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NIEDZIELA ZWYKŁA

Ewangelia: Mk 1,14-20

G

dy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię
Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże.
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Przechodząc obok
Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja,
jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich:
„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.

Błogosławieństwo
Niech Bóg będzie zawsze przed Tobą,
aby Ci pokazać właściwą drogę.
Niechaj Bóg będzie zawsze obok ciebie,
aby cię trzymać w swoich ramionach
i cię ochraniać.
Niechaj Bóg będzie zawsze za tobą,
aby cię zachować od ciosów złych ludzi.
Niechaj Bóg będzie zawsze pod tobą,
aby cię pochwycić, gdy upadniesz i
wyciągnąć cię z matni.
Niechaj Bóg będzie zawsze w tobie,
aby cię pocieszyć, gdy ogarnie cię smutek.
Niechaj Bóg będzie zawsze dookoła ciebie,
aby cię obronić, gdy inni atakują.
Niechaj Bóg będzie zawsze ponad tobą,
aby ci błogosławić.
Tak niech ci błogosławi dobry Bóg. Amen

Kalendarz liturgiczny
25 stycznia – 2009r. – NIEDZIELA
Imieniny: Pawła, Miłosza, Tatiany
LITURGIA SŁOWA
Jon 3, 1 – 5. 10
Psalm 25
1 Kor 7, 29 – 31
EWANGELIA: Mk 1, 14 – 20
26 stycznia – 2009 r. – PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Tytusa, Tymoteusza, Pauli
LITURGIA SŁOWA:
2 Tm 1, 1 – 8
Psalm 96
EWANGELIA: Łk 10, 1 – 9
27 stycznia – 2009 r. – WTOREK
Imieniny: Jerzego, Anieli, Przybysława
LITURGIA SŁOWA:
Hbr 10, 1 – 10
Psalm 40
EWANGELIA: Mk 3, 31 – 35
28 stycznia – 2009 r. – ŚRODA
Imieniny: Tomasza, Juliana, Agnieszki
LITURGIA SŁOWA:
Hbr 10, 11 – 18
Psalm 110
EWANGELIA: Mk 4, 1 – 20
29 stycznia – 2009 r. – CZWARTEK
Imieniny: Franciszka, Zdzisława, Bolesława
LITURGIA SŁOWA:
Hbr 10,19 – 25
Psalm 24
EWANGELIA: Mk 4, 21 – 25
30 stycznia – 2009 r. – PIĄTEK
Imieniny: Macieja, Martyny, Sebastiana
LITURGIA SŁOWA:
Hbr 10, 32 – 39
Psalm 37
EWANGELIA: Mk 4, 26 – 34
31 stycznia – 2009 r. – SOBOTA
Imieniny: Jana, Ludwiki, Marceli
LITURGIA SŁOWA:
Hbr 11, 1 – 2. 8 – 19
Psalm Łk 1
EWANGELIA: Mk 4, 35 – 41

Z Panem Bogiem wszystko będzie dobrze...
W dzisiejszym świecie często odnoszę wrażenie,że w sprawach tworzenia związków, kompletnie
wyłączamy głos Pana Boga. Kierujemy się zakochaniem, upodobaniem, fascynacją, może niekiedy wygodą
i rozsądkiem. Nie zastanawiając się nad tym, że wybór życiowego partnera jest także początkiem do
macieżyństwa i ojcostwa...Jeśli bowiem wierzymy w pomoc i opiekę Bożą, w Jego Opatrzność, to również
trzeba nam wierzyć, że to Pan Bóg pozwala nam spotkać w życiu tą jedną jedyną miłość... Spotykamy nacodzień
wielu różnych ludzi więc jak teraz wybrać spośród nich tę jedną, jedyną osobę, tego przyjaciela na całe życie,
męża czy żonę? Nie jest to proste...
Napewno powinniśmy kierować się sercem. Jednak serce dobrze wybierze wtedy, gdy będzie w nim
mieszkał Bóg...Bo to Bóg jest najwiekszą miłością i nikt nas tak bardzo nie ukochał jak On...
Odkąd pamiętam największym moim marzeniem jest założenie szczęśliwej rodziny.To jest to, czego
najbardziej pragnę. Dlatego staram się czytać dużo książek z psychologii o rodzinie i obserwuję życie znajomych
mi rodzin, i staram się uczyć na błędach jakie popełniają ale także czerpać dobre i mądre rady od nich... Mam
co prawda dopiero 18 lat, lecz wiem, na czym mi zależy i do czego dąże. Gdy się rozejrze to wokół mnie
rozpada się tyle małżeństw, które robiły na początku wrażenie bardzo dobrych, zgodnych par. Może to właśnie
w tych związkach zabrakło w pewnym momencie Pana Boga?
Ja jestem osobą wierząca, modlę się do Boga, aby mi w tym pomógł, ale tak jak każdy człowiek mam swoje
chwile słabości,wachania i wtedy zadaję sobie pytania: Czy mogę prosić Boga, aby mnie przed tym bronił?
Czy powinnam modlić się za swego przyszłego małżonka? a jeżeli tak to jak się mam modlić?
Już od ponad roku modlę się specjalną modlitwą o wybór dobrego partnera życiowego,wierzę że mnie
się uda a może i wy spróbujcie...

Modlitwa o dobrego męża
Boże, Ojcze niebieski, który kierujesz losami każdego człowieka, pokieruj moim życiem tak, bym znalazła
dobrego męża, z którym mogłabym godnie spełniać zadania, dla których małżeństwo ustanowiłeś. Utwierdź
serce moje w cnocie, bym nie szukała męża na „śliskich drogach światowych”, ale bym wyprosiła go sobie w
szczerej modlitwie i spotkała go w życiu uczciwym i czystym. Dopomóż mi, bym czas mojego panieństwa
wykorzystać mogła jak najlepiej dla zdobycia cnót i zalet, które potrzebne będą w przyszłości, abym była
dobrą żoną i matką. Niech przygotowanie moje do małżeństwa będzie takie, bym potem nic z mej młodości
nie potrzebowała taić przed mężem, ani ukrywać przed dziećmi, ale by życie moje mogło im służyć za wzór
do naśladowania.

Modlitwa o dobrą żonę
Panie Boże! - Tyś powiedział na początku świata, że niedobrze jest człowiekowi być samemu i dlatego
dałeś Adamowi Ewę za żonę, by mu była podporą i pociechą, a zarazem matką jego dzieci. I ja mam kiedyś
wstąpić w święty związek małżeński. Dopomóż mi więc wybrać sobie taką towarzyszkę życia, z którą mógłbym żyć
uczciwie ku twojej chwale i memu własnemu szczęściu. Oświeć mnie, bym nie oglądał się na urodę ciała albo
na bogactwa, bo te są przemijające, ale bym umiał docenić szlachetny charakter oraz pobożne i czyste życie,
by ta, którą wybiorę, była mi zawsze wierną towarzyszką i godną matką dzieci, którymi raczysz nas obdarzyć.
Wiem, że szczęścia w małżeństwie sam sobie nie znajdę, jeśli Ty, o Boże, nie obdarzysz mnie swym
błogosławieństwem. Stąd o to błogosławieństwo już dziś Cię proszę pragnąc wiernie wypełniać obowiązki
wobec Ciebie oraz przez życie uczciwe i czyste, oszczędne, trzeźwe i pracowite. Proszę Cię: prowadź mnie,
Boże, drogą uczciwości i honoru. Strzeż mnie od wszelkich pokus i lekkomyślności wieku młodzieńczego
i dopomóż mi, bym zawsze godnie odnosił się do każdej kobiety, i ustrzegł się wszystkiego, co Tobie się nie
podoba i co bym musiał później przed małżonką moją ukrywać, albo czego przed dziećmi moimi się wstydzić.

Katarzyna Langowska
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Jestem Bogiem Miłości…
Z miłości powołałem do życia stworzenia, wlałem w ich serca zdolność
miłowania, bo Moim pragnieniem jest zlanie ich w jedno ze Mną, stopienie
ich serce w ogniu Mej miłości!
Z miłości ku ludziom przyszedłem przyszedłem na świat, zrodziłem się
w stajni, pracowałem jako robotnik, wyniszczałem się w pracy apostolskiej…
Z miłości ku ludziom byłem zlany krwawym potem, dźwigałem krzyż
i na nim haniebnie umarłem…
Ach… wreszcie w szaleństwie Mojej Boskiej miłości stałem się
więźniem waszych ołtarzy… oddałem się za pokarm, przykułem się jak
niewolnik do złotych więzów Tabernakulum…
A cóż odbieram w zamian za bezgraniczną miłość?... Opuszczenie…
zapomnienie… niewdzięczność!
A serce ludzkie rozporządza taką potęgą miłości!... O, to serce potraﬁ
tak czule kochać swych krewnych, rodzinę, zdobywać się na akty poświęceń
i oﬁary dla nich, a dla Mnie pozostają już tylko okruchy tej miłości…
To serce ludzkie tak nieraz nieroztropnie powierza się ludzkiej przyjaźni,
oddaje się jej bez zastrzeżeń, a do Mnie przychodzi dopiero wówczas, gdy
przyjaźń stworzeń okaże się zawodna…
To serce umie się zdobyć na heroizm, gdy chodzi o wzniosłe i szlachetne
cele. Potraﬁ okazać litość i miłosierdzie nędzarzom i chorym. Dla Mnie zaś
to samo serce zaciska się i nie ma łzy współczucia…
Pragnienie Mojej miłości nieustannie ściga oczyma przysłoniętymi
łzami te rzesze serc, by je do Mnie przyciągnąć, by je zniewolić do ukochania
Miłości niemiłowanej!...
O duszo wierna, duszo wynagradzająca, ty przynajmniej kochaj mnie.
Mów mi, że Mnie kochasz, że chcesz Mnie kochać miłością coraz gorętszą…
Moje serce nie słucha!...
„Kiedy jestem w kościele wystawiony dla Adoracji, wówczas cieszą się
bardzo, a także wtedy, gdy Mnie się pociesza z miłością i ufnością”.
Jest tylu ludzi, którzy idą błędną drogą, czyń oﬁary i módl się, by wielu
się nawróciło! Moje serce usycha z miłości…

Zachwyt nad zimowym lasem
Och, las iglasty cieszy się
Zima śnieżysta przyszła!
I wszystkie igły drzew szpilkowych
Ubrała w śnieg puszysty.
A małe krzaczki tuż przy ziemi
szronem kosmatym okryła…
Przyozdobiła las zielony
w skrzącą mieniącą się biel
Piękne są teraz korony drzew
ciężkie od śniegu
Słyszysz? Tam w górze, słychać
śliczny ich śpiew
świerków, jałowców, sosen;
Wokół wciąż sypie gęsty śnieg
(misterne cudowne gwiazdki)
Daleko wszak do wiosny
Ten biały świat w słońcu się skrzy,
Promienie słońca złocą
Mienią się całą gamą barw
Na lustrach kałuż, leśnych jezior
Kwitną śnieżyste paprocie;
Mróz wymalował swoim pędzlem
Lodowych kwiatów krocie
Chociaż więc zima mroźna jest
I chłód dokucza srodze
Śliczna jest ta zimowa baśń
Kochać ją można za jej urok

W Pierwszy Piątek Miesiąca 6 lutego 2009r. będziemy
wynagradzać Najświętszemu Sercu Jezusa i Niepokalanemu
Sercu Maryi przed Najświętszym sakramentem. Będziemy też
prosić o Miłosierdzie Boże dla naszej Ojczyzny, naszych rodzin,
o liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne, o to, aby Serce

Dziękując Bogu za jej piękno
Tak wielkie,
że obserwując śnieżyste dni
Serce z zachwytu nad tym cudem
Omal – nie pęknie.
Dzięki Ci, Boże !

Jezusa królowało w naszych sercach! W intencjach własnych.
Początek Adoracji po Mszy Świętej o godz. 8.00, a zakończenie
Mszą Świętą o północy.

Katarzyna Wilczyńska
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INFORMACJE

i

1. Dzisiaj przypada dzień chorych na trąd, Chorych, jak
i lekarzy i wszystkich spieszących z pomocą chorym na
tę chorobę polecamy modlitwom.
2. Dzisiaj o godz. 1700 Nabożeństwo o jedność Chrześcijan.
3. Przyszła niedziela, 1 lutego, jest Pierwszą Niedzielą
Miesiąca w naszym kościele zamiast kazania –
Adoracja Najświętszego Sakramentu.
4. W przyszłą niedzielę Komitet Budowy będzie przyjmował
indywidualne oﬁary na budowę naszego kościoła
w Mazowszanach.
5. Również w przyszłą niedzielę o godz. 1045 zostanie
odprawiona Msza Święta w intencji Księdza Romualda
Fogla SAC z okazji Jego imienin. Solenizanta polecamy
pamięci modlitewnej.
6. W przyszłą niedzielę o godz. 1430 Msza Święta Hospicyjna.
7. Także w przyszłą niedzielę 1 lutego o godz. 1600
w kaplicy Świętej Rodziny zostanie odprawiona Msza
Święta w intencji Rodzin.
8. Wspólnota Intronizacji Najświętszego Serca Pana
Jezusa, zaprasza do wzięcia udziału w nocnym czuwaniu
na Jasnej Górze. Wyjazd do Częstochowy sprzed naszego
kościoła w niedzielę 1 lutego o godz. 1500, powrót
2 lutego około godz. 630. Koszt wyjazdu 30 zł.
Szczegółowe informacje zostały podane w gazetce
paraﬁalnej.

Nocne spotkanie z Matką
Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w Nocnym
Czuwaniu na Jasnej Górze – zaprasza Wspólnota
Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa
Wyjazd do Częstochowy sprzed naszego kościoła
w niedzielę 1 lutego o godz. 15 00,
p ow ró t w p o n i e d z i ał e k 2 l u te g o
o k oł o g o d z . 6 3 0 . K o s z t w y j a zd u 3 0 zł.
Zapisy pod numerem telefonu (048) 363-38-09

W MINIONYM
TYGODNIU

Ochrzczeni zostali
18 stycznia
Jakub Więcaszek
Eryk Dobrowolski

Dzieckiem Bożym jestem ja…
Odeszli do Pana
Jadwiga Rudzka ( l. 79)
– 17 stycznia 2009 r.

Wieczny odpoczynek
racz im dać Panie…

KANCELARIA
PARAFIALNA

czynna:
od poniedziałku do piątku:
8.00 – 10.00
16.00 – 18.00
w sobotę:
8.00 - 10.00

Motto
Kiedy moja modlitwa stała sie bardziej
skupiona i wewnętrzna,
to miałem coraz mniej do powiedzenia.
W końcu zamilkłem.
— Søren Kierkegaard
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