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Kalendarz liturgiczny
5 lutego 2012r. – NIEDZIELA
Imieniny: Agaty, Adelajdy
LITURGIA SŁOWA:
Job 7, 1-4.6-7
PSALM 147A, 1-2.3-4.5-6
1 Kor 9, 16-19.22-23
EWANGELIA: Mk 1, 29-39
6 lutego 2012 r. - PONIEDZIAŁEK
Świętych męczenników Pawła Miki i Towarzyszy
Imieniny: Doroty, Pawła
LITURGIA SŁOWA:
1 Krl 8, 1-7.9-13
PSALM 132, 6-7.9-10
EWANGELIA: Mk 6, 53-56
7 lutego 2012 r. – WTOREK
Św. Ryszarda, króla
Imieniny: Teodora, Ryszarda
LITURGIA SŁOWA:
1 Krl 8, 22-23.27-30
PSALM 84, 3-4.5 i 10.11
EWANGELIA: Mk 7, 1-13
8 lutego 2012 r. – ŚRODA
Św. Józeﬁny Bakhity, dziewicy
Imieniny: Hieronima, Sebastiana
LITURGIA SŁOWA:
1 Krl 10, 1-10
PSALM 37, 5-6.30-31.39-40
EWANGELIA: Mk 7, 14-23
9 lutego 2012 r. – CZWARTEK
Św. Apolonii, męczennicy
Imieniny: Apolonii, Mariana
LITURGIA SŁOWA:
1 Krl 11, 4-13
PSALM 106, 3-4.35-36.37 i 40
EWANGELIA: Mk 7, 24-30
10 lutego 2012 r. – PIĄTEK
Św. Scholastyki, dziewicy
Imieniny: Scholastyka, Jacka
LITURGIA SŁOWA:
1 Krl 11, 29-32; 12,19
PSALM 81, 10-11ab.12-13.14-15
EWANGELIA: Mk 7, 31-37
11 lutego 2012 r. – SOBOTA
NMP z Loudres; Światowy Dzień Chorych
Imieniny: Olgierda, Lucjana
LITURGIA SŁOWA:
1 Krl 12, 26-32; 13, 33-34
PSALM 106, 6-7a.19-20.21-22
EWANGELIA: Mk , 1-10

V

NIEDZIEL A

ZWYKŁA

E WA N G E L I A : M k 1 , 2 9 - 3 9
„Wszyscy Cię szukają.”
Jaki był powód tego, że nagle wzrosło zainteresowanie
osobą Jezusa? „Całe miasto było zebrane u drzwi”, a gdy
się oddalił zaczęli Go szukać. Przyczyna była jedna: „uzdrowił
wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami.” Ewangelista nic
nie mówi o reakcji ludzi na naukę, którą głosił Jezus. A przecież
uzdrawianie chorych było potwierdzeniem, że On jest Mesjaszem. Pierwszoplanowe było głoszenie Ewangelii. „Pójdźmy (…)
do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo na
to wyszedłem.” Czy ja jestem wśród szukających Jezusa?
Z jakiego powodu to czynię? Słucham Jego nauki, czy jestem
w tłumie oczekującym biernie na znaki? Panie daj, abym
poszukał Ciebie, nie stawiał Ci żadnych warunków.
Adam Żak

ŻYCZENIA
Księdzu Romualdowi Foglowi SAC
z okazji imienin życzymy,
by jego praca
przynosiła obﬁte owoce
i jednoczyła wszystkich ludzi
w jedną Chrystusową owczarnię.
Życzymy pogody ducha
i radości na każdy dzień!
Niech Duch Święty
wylewa obﬁcie swoje dary,
Maryja – Matka kapłanów
– niech wspiera w każdej chwili,
a św. Wincenty Pallotti będzie
wzorem w wypełnianiu
wszystkich kapłańskich
obowiązków.
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PIĘKNO ZIMOWYCH MROŹNYCH DNI – CZY TRUDNO JE DOSTRZEC?
Zimowy, leśny, niemal zaczarowany świat
wokół roztoczył swe mroźne czary.
Puszyste frędzle śnieżystego szronu
opanowały wszystko:
i drzew bezlistnych zziębnięte konary
i kosmate świerki,
i nawet rude pnie niebosiężnych sosen,
i każdą ich zieloną igiełkę z osobna.
Wyrazić to cudowne zimowe piękno
prostymi słowami – trudno raczej.
Jest ono tak niewymownie zjawiskowo śliczne,
że chociaż mróz tęgi, siarczysty,
bielutki niczym staruszek
w śnieżystym kożuchu i cieplutkich butach,
spaceruje po zaśnieżonych polach, lasach
i skutych lodem rzekach.
I panuje tak ogromne zimno,
że trudno oddychać wprost w tym krysztale powietrza lutego,
(raczej marzy się o tym, by jak najszybciej
do cieplutkiego mieszkania uciekać…),
to jednak mimo wszystko – choć jest przecież
diametralnie inaczej, niż złotym latem –
w oślepiającym blasku zimowego słońca
stało się jakoś przyjemnie i bardzo sympatycznie.
A jeśli jeszcze do tego śnieg gęsty sypnie koronowym płatkami,
to jego puchowy tren sprawia, że niemal wszyscy
się po prostu tą śnieżnobiałą zimą zachwycamy…
Byleby tylko mieć dość pożywienia
i ciepłe, zimowe ubranie, to – myślę – przetrwamy te mroźne dni
i nic się nikomu złego nie stanie.
A Panu Bogu za to olśniewające piękno
Dziękczynną pieśń zaśpiewamy:
Chwała Ci, o Dobry Boże, za wszystko!
Wierzmy i ufajmy, że nawet w najtrudniejszych chwilach życia
Ty - pełen Miłosierdzia i Dobroci
Zawsze nas wspomożesz.
Dzięki Ci!

Katarzyna Wilczyńska

ZAPROSZENIE
Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego „Galilea” zaprasza na kurs „Nowe Życie”, który odbędzie się
w dniach 17-19 lutego w Turnie.
Na kursie „Nowe Życie” wielu ludzi odnalazło pokój, radość i sens życia,
ponieważ przekonali się, jak dobry jest Bóg.
Przyjedź, przekonaj się, że Bogu zależy również na Tobie!
Kurs prowadzi Szkoła Nowej Ewangelizacji św. Marka, ﬁlia w Radomiu.
Zapisy u Marcina – tel. 48 385 05 50 oraz 600 380 220,
e-mail: galilejczyk@gmail.com
Informacje u Agnieszki – tel. 512 088 154
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KATECHEZA XXXII
KOLEKTA MSZALNA
Zwieńczeniem obrzędów wstępnych Mszy świętej jest modlitwa dnia nazywana kolektą, którą recytuje
lub śpiewa przewodniczący liturgicznego zgromadzenia eucharystycznego. Określenie tej modlitwy jako
kolekta pochodzi od łacińskiego czasownika colligere, co oznacza zbierać razem. Podkreśla się w ten sposób podsumowujący charakter tej modlitwy, która niejako zbiera wszystkie intencje zebranych uczestników Mszy świętej. Jak sami zauważymy, jest to modlitwa przewodniczącego, którą wypowiada w imieniu
wszystkich zgromadzonych. Chociaż wypowiada ją celebrans, to pozostaje modlitwą dialogiczną. Możemy
wyróżnić w niej następujące elementy:
1. wezwanie kapłana – „Módlmy się”. Jest to zaproszenie wszystkich do modlitwy oraz zwrócenia otwartego serca ku Bogu, który jest wśród nas obecny;
2. chwila ciszy – czas przeznaczony na chwilę indywidualnej modlitwy. Chodzi o przedstawienie Bogu
swoich intencji modlitewnych. Stajemy przed Bogiem z całym naszym życiem, często z bagażem różnych
problemów do rozwiązania. Z ufnością oddajemy wszystko Bogu, wierząc, że tylko On może zaradzić naszym potrzebom i rozwiązać nasze problemy;
3. modlitwa celebransa wypowiadana w imieniu wszystkich obecnych na Mszy świętej. W tekście tejże
modlitwy zawarte są:
- wezwanie zwane anaklezą, czyli zawołanie, przywołanie, inwokacja, wyrażająca się najczęściej w słowach: wieczny, wszechmogący, najłaskawszy Stwórco.
- odwołanie się do jakiegoś wydarzenie z historii zbawienia zwane anamnezą. Tekst tej modlitwy jest
uzależniony od okresów liturgicznych lub uroczystości i świąt. Przypominając niezwykłe wydarzenia Bożej
obecności w dziejach świata, prosimy o coś dla nas, całego Kościoła, świata i obecnych w tym świętym zgromadzeniu;
- konkluzja czyli zakończenie modlitwy, która zawsze jest ukazaniem, że modlitwa ta jest zanoszona
przed oblicze Boże przez Chrystusa w Duchu Świętym. Uwidacznia się w niej wymiar trynitarny.
4. Zakończenie wyrażone przez zgromadzonych słowem „Amen.” Jest to wyraz aprobaty wobec tekstu
modlitwy oraz uznanie jej za własną. W ten sposób zgromadzona wspólnota włącza się w tę modlitwę.
W tej modlitwie każdy z nas obecnych na Mszy świętej powinien odnaleźć się wraz z całym bagażem
swego życia i swych problemów. A kiedy kapłan recytuje lub śpiewa słowa kolekty mamy się w nią wsłuchać
i pomyśleć, że tymi słowami, które wypowiada kapłan, ja sam modlę się w imieniu Kościoła, jak również Kościół modli się w moim imieniu.
za: www.diecezja.radom.pl

ZAPROSZENIE
Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Magniﬁcat” zaprasza na
Seminarium Odnowy Wiary pt. „Jak rozmawiać z Bogiem?”
Katechezy rekolekcyjne odbędą się w dniach 8, 15, 21 i 29 lutego
oraz 7, 14, 21 i 28 marca
o godz. 1900.
www.magniﬁcat.e-odnowa.pl
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OGŁOSZENIA
DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj o godz. 10 45 zostanie odprawiona Msza Święta
w intencji ks. Romualda Fogla SAC z okazji jego imienin.
Solenizanta polecamy pamięci modlitewnej.
2. Również dzisiaj Msza święta hospicyjna o godz. 1430.
3. Dziś o godz. 17 Nabożeństwo w intencji chorych i cier00

piących.
4. Jutro, 6 lutego, przypada pierwszy poniedziałek miesiąca.
O godz. 17 30 zostaną odczytane wypominki roczne,
a po nich zostanie odprawiona Msza święta za zmarłych
polecanych w wypominkach.
5. Jutro, 6 lutego, po Mszy świętej wieczornej, odbędzie się
kolejne spotkanie Paraﬁalnej Rady Duszpasterskiej.
6. W sobotę, 11 lutego, przypada wspomnienie Najświętszej
Maryi Panny z Lourdes. Jest to Światowy Dzień Chorego.
W naszej parafii Dzień Chorego będziemy obchodzić
w poniedziałek, 13 lutego, z okazji dnia fatimskiego. Wszystkich
chorych, lekarzy, pielęgniarki, pielęgniarzy i pracowników

BOŻE, KOCHAM CIĘ!
Boże, kocham Cię,
za dar życia.
że dałeś mi życie,
że żyję na ziemi.
Ogromnie się cieszę!
Jestem z Tobą, Boże!
Stworzyłeś mnie, człowieka
na Swój obraz i podobieństwo.
Ogromna radość w mym sercu jest.
Szczęście ogromne,
bo mam obrońcę mego życia.
Modlę się do Ciebie
codziennie – rano i wieczorem,
Wypraszając łaski
dla mnie i całej rodziny.
Boga mam w sercu.
Liczę na Ciebie, Boże,
że mi pomożesz żyć.
„Bo bez Boga, ani do proga.”
Pomoc Twa trwa zawsze
i wszędzie.
Pamiętasz o mnie.
Otaczasz opieką moje życie.
Jakże Cię nie kochać
za tyle dobroci.
Żyję z Tobą
na wieki.
Stefan Suwała

służby zdrowia polecamy Waszym modlitwom.
7. W przyszłą niedzielę, 12 lutego, o godz. 15 zostanie
30

odprawiona Msza święta dla dzieci przygotowujących się
do przyjęcia Pierwszej Komunii świętej i ich rodziców.
Podczas tej Mszy świętej dzieci otrzymają książeczki
do nabożeństwa.
8. Również w przyszłą niedzielę o godz. 1800 zostanie odprawiona Msza święta w intencji Pielgrzymów „Białej 11”.

Myśl
św. Wincentego Pallottiego
„Błogosławieni,
którzy cierpią prześladowania,
gdyż dla nich przygotowane jest
królestwo Boże.
Czy się jest prześladowanym,
czy znajduje się w morzu udręczeń,
trzeba się cieszyć
i dziękować Bogu
oraz być pewnym opieki nieba”
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