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______VIII N IEDZIELA Z WYKŁA_________
Ewangelia według św. Łukasza ( 6,39 – 45 )
Jezus opowiedział uczniom przypowieść: «Czy może niewidomy prowadzić
niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj? Uczeń nie przewyższa
nauczyciela. Lecz każdy, dopiero w pełni wykształcony, będzie jak jego nauczyciel.
Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we
własnym oku? Jak możesz mówić swemu bratu: „Bracie, pozwól, że usunę
drzazgę, która jest w twoim oku”, podczas gdy sam belki w swoim oku nie
widzisz? Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby
usunąć drzazgę z oka brata swego.
Nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc, ani też drzewa złego,
które by dobry owoc wydawało. Po własnym owocu bowiem poznaje się każde
drzewo; nie zrywa się fig z ciernia, ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron.
Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze
złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta».
Nasze życie naznaczone jest szybkim upływem czasu. Wczorajszy dzień już
przeminął i nigdy nie wróci. Być może był to dobry czas i przybliżyłem się o jeden
krok do nieba. A może wczorajszy dzień zostawił we mnie liczne powody do
smutku i żalu - to moje życiowe porażki i grzechy, które obciążają moje sumienie.
A może zmarnowałem podarowany mi przez Boga czas. O dniu jutrzejszym mogę
tylko przypuszczać, że mam na niego wpływ. Tworzę plany, robię liczne wpisy w
kalendarzu i widzę, że tak dużo jest do zrobienia. Dla Boga natomiast liczy się
tylko dziś. Dlatego właśnie daje nam czas na to, abyśmy się zatrzymali, zrzucili z
siebie liczne troski i zaufali Mu, powierzając się Jego Opatrzności. Bóg nieustannie
pochyla się nad każdym człowiekiem zranionym przez grzech, bo Jego miłość ma
moc uzdrawiania i zachęca nas do duchowego wysiłku, abyśmy stawali się
„godnym mieszkaniem dla Boga”.
Takim szczególnym i wyjątkowym czasem są rekolekcje wielkopostne, które
daje nam Bóg. To czas łaski i Bożego miłosierdzia, nie zmarnuj tego czasu. To
święty czas. Zaufaj Jezusowi, Jemu na Tobie bardzo zależy.

P O R Z Ą D E K M S Z Y Ś W . 4 – 10.03.2019
PONIEDZIAŁEK – 04.03.2019 – św. Kazimierza Królewicza
7.00 - Za † ojca Kazimierza w dniu imienin, mamę Marię, męża Bogumiła, bratanicę Elwirę,
†† z rodziny Wojs, Białkowskich i Wnękowicz
18.00 - Za †† rodzic. Janinę i Franciszka, męża Leszka, zięcia Henryka, dziadków z obu str.,
teściów, † koleżankę Irenę i d. w c.
- Do B. Op. p. w. MB Częstochowskiej w int. Krystyny i Eugeniusza oraz o bł. B. dla dzieci
z rodzinami oraz o bł. B. w rodzinie
WTOREK – 05.03.2019
7.00 - Za †† rodzic. Annę i Zygmunta, teściów, †† z pokrew. z obu str. i d. w c.
18.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Stanisławy z ok. 75 r. ur. oraz o bł. B. w rodzinie.
- Za † mamę Zofię, ojca Józefa, †† z rodziny, pokrew. i d. w c.
ŚRODA – 06.03.2019 – POPIELEC
7.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w pewnej int.
9.00 - Za † Henryka Grzeszczak i †† z rodziny
16.30- Za † mamę Klarę Lipok w 10 r. śm., † ojca Pawła, †† dziadków Gabrielę i Pawła Lipok
18.00- Za † Hieronima Antosiak w r. śm., †† rodzic. z obu str., †† braci i siostry
- Za † mamę Marię Szustka w 30 dniu po śm.
CZWARTEK – 07.03.2019 – Pierwszy Czwartek Miesiąca
7.00 - Za kapłanów i o nowe powołania kapłaoskie, zakonne i misyjne z naszej parafii
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Waltraudy Klyszcz oraz za † męża Józefa
18.00- Za † ojca Józefa Tkotz
- Za † ojca Jana Dudziec, Teofila i Helenę Pawełek, siostrę Ingę Grzesik i Hannę Lieber,
szwagra Herberta
PIĄTEK – 08.03.2019
7.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Józefa z ok. 85 rocz. urodzin oraz o błog. Boże dla dzieci
z rodzinami i dla całej rodziny
15.00 - Godzina Miłosierdzia Bożego
17.00 - Droga Krzyżowa
18.00 - MSZA ŚWIĘTA W INTENCJI KOBIET
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. córki Beaty, zięcia Michała i wnuka Maksymiliana
SOBOTA – 09.03.2019
7.00 - Za †† siostry Stefanię i Bronisławę, babcię Anię i Jana Gawrooskiego
18.00 - Za †† rodzic. Dorotę i Adolfa Dambiec, teścia Rudolfa Kania, †† z rodziny i pokr. oraz
o błog. Boże i zdrowie w rodzinie.
- Za † Romana Koteluk w 3 r. śm. i za †† z rodziny z obu str.
I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 10.03.2019
7.00 - Za † ojca Franciszka w kol. r. śm., mamę Klarę, †† dziadków i kuzynkę Salomeę
8.30 - Za †† rodzic. Martę i Bernarda Prus, męża Rudolfa Kania, siostrę Różę, siostrzenicę
Helenę, szwagra Jana, teścia Pawła, żony Katarzynę i Gertrudę, †† dziadków i †† z pokr.
- Za †† rodzic. Helenę i Tadeusza Juszczak, Brygidę i Józefa Lebek, dziadków z obu str.,
siostry, bratowe, szwagrów, siostrzenicę Mariannę, męża Michała, †† z pokrew. i d. w
10.00 -ROCZEK: Patrycja Simon, Szymon Brożyna
- Za † syna Ireneusza Sobko w 12 r. śm. i d. w c.
11.15 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. córki Ilony i zięcia Wiesława oraz o bł. B. dla wnuków
Jakuba i Wojciecha

- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. córki Jolanty i zięcia Deryla, wnuczki Amelki oraz z prośba
o szczęśliwe rozwiązanie dla Jolanty
15.00 - Za † Nadzieję Piwooską w 3 r. śm., za jej †† rodzic. i teściów.
- Za †† rodzic. Franciszkę i Franciszka, †† siostry i braci
16.00 - Gorzkie Żale

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 3 – 10.03.2019
1. VIII Niedziela Zwykła. Dzisiaj rozpoczyna się Tydzieo Modlitw o Trzeźwośd Narodu, to czas
modlitwy o trzeźwośd w naszych rodzinach i wynagradzania Bogu za grzechy pijaostwa
i jego zgubne skutki.
2. Zgodnie ze zwyczajem, dzisiaj a także w poniedziałek i wtorek odbywa się w kościele
adoracja Najświętszego Sakramentu przed rozpoczęciem Wielkiego Postu.
Zapraszamy na wspólną adorację od godz. 16.00 do 17.00.
3. W poniedziałek i wtorek adoracja w kaplicy Miłosierdzia Bożego od 7.30 do 18.00.
O godz. 17.30 różaniec w intencji wynagrodzenia i przebłagania za grzechy własne i za grzech
popełnione w naszej parafii.
Program adoracji jest na tablicy ogłoszeo i na drzwiach kościoła.
4.W poniedziałek obchodzimy święto Św. Kazimierza, Królewicza - patrona młodzieży.
Ze względu na Dni Eucharystyczne nie będzie nowenny do św. O. Pio.
5. W Środę Popielcową rozpoczyna się w Kościele katolickim Wielki Post. W tym dniu
obowiązuje nas post ścisły, tzn. jakościowy i ilościowy.
6. Msze św. w Środę Popielcową będą o godz.: 7.00; 9.00; 16.30; 18.00. Na każdej Mszy św.
będzie obrzęd poświęcenia i posypania popiołem. Zachęcamy do podjęcia konkretnych
postanowieo wielkopostnych w duchu pokuty i wynagrodzenia Panu Bogu za grzechy swoje
oraz w intencji nawrócenia grzeszników. W każdy piątek, nie tylko w Wielkim Poście, należy
wstrzymad się od spożywania pokarmów mięsnych i czynimy to w duchu pokuty
i wynagrodzenia Panu Bogu za grzechy. Zachęcamy również do udziału w wielkopostnych
nabożeostwach pokutnych: Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale.
7. W czwartek o godz. 18.00 Msza św. wieczorna - szkolna i Droga Krzyżowa dla dzieci.
Zapraszamy wszystkie dzieci a także rodziców i opiekunów.
8. W piątek o godz. 15.00 – Godzina Miłosierdzia Bożego, zapraszamy na nabożeostwo
w godzinie męki i śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu i do wspólnego odmówienia Koronki.
O godz. 17.00 Droga Krzyżowa dla młodzieży i dorosłych jako wynagrodzenie Panu Bogu za
grzechy kapłanów i osób konsekrowanych.
W piątek 8 marca przypada Dzieo Kobiet. O godz. 18.00 Msza św. w intencji Kobiet w dniu ich
święta, zapraszamy serdecznie do wspólnej modlitwy.
O godz. 19.00 spotkanie formacyjne dla kandydatów do Bierzmowania.
9. W sobotę o godz. 10.00 spotkanie formacyjne dla ministrantów i Dzieci Maryi .
O godz. 17.15 wystawienie Najśw. Sakramentu i różaniec o błog. owoce rekolekcji.
10. W I Niedzielę Wielkiego Postu tj. 10 marca rozpoczynamy rekolekcje wielkopostne.
Rekolekcje to czas łaski i Bożego miłosierdzia, to święty czas, który daje nam Bóg, zapraszamy.
Program rekolekcji jest wywieszony na tablicy ogłoszeo i na drzwiach kościoła.
11. Składamy serdeczne Bóg zapład za złożone dzisiaj ofiary, które przeznaczone są na
potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego i innych instytucji diecezjalnych. Życzymy
błogosławieostwa Bożego, obfitych łask Bożych w nowym tygodniu i owocnego przeżycia
rekolekcji wielkopostnych i Dni Eucharystycznych w naszej parafii.

_______NAWRACAJCIE SIĘI WIERZCIE W EWANGELIĘ______
Środa Popielcowa rozpoczyna czas czterdziestodniowego postu, który ma nas
przygotowad do przeżywania i obchodzenia tajemnicy Męki, Śmierci i Zmartwychwstania
Jezusa. Środowy obrzęd poświęcenia i posypania głów popiołem z ubiegłorocznych palm jest
skromny, prosty, surowy, ale pouczający; towarzyszą mu słowa: Nawracajcie się i wierzcie
w Ewangelię, Pamiętaj, że prochem jesteś i w proch się obrócisz.
Czym jest i powinien byd Wielki Post w życiu chrześcijanina? Jest pamiątką postu Pana
Jezusa. Zbawiciel swą publiczną działalnośd rozpoczął postem i modlitwą na pustyni. Wielki
Post to czas rozważania Męki Paoskiej. Jezus odkupił nas swą Męką, Śmiercią
i Zmartwychwstaniem. Dlatego w szczególny sposób zwracamy uwagę na cierpienia Zbawiciela
i je rozważamy. Służy temu odprawianie Drogi Krzyżowej, nabożeostwa znanego od wieków w
Kościele, obejmującego wszystkie wydarzenia Jego Męki i Śmierci. W naszych kościołach
śpiewamy także Gorzkie Żale. Jest to polskie, nieznane w innych krajach, piękne nabożeostwo
poświęcone rozpamiętywaniu Męki Pana i Jego Matki.
Czterdziestodniowy post to także czas umartwienia i pokuty. Mówi o tym czwarte
przykazanie kościelne: „Zachowywad nakazane posty i wstrzemięźliwośd od pokarmów
mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywad się od udziału w zabawach”. Czasem pokuty w
Kościele jest okres Wielkiego Postu, a także piątki całego roku. Cnota pokuty, czyli zwrócenie
się do Boga, odmiana życia jest Bożym nakazem koniecznym do zbawienia. Biskupi polscy w
Wykładni dla IV Przykazania mówią: „Wszyscy wierni obowiązani są czynid pokutę. Dla
wyrażenia tej pokutnej formy pobożności chrześcijaoskiej, Kościół ustanowił dni i okresy
pokuty. W tym czasie chrześcijanin powinien szczególnie praktykowad czyny pokutne, służące
nawróceniu serca, co jest istotą pokuty w Kościele. Powstrzymywanie się od zabaw pomaga w
opanowaniu instynktów i sprzyja wolności serca. Czynami pokutnymi są: modlitwa, jałmużna,
uczynki pobożności i miłości, umartwienie przez wiernie pełnienie obowiązków,
wstrzemięźliwośd od pokarmów mięsnych i post”.
W okresie Wielkiego Postu powinniśmy także praktykowad dobrowolne umartwienia
ofiarowane Bogu. Może to byd nieużywanie alkoholu, tytoniu, ograniczenie oglądania telewizji
czy gier komputerowych, powstrzymanie się od spożywania słodyczy. Doskonalszymi jednak
będą umartwienia wewnętrzne: dobrod, cierpliwośd okazywana innym, przebaczenie,
panowanie nad swym językiem, lenistwem itp. Wielki Post to nie czas smutku czy surowego
stylu życia. Przeciwnie - to czas odnowy, radosnej przemiany, zbliżania się do Boga. To czas
odtwarzania w sobie podobieostwa do Chrystusa,do czego wzywa nas Ojciec Święty, bo
chrześcijanin to człowiek Chrystusa, należący do Niego od momentu chrztu świętego.
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