Bogu żyjąc po
swojemu. Nawet – co w czytaniu opuszczono (wiersze 7-9) – posunęli się do bałwochwalstwa i rozpusty. Święty Paweł przypomina te wydarzenia, bo są nauką dla Nowego Ludu Wybranego – Kościoła. Samo
wybranie przez Boga, doświadczenie Jego
cudów, niewiele znaczy. Trzeba jeszcze
wiernie iść za wskazaniem Bożym.

Zakonnie…
Pocieszyciele – ich powołaniem jest pocieszanie Boskiego Serca Jezusa i wynagradzanie za
grzechy swoje, Kościoła i umierających. Istota charyzmatu zgromadzenia opiera się na woli
samego Jezusa, który w czasie czuwania w ogrodzie Getsemani pragnął, aby z Nim pozostać i czuwać, szczególnie w chwili Jego smutku i trwogi. Zadaniem pocieszycieli jest dać
pozytywną odpowiedź na to wezwanie Jezusa, a zatem w sposób szczególny, głębiej wniknąć w Tajemnicę Paschalną. Pocieszyciele prowadzą również posługę miłosierdzia wśród
najbiedniejszych, opuszczonych, bezdomnych, więźniów i alkoholików, a zwłaszcza tych, którzy odrzucili miłość Bożą. Misją ewangelizacyjną obejmują szczególnie Słowian. Zgromadzenie założył w 1922 r. Czech, ks. Jan Józef Litomisky, w Polsce są od 1982 r. Konkretnym
miejscem realizacji powołania w Polsce jest objęte opieką zgromadzenia schronisko dla bezdomnych w Pępicach k. Brzegu i w Inowrocławiu. W Polsce i za granicą pocieszyciele prowadzą duszpasterstwo parafialne, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc pielgrzymkowych
i sanktuariów. Pełna nazwa: Zgromadzenie Braci Pocieszycieli z Getsemani (CCG).

Nazywała się Nicolette Boylet a swoje imię
zawdzięczała rodzicom, którzy wymodlili ją
w podeszłym wieku, za pośrednictwem św.
Mikołaja. Była jedyną córką Małgorzaty i Roberta Boylet - cieśli zatrudnionego przy benedyktyńskim opactwie w Corbel. Przyszła na
świat 13 stycznia 1381 r, a kiedy rodzice
zmarli jej prawnym opiekunem został opat
Raoul de Roye, który próbował wydać ją dobrze za mąż. Ona jednak stanowczo odmówiła, ponieważ od dawna marzyła o habicie.
Wstąpiła do beginek potem przeniosła się do
benedyktynek a wreszcie do klarysek. Nigdzie
jednak nie odnalazła swego miejsca więc wyjednała zgodę na zamieszkanie w pustelni, jako rekluza (zamurowana). Po czterech latach
życia w całkowitym odosobnieniu, podczas
których odkryła swoją misję - czasowo utraciła
wtedy słuch i wzrok - w 1406 r. uzyskała zgodę na opuszczenie pustelni i przystąpiła do reformowania zakonu klarysek. Nad rozluźnieniem pierwotnej reguły zakonnej, tak jak ona,
ubolewał również franciszkanin o. Henryk de
Baume, który został jej spowiednikiem
i współpracownikiem. Pragnęła uczynić z klasztoru w Corbel centrum swojej reformy, ale kiedy się to nie powiodło w Baume-de-Frontanay, posiadłości należącej do brata o. Henryka, założyła nową wspólnotę zakonną. Jej dziełu błogosławił Benedykt XIII a ona - jako przełożona
generalna koletek - podróżowała po Francji, Sabaudii i Niemczech, reformując istniejące
klasztory i zakładając nowe. Zmarła w 1477 r w Gandawie, a kanonizowano ją w 1807 r. Modlitwa. Święta Koleto ucz w nas w pokorze i posłuszeństwu dążyć do Pana Boga i tylko Jemu
służyć. Amen

Zamyśl się…

Uśmiech…

„Miłość to uparte dziecię, nigdy się
mocniej nie uczepi szaty nadziei jak
wówczas, gdy ta bliska jest zniknięcia.” /Johann Wolfgang von Goethe/

Richard do Alojza: - Pieronie, Alojz, ale źle wyglondosz!
Alojz: - Nie dziwota, jak człowiek musi przy monterach
harować od rana do wieczora. Richard: - A długo to tam
już robisz? Alojz: - Po niedzieli mom zaconć...

Coś dla ducha…
„O modzie”
Z wiosną cała przyroda przyodziewa nowe szaty. Człowiek, związany wielorakimi nićmi ze
światem roślinnym i zwierzęcym, też chętnie w tym czasie wkłada na grzbiet coś bardziej
świeżego. Łatwo udziela mu się wiosna, jej życie, światło i kolory. Być może tu należy szukać
początków mody. Zresztą Wielkanoc, główne święto wiosny, podpowiada to samo: zmartwychwstanie Jezusa jest bowiem obrazem naszej szaty na wieczność. Materiał, gatunkowo
najlepszy, zawiera dużą domieszkę boskości. Dlatego też wiara wielkanocna będzie zawsze
na czasie, aczkolwiek jest też w niej coś z mody: powiedz mi, jak się ubierasz, a powiem ci,
kim jesteś. Reguła ta odnosi się zarówno do czasu ziemskiego, jak i do wieczności. Nasze
życie jest nie tylko autostradą między narodzinami a śmiercią, lecz także parkowaniem
w słońcu. Z pewnością moda jest też takim przystankiem, oddechem, wyprostowaniem kości
w męczącej podróży.
/ks. Kazimierz Wójtowicz/

