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18 lutego rozpoczynamy Wielki Post
Środa Popielcowa rozpoczyna okres czterdziestodniowego przygotowania do
największej chrześcijańskiej uroczystości - Świąt Paschalnych. Wielki Post, bo tak nazywa
się ten okres, trwa do początku liturgii Mszy Wieczerzy Pańskiej sprawowanej w Wielki
Czwartek.
Aby dobrze przeżyć Wielki Post, trzeba praktykować trzy uczynki: post, modlitwa
i jałmużna. Post bez modlitwy nie jest postem. Wówczas jest to tylko odchudzanie. Nie
chodzi oczywiście o skrajne oddanie się modlitwie poprzez modlenie się 24 godziny na
dobę. Warto jednak częściej porozmawiać z Bogiem, niż w pozostałe dni roku. Poprzez
modlitwę możemy wyprosić wiele łask dla innych i dla nas samych.
Jezus Chrystus poprzez Wielki Post chce nam objawić, że na świecie nie są
najważniejsze dobra materialne, lecz duchowe.
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Uzdrowienie trędowatego
Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadając na kolana, prosił Go: "Jeśli chcesz,
możesz mnie oczyścić". Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: "Chcę,
bądź oczyszczony". Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony.
Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił ze słowami: "Uważaj, nikomu nic nie mów,
ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na
świadectwo dla nich".
Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł
już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd
schodzili się do Niego.
Cud nie zdarza się codziennie. Przynajmniej taki, jakiego sami byśmy sobie życzyli.
A życzeń każdy z nas miałby sporo. Słyszy się od czasu do czasu o cudownych
uzdrowieniach, i to nie tylko w Lourdes... Wierzymy, że Bóg nadal działa i nadal czyni
cuda. Przecież tylko On jest wszechmocny i niczym nieograniczony. Cuda zdarzały się
i prawdopodobnie stale gdzieś się dzieją, lecz czy w moim życiu także? Czy ja również
mogę być świadkiem cudu? Jeśli Jezus mocą Bożą leczył choroby i czynił wielkie znaki, to
czy jest jakieś cierpienie: osobiste, społeczne, rodzinne czy parafialne, któremu On nie
mógłby zaradzić? Dlaczego więc tak rzadko - jak się nam często wydaje - interweniuje
w sposób nadzwyczajny? Jeśli większość cudów uzależnił od naszej wiary (gdybyście mieli
wiarę jak ziarno gorczycy..., proście, a otrzymacie..., o cokolwiek z wiarą prosić
będziecie..., twoja wiara cię uzdrowiła), to czyż jest ona aż taka słaba, albo też nie wiemy,
o co prosimy? A może w ogóle nie zdajemy sobie sprawy z tego, co posiadamy?
„To byłby cud - mówi proboszcz - gdyby wszyscy moi parafianie rozpostarli
skrzydła”. „To graniczyłoby z cudem, gdyby on przestał pić”. „To cud, że ona jeszcze od
niego nie odeszła”... A jednak nieraz cud staje się rzeczywistością! Pozostaje wtedy tylko
chwalić Boga i nieść nadzieję innym - jak trędowaty z Ewangelii, który „zaczął wiele
opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło”.
A czy ja jestem szczęśliwym człowiekiem? Czy są takie chwile, że mogę powiedzieć:
„Życie jest cudowne”? A może potrzebuję oczyszczenia? Może trąd apatii, lęku, braku
nadziei, narzekania, zazdrości jest i we mnie? Kościół nieustannie wskazuje drogę do
Jezusa. To On leczy, oczyszcza, podnosi na duchu. To On tchnie swego Ducha, obdarzając
swych uczniów mocą, by nieśli nadzieję, nadzieję nawet na cud - tym wszystkim, którzy
pozostają pogrążeni w mroku beznadziejności. Tchnie swego Ducha, abyśmy nabrali sił,
rozpostarli skrzydła i żyli jak dzieci Boże.

ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODESZŁA DO WIECZNOŚCI:

ś.p. Cecylia Woźniak – polecamy jej duszę modlitwom wszystkich Parafian.

OGŁOSZENIA
1. Spotkanie młodzieży przygotowującej się do bierzmowania-III grupa w niedzielę,
15 lutego br. o godz. 17:00 w plebanii oraz w piątek 20 lutego br. o godz. 18:00
w kościele - wszystkie grupy.
2. W Środę Popielcową, 18 lutego br. rozpoczynamy okres Wielkiego Postu, czyli
przygotowanie do radosnego i owocnego przeżywania Paschy-święta naszego odkupienia
poprzez powstrzymanie się od zabawy, umartwienie, post, jałmużnę, modlitwę, refleksję,
postanowienia wielkopostne i inne praktyki pobożne. Msze św. z obrzędem posypania
głowy popiołem o godz. 7:30 i 16:00. W tym dniu obowiązuje nas post ścisły
i wstrzymanie się od pokarmów mięsnych. Zachęcamy do jak najlepszego wykorzystania
tego czasu łaski i powrotu na pewną drogę zbawienia.
3. Od Środy Popielcowej do I Niedzieli Wielkiego Postu przeżywać będziemy Kwartalne
Dni Modlitw o ducha pokuty. Od niedzieli do soboty włącznie trwał będzie 47. Tydzień
Modlitw o Trzeźwość Narodu. Jest to czas przebłagania za pijaństwo i inne grzechy,
a także czas podejmowania ofiar i wyrzeczeń w intencji nawrócenia grzeszników.
Zachęcamy wszystkich wiernych do włączenia się w tę inicjatywę Kościoła
i podejmowania przyrzeczeń abstynenckich, szczególnie w okresie postu.
4. W okresie Wielkiego Postu będą odbywały się nabożeństwa Drogi krzyżowej w piątki
bezpośrednio po Mszy św. o godz. 16:00 (ok. 16:30). Zachęcamy wszystkich do udziału
we mszy i w nabożeństwie. Za odprawienie nabożeństwa Drogi Krzyżowej można
każdorazowo uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
5. Nabożeństwo Gorzkich żali, które jest tradycyjnym rozważaniem Męki Pańskiej podjętej
dla naszego zbawienia pomaga wiernym zbliżyć się do tajemnicy zbawczej śmierci
Chrystusa - w niedzielę bezpośrednio po Mszy św. o godz. 12:00. Za udział w Gorzkich
żalach można we wszystkich kościołach w Polsce raz w tygodniu w okresie Wielkiego
Postu uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
6. Parafialne rekolekcje wielkopostne rozpoczną się w III niedzielę Wielkiego Postu,
8 marca br. i potrwają do wtorku, 10 marca br.
7. Dziękujemy za ofiary złożone do radnych oraz na tacę w ubiegłą niedzielę w wysokości
951,50 zł. Bóg zapłać!
UŚMIECHNIJ SIĘ

Jaś patrzy z zaciekawieniem na rosnący brzuszek mamusi. Mama bierze Jasia na kolana
i mówi:
- Wiesz Jasiu, będziesz miał braciszka.
Na to Jaś:
- Już wszystko rozumiem!!!
Mama:
- Co ty rozumiesz?
Jaś:
- Bo wiesz mamo, jak nasz ksiądz proboszcz przyszedł do naszej parafii, to był taki chudy,
a teraz jest gruby i mówi, że oczekuje wikarego.

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK, 16. 02. 2015 r.

7:30 – 1) za Parafian;
2) za + Kazimierza Małyszczuka, 5 Msza św. gregoriańska.
WTOREK, 17. 02. 2015 r.

7:30 – 1) wolna intencja;
2) za + Kazimierza Małyszczuka, 6 Msza św. gregoriańska.
ŚRODA POPIELCOWA, 18. 02. 2015 r.

7: 30 – za + Kazimierza Małyszczuka, 7 Msza św. gregoriańska.
16:00 – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy /do 22 kwietnia 2015 r./
za + Mariannę i Stanisława Owczarków oraz Stanisławę Kaczmarek;
+ Irenę Żelasek (int. od siostry Leokadii z rodz.);
+ Walerię, Franciszkę i Jana Grzelków;
+ Romana w 31 roczn. śm., Annę w 24 roczn. śm., Czesława w 9 roczn. śm.
Rębalskich;
+ Cecylię Woźniak (int. od syna Czesława z rodz.);
+ Zofię Gierach w 35 roczn. śm., zm. c.r. Gierachów.
CZWARTEK, 19. 02. 2015r.

7:30 – za + Kazimierza Małyszczuka, 8 Msza św. gregoriańska.
PIĄTEK, 20. 02. 2015 r.

16:00 – 1) za + Bronisławę, Stanisława i Józefa Gradów, Antoninę, Franciszka
i Jana Żelazków;
2) za + Kazimierza Małyszczuka, 9 Msza św. gregoriańska.
16:30 – Droga Krzyżowa.
SOBOTA, 21. 02. 2015 r.

16:00 – 1) za + Kazimierza Małyszczuka, 10 Msza św. gregoriańska;
2) za + Cecylię Woźniak (int. od KŻR z Józefowa).
NIEDZIELA, 22. 02. 2015 r.
I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

9:00 – za + Andrzeja Gieracha w 12 roczn. śm., Agnieszkę i Józefa Gierachów
Antoninę i Władysława Zimnickich.
12:00 – o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Przemysława Męciny z ok.
18 roczn. urodzin.
16:00 – 1) za + Mariannę i Feliksa Gabryszewskich oraz Józefę i Józefa Boneckich;
2) za + Kazimierza Małyszczuka, 11 Msza św. gregoriańska.

Co roku w ostatnią niedzielę przed Popielcem rozpoczyna się
w Polsce Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu, trwający do
kolejnej soboty.
W tym roku Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu odbędzie się
pod hasłem „Abstynencja dzieci troską rodziny, Kościoła
i narodu”.

