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SYMBOL ROKU ŚW. PAWŁA

Trwa Rok Św. Pawła. Papież zainaugurował Rok Pawłowy z okazji dwutysiąclecia
jego narodzin. Symbol Roku św. Pawła nawiązuje do herbu Bazyliki św. Pawła za
Murami / cd. informacji str.3 /.
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EWANGELIA NA DRUGĄ NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ

Mk 1, 14-20

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię
Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię
Bożą. Mówił: "Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie
się i wierzcie w Ewangelię".
Przechodząc brzegiem Jeziora Galilejskiego ujrzał Szymona i brata
Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem
rybakami. Jezus rzekł do niech: "Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się
staniecie rybakami ludzi". I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.
Idąc nieco dalej ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy
też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca
swego Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim.

Jezus zaprasza nas do wolności wewnętrznej, to jest do takiej postawy
serca, która pozwala nam usłyszeć Jego słowo pośród innych głosów.
Wybór takiej postawy wiąże się zwykle z doświadczeniem odrzucenia przez
świat, nawet przez najbliższych, którym słuchanie Chrystusa wydaje się
czymś bezużytecznym. Tylko człowiek prawdziwie zakochany w głosie
Pana – w Jego słowie, które nie przemija – może zdobyć świat dla
Chrystusa. Tak czynili uczniowie, którzy siecią słowa Bożego pozyskiwali
ludzi.
Powołanie do służby Bogu nie ogranicza się tylko do tzw. osób
konsekrowanych. Każdy z nas jest bowiem powołany do życia zgodnego z
Ewangelią. Boże prawo jest jednakowe dla wszystkich. Niemniej wielu
ludzi ucieka przed Bożym wezwaniem. Chowa się w zakamarkach
codziennych zajęć. My chcemy być inni. Pozwólmy się Bogu prowadzić.

OGŁOSZENIA
1. Informuję, że z 12 na 13 lutego 2009 r. ( czwartek / piątek ) odbędzie się
Czuwanie nocne w Częstochowie. Wyjazd 12 II o godz. 17.30 z Placu JP II.
Koszt 25 zł.
2. Prezes Zarządu Stowarzyszenia Na Rzecz Ratowania Kościoła p.w. Św.
Andrzeja - Michał Miniatorski przyjmuje zgłoszenia na nowych członków
pod nr. telefonu 508970908.
Dobrowolne wpłaty na ratowanie kościoła można dokonywać na konto
67 8985 0004 0010 0143 5672 0001

Trwa Rok Św. Pawła /cd. ze str. 1/
Przedstawia otwartą księgę, na której położony jest miecz. Całość otacza łańcuch.
Otwarta księga to Dobra Nowina, którą głosił św. Paweł. Symbolizuje ją krzyż w
lewym górnym rogu księgi. Jest to też znak, że nauka św. Pawła stawiała w centrum
osobę Jezusa Chrystusa. Jest to krzyż grecki, nie łaciński. Wynika to z faktu, że
najwięcej pracy Apostoł Narodów włożył w ewangelizację wschodniej części
Cesarstwa Rzymskiego. Płomień z prawej strony symbolizuje gorliwość Apostoła.
Miecz przypomina o męczeńskiej śmierci św. Pawła. Przerwany łańcuch jest zaś
symbolem więzów, z których wielokrotnie Bóg wyzwalał Świętego podczas jego
podróży misyjnych. Łańcuch składa się z dziewięciu ogniw, ponieważ dziewiątka jest
biblijną cyfrą oznaczającą doskonałość. Mamy więc rozumieć, że trud i poświęcenie
św. Pawła były niezbędne w głoszeniu Ewangelii.

UŚMIECHNIJ SIĘ

Żona do męża prowadząc samochód;
- Spójrz, co za okropny policjant! Biegnie cały czas przed samochodem, jakby chciał
żebym go przejechała. Co mam robić?
- Jak najszybciej zjedź z chodnika!
- Ale nudny program leci dziś w TV! - skarży się dziadek wnuczkowi.
- Dziadku, ty znów źle postawiłeś fotel i oglądasz akwarium...
Po skończonym egzaminie profesor wpisał do indeksu studenta tylko jedno słowo –
„Idiota”.
Ten przeczytał, popatrzył na profesora i mówi:
- Ależ pan roztargniony, miał pan wpisać ocenę, a pan się podpisał.

.INTENCJE

PONIEDZIAŁEK 26. 01. 2009.
16.00 ……
WTOREK 27. 01. 2009
16.00 ……
ŚRODA 28. 01. 2009
16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Za +Stefana Matysiaka i cr. Matysiaków i Haraśnych;
+Zofię Moczarską /int. od cioci Zosi z rodziną/;
+Władysława Miksę /popogrzebowa/;
+Irenę Rochala /int. od syna Jacka z rodziną/.
CZWARTEK 29. 01. 2009
16.00 ……
PIĄTEK 30. 01 2009
16.00 ……
SOBOTA 31. 01. 2009
9.00 Za +Ryszarda Rybaka w 1 rocz. śmierci.
NIEDZIELA 01. 02. 2009.
9.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Jadwigi Duczek z racji 70 rocz.
urodzin /int. od córek z rodzinami/.
Za +Mariannę i Bronisława Raczkowskich, dz. Raczkowskich i Grzelków;
+Helenę, Jana, Mariana, Władysława i Jana Kutów;
+Tadeusza Romanowskiego i dz. Lipskich oraz Janinę Krasucką;
+Jana Skonecznego /int. od wnuczków z rodzinami/;
+Eleonorę i Feliksa Golców;
+Stanisława Jankowskiego w 4 rocz. śmierci, dz. Jankowskich
i Rokickich;
+Mariannę Skoneczną /int. od syna Czesława z żoną/;
+Janinę Krasucką /int. od córki Anny z rodziną/;
+Józefa Michałowskiego w 1 rocz. śmierci i Sławomira, Danutę Cichowską,
rodziców Broniarków i Michałowskich;
+Stanisława i Władysławę Trzcińskich oraz Mariannę i Wojciecha
Wieczorków;
+Irenę Rochala /int. od męża/;
+Marię Grzelka w 1 rocz. śmierci.
12.00 O Boże błogosławieństwo dla Małgorzaty i Mariusza Dziedzina w 1 rocz. ślubu;
Za Parafian.
16.00 Za +Adama Stefanowskiego w 10 rocz. śmierci i cr. Stefanowskich
i Włodarczyków.

