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Błogosławieni ubodzy duchem
Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do
Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje ustai nauczał ich tymi
słowami:
„Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy
królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem
oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą
nazwani synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości,
albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was,
i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu.
Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w
niebie”.

Wezwanie „ cieszcie się i radujcie” Jezus kieruje do wszystkich,
którzy przyjmą Jego regułę życia, jakże jasno ukazaną w ośmiu
błogosławieństwach.
Pokora, duchowe ubóstwo i radość znoszenia prześladowań to znaki
posiadania królestwa niebieskiego. Ci, którzy go nie posiadają – muszą
sobie sami zapewniać bogactwa i zdobywać uznanie w oczach świata, bo nie
wierzą dobroci i szczodrobliwości Ojca, który napełnia puste ręce swych
dzieci. Chlubą ubogich w duchu jest sam Chrystus, ich największe
bogactwo i ostateczna nagroda.

OGŁOSZENIA
1. W najbliższą środę zwaną Popielcową rozpoczynamy czas Wielkiego Postu.
Dlatego zapraszam w tym dniu na Msze św. o g. 9.00 i 16.00. Postarajmy się
również o zachowanie postu ścisłego.
W Popielec katolicy rozpoczynają czterdziestodniowy post. Liczba 40 stanowi w Piśmie
świętym wyraz pewnej dłuższej całości, czasu przeznaczonego na jakieś konkretne zadanie
człowieka lub zbawcze działanie Boga.W Wielkim Poście Kościół odczytuje i przeżywa nie
tylko czterdzieści dni spędzonych przez Jezusa na pustyni na modlitwie i poście przed
rozpoczęciem Jego publicznej misji, ale i trzy inne wielkie wydarzenia biblijne: czterdzieści
dni powszechnego potopu, po których Bóg zawarł przymierze z Noem; czterdzieści lat
pielgrzymowania Izraela po pustyni ku ziemi obiecanej; czterdzieści dni przebywania
Mojżesza na Górze Synaj, gdzie otrzymał on od Jahwe Tablice Prawa.
2. W piątek /8 II / zapraszam na pierwszą w tym roku Drogę Krzyżową o g.16.00.
Przypominam, że za udział w Drodze Krzyżowej i przyjęcie Pana Jezusa
w czasie Mszy św. można uzyskać odpust zupełny za siebie lub kogoś zmarłego.
Na to naboż. zapraszam szczególnie przygotowujących się do I Komunii św.
i Rocznicy.
3. Odpust zupełny w okresie Wlk. Postu można również uzyskać za udział
w Gorzkich Żalach. Będziemy je śpiewać w niedzielę po Mszy św. o g. 12.00.
Gorzkie Żale to nabożeństwo pasyjne, połączone z wystawieniem Najświętszego
Sakramentu i kazaniem pasyjnym. Gorzkie Żale dzieli się na Zachętę /Pobudkę / i trzy części.
W każdą niedzielę Wielkiego Postu odprawia się jedną część:
Zachęta
Część I (I i IV Niedziela Wielkiego Postu)
Część II (II i V Niedziela Wielkiego Postu)
Część III (III Niedziela Wielkiego Postu i Niedziela Palmowa)

4. Zwyczajem lat ubiegłych w okresie Wlk. Postu zbierana jest ofiara na kwiaty
do Grobu P. Jezusa i jednocześnie na Sem. Duchowne jako tzw. zbiórka
wiosenna. Dlatego zwracam się z uprzejmą prośbą o zebranie tych ofiar na
poszczególnych wsiach, osiedlach, ulicach. Ofiarodawcy będą wyczytywani
w każdą niedzielę.

Ze wspólnoty parafialnej odeszła:

Na lekcji w-f, pani każe wszystkim robić "rowerek". Wszystkie dzieci ruszają
nogami tylko nie Jasiu. Pani podchodzi do niego i mówi:
- Dlaczego nie ruszasz nogami?
Na to Jasiu: - Bo jadę z górki.

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK 04. 02. 2008.
16.00 Za +Henryka Kępa w 5 rocz.śm oraz Zofię i Jana.
WTOREK 05. 02. 2008
----------------------------------------------ŚRODA 06. 02. 2008
9.00 Za +Kazimierza Stępniaka, Tadeusza Szymczaka i cr. Jeziorskich.
16.00 NOWENNA DO MBNP.
Za +Jerzego Sołtysiaka w 2 rocz. śmierci;
+ Grzelę Bis, Zofię i Wiesława Gierachów;
+Katarzynę i Adama Jóźwików;
+zmarłych rodziców Gilów.
CZWARTEK 07. 02. 2008
----------------------------------------------PIĄTEK 08. 02. 2008
16.00 Droga Krzyżowa
16.30 Za +Władysława Kryczkę w 20 rocz. śm., cr. Kryczków i Lechowskich.
SOBOTA 09. 02. 2008
9.00 Za +Józefa i Rozalię oraz Cezarego Szymańskich i dziadków Szymańskich
i Lewandowskich.
NIEDZIELA 10. 02. 2008.
9.00 O Boże błogosławieństwo dla Dominiki Lipskiej z racji 18 rocznicy urodzin.
12.00 O Boże błogosławieństwo dla Eweliny Sobczak z racji 18 rocznicy urodzin.
16.00 Za +Stanisławę, Michała Bogusławskich, Jana Więckowskiego i cr. Duczków

Seniorów z Domu Opieki w Tom. Maz …………bawiła gr. „Angels” z Ks. Proboszczem

