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Środą Popielcową rozpoczynamy Wielki Post.
Tradycyjne nazwy niedziel Wielkiego Postu
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wstępna – łac. Invocavit
Sucha – łac. Reminiscere
Głucha – łac. Oculi
Środopostna – łac. Laetare
Czarna – łac. Judica
Palmowa – łac. Palmarum

Łacińskie nazwy zachowało do dziś w swym kalendarzu liturgicznym wiele kościołów
protestanckich.
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Ufność w Opatrzność Bożą.
Jezus powiedział do swoich uczniów: Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo
jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował; albo z jednym będzie trzymał,
a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. Dlatego powiadam wam: Nie
troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się
macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż
odzienie? Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: nie sieją ani żną i nie zbierają do
spichrzów, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one?
Kto z was przy całej swej trosce może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego
życia? A o odzienie czemu się zbytnio troszczycie? Przypatrzcie się liliom na polu, jak
rosną: nie pracują ani przędą. A powiadam wam: nawet Salomon w całym swoim
przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele na polu, które dziś jest,
a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie tym bardziej was,
małej wiary? Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co
będziemy pić? czym będziemy się przyodziewać? Bo o to wszystko poganie zabiegają.
Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się
naprzód o królestwo i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Nie
troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się
będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy.
Mamona... Bożek pieniądza... Czy w życiu wypełnionym pogonią za pieniądzem jest
miejsce dla Boga?
„Kiedy Bóg jest na pierwszym miejscu, wtedy wszystko jest na swoim miejscu" mówi św. Augustyn.
Dlatego dobrze jest często nucić pieśń: „Kto się w opiekę odda Panu swemu, a
całym sercem szczerze ufa Jemu. Śmiele rzec może: mam obrońcę Boga, nie przyjdzie
na mnie żadna straszna trwoga" (Ps. 91 w tłumaczeniu J. Kochanowskiego).
Dobrze jest w modlitwie Ojcze nasz świadomie podkreślać słowo „dzisiaj". „Chleba
naszego powszedniego daj nam dzisiaj".
Dzisiaj, to znaczy tyle, ile aktualnie potrzebujemy. Ile potrzebujemy bez zbytniej
troski i lęku.
Liczę na Ciebie, Ojcze!
KOMPENDIUM
KATECHIZMU KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO
CZĘŚĆ PIERWSZA
DZIAŁ DRUGI

Rozdział trzeci
"WIERZĘ W ŚWIĘTY KOŚCIÓŁ POWSZECHNY"

Kościół: Lud Boży, Ciało Chrystusa,
świątynia Ducha Świętego
153. Dlaczego Kościół jest Ludem Bożym?
Kościół jest Ludem Bożym, ponieważ spodobało się Bogu uświęcać i zbawiać ludzi nie
pojedynczo, lecz ustanowić ich jako lud, zgromadzony w jedności z Ojcem i Synem, i
Duchem Świętym. 781; 802-804

OGŁOSZENIA
1. W najbliższą środę zwaną Popielcową rozpoczynamy czas Wielkiego Postu.
Dlatego zapraszam w tym dniu na Msze św. o godz. 9.00 i 17.00. Postarajmy się
również o zachowaniu postu ścisłego.
2. W czwartek /06. 03. 2014 r./ zapaszam czcicieli i sympatyków o. Pio na Mszę św
o godz. 16.00.
3. W piątek, 7 marca br., zapraszam na pierwszą w tym roku Drogę Krzyżową
o g. 16.00 i Mszę św. o godz. 16.30. 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 nabożeństwo zapraszam szczególnie przygotowujących
się do I Komunii św., Rocznicy i Bierzmowania.
4. W piątek /7. 03. 2014 r./ zapraszam również do Sakramentu Pojednania z racji
I piątku miesiąca od godz. 15.15 i po Mszy św. na spotkanie należących do Kół
Żywego Róż. Dziecięcego i Młodzieżowego.
5. Odpust zupełny w okresie Wielkiego Postu można również uzyskać za udział
w Gorzkich Żalach. Będziemy je śpiewać w każdą niedzielę po Mszy św. o g. 12.00.
6. Zwyczajem lat ubiegłych w okresie Wielkiego Postu zbierana jest ofiara na kwiaty
do Grobu Pana Jezusa i jednocześnie na Seminarium Duchowne jako tzw. zbiórka
wiosenna. Dlatego zwracam się z uprzejmą prośbą o zebranie tych ofiar. Ich
wysokość z poszczególnych miejscowości będę czytał w każdą niedzielę.
7. Dzieci I Komunijne z rodzicami zapraszam na spotkanie 9 marca br.
po Mszy św. o godz. 12.00.
UŚMIECHNIJ SIĘ

Koleżanka marudzi:
- Wróciłam z urlopu i zginęła mi moja ulubiona niebieska linijka! Wszystko mi zawsze ginie
po urlopie! A to była moja ulubiona!
Mówię:
- Weź moją jak chcesz, a w szafie jest pełno nowych!
A ta dalej jęczy:
- Ale ta była najlepsza, bo pasowała do mnie - była stara i złamana!
154. Jakie są cechy charakterystyczne Ludu Bożego?
Lud Boży, którego członkami stajemy się przez wiarę w Chrystusa i chrzest, został
ustanowiony przez Boga, Zwierzchnikiem (Głową) jest Jezus Chrystus, udziałem jego jest
godność i wolność synów Bożych, jego prawem jest nowe przykazanie miłości, jest
posłany, aby być solą ziemi i światłem świata, a jego celem jest Królestwo Boże,
zapoczątkowane już na ziemi. 782
155. W jakim sensie Lud Boży uczestniczy w trzech funkcjach Chrystusa: Kapłana,
Proroka i Króla?
Lud Boży uczestniczy w funkcji kapłańskiej Chrystusa, ponieważ ochrzczeni zostają
konsekrowani przez Ducha Świętego dla składania ofiar duchowych; uczestniczy w
prorockiej funkcji Chrystusa, gdy przez nadprzyrodzony zmysł wiary niezachwianie trwa
przy niej, pogłębia jej rozumienie i daje o niej świadectwo; uczestniczy w królewskiej
funkcji Chrystusa przez służbę, naśladując Jezusa Chrystusa, który jako Król i Pan
wszechświata stał się sługą wszystkich, przede wszystkim ubogich i cierpiących. 783-786
791; 805-806

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK 03. 03. 2014

14.00 Za +Józefę Kowalczyk.
WTOREK 04. 03. 2014

…………….
ŚRODA 05. 03. 2014
ŚRODA POPIELCOWA

9.00 …………
17.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Za +Janinę Kaczmarską /int. od męża/;
+cr. Lewandowskich, Pacochów oraz dziadków i cr. Miniaków;
+Helenę Gwiazdowicz /int. od wnuków Pawła, Piotra i Szymona
z rodzinami/;
+Tadeusza Grzelkę /int. od siostry Jadzi i Heleny/;
+Kazimierza Pasika.
CZWARTEK 06. 03. 2014

16.00 Czcicieli o. Pio. O wstawiennictwo o. Pio za małżeństwa, by wszystkie przeżyły
radość macierzyństwa /int. Koła Żywego Róż. o. Pio/.
PIĄTEK 07. 03. 2014

16.00 Droga Krzyżowa.
16.30 Za +Stanisława, Zofię i Stanisława Jankowskich oraz Tadeusza, Jana,
Wojciecha i Mariannę Lipskich.
SOBOTA 08. 03. 2014

16.00 Za +Zbigniewa w 2 rocz. śmierci i Barbarę Włodarczyk.
NIEDZIELA 09. 03. 2014

9.00 Za zmarłych Parafian.
12.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Józefy Bis z racji 80 rocz. urodzin;
O Boże błogosławieństwo dla Ilony Bodera w 18 rocz. urodzin.
16.00 Za +Helenę, Jana, Mariana, Władysława, Jana i Romana Kutów oraz
Józefa Szczura.
156. W jakim sensie Kościół jest Ciałem Chrystusa?
Przez Ducha Świętego i Jego działanie w sakramentach, przede wszystkim w Eucharystii,
Chrystus, który umarł i zmartwychwstał, tworzy wspólnotę wierzących jako swoje Ciało,
Kościół. Jedność tego Ciała urzeczywistnia się w różnorodności członków i funkcji. 787791; 805-806
157. Kto jest Głową tego Ciała?
Chrystus "jest Głową Ciała - Kościoła" (Kol 1,18). Kościół żyje dzięki Niemu, w Nim i dla
Niego. Chrystus i Kościół tworzą "całego Chrystusa" (św. Augustyn); "Głowa i członki są
jakby jedną i tą samą osobą mistyczną" (św. Tomasz z Akwinu). 792-795; 807 /cdn./.

ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODESZŁA:

Śp. Józefa Kowalczyk – pokój jej duszy.

