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Kalendarz liturgiczny
17 lutego 2013r. - NIEDZIELA
Imieniny: Julian, Zbigniew, Sylwia
LITURGIA SŁOWA:
Pwt 26, 4-10
PSALM 91, 1-2.10-15
Rz 10, 8-13
EWANGELIA: Łk 4, 1-13
18 lutego 2013r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Alberta, Krystiana
LITURGIA SŁOWA:
Kpł 19, 1-2. 11-18
PSALM 19, 8-9.10 i 15
EWANGELIA: Mt 25, 31-46
19 lutego 2013r. – WTOREK
Imieniny: Elżbiety, Konrada
LITURGIA SŁOWA:
Iz 55, 10-11
PSALM 34, 4-7.16-19
EWANGELIA: Mt 6, 7-15
20 lutego 2013r. – ŚRODA
Imieniny: Anety, Juliusza
LITURGIA SŁOWA:
Jon 3, 1-10
PSALM 51, 3-4.12-13.18-19
EWANGELIA: Łk 11, 29-32
21 lutego 2013r. – CZWARTEK
Imieniny: Feliksa, Roberta
LITURGIA SŁOWA:
Est (Wlg) 14, 1. 3-5. 12-14
PSALM 138, 1-3. 7-8
EWANGELIA: Mt 7, 7-12
22 lutego 2013r. – PIĄTEK
Katedry Św. Piotra, Apostoła
Imieniny: Małgorzaty, Marty
LITURGIA SŁOWA:
1 P 5, 1-4
PSALM 23, 1-6
EWANGELIA: Mt 16, 13-19
23 lutego 2013r. – SOBOTA
Bł. Stefana Frelichowskiego,
prezbitera i męczennika
Imieniny: Izabeli, Romana
LITURGIA SŁOWA:
Pwt 30, 15-20
PSALM 119, 1-2.4-5.7-8
EWANGELIA: Mt 5, 43-48

I NIEDZIEL A
WIELKIEGO POSTU
E WA N G E L I A :

Ł k 4 ,1-13
„Powrócił Jezus znad Jordanu
i przebywał w Duchu Świętym na pustyni czterdzieści dni,
gdzie był kuszony przez diabła.”
Na pustynię wyprowadził Jezusa Człowieka dobry Duch, aby pościwszy
czterdzieści dni przygotował się do głoszenia Ewangelii. W tym chce Mu
przeszkodzić zły duch i oddalić Go od planu Ojca. Zamiast upokorzenia,
poniżenia, miłości i krzyża, obiecuje drogę łatwych sukcesów. Kamienie
będą chlebem, „dam Tobie potęgę i wspaniałość”. Otrzymasz wszystko
pod jednym warunkiem – „oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje.”
Za każdym razem Jezus odrzuca sugestię, przytaczając słowa Pisma Świętego.
Jakiż piękny wzór do naśladowania. Wielki Post to nasza pustynia. Okazja,
aby sprawdzić czy nasze życie jest zgodne z planem Bożym. Łatwiznę,
pozory i powierzchowność musimy odrzucić. Jak to zrobić, napisane jest
w Piśmie Świętym. Konieczne są rekolekcje i konfrontacja naszego sposobu
życia ze Słowem Bożym. Dzisiejsza niedziela swymi tekstami liturgicznymi
wzywa i zaprasza nas do odwrócenia się od własnych, marnych planów.
Poświęcaj więcej czasu na czytanie Pisma Świętego.
Adam Żak

DROGA KRZYŻOWA
W PIĄTEK, 22 LUTEGO
DLA DOROSŁYCH – O GODZ. 730 i 1730
DLA MŁODZIEŻY – O GODZ. 1900
/W KAPLICY ŚWIĘTEJ RODZINY/

DLA DZIECI – O GODZ. 1645
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OŚWIADCZENIE
PAPIEŻA BENEDYKTA XVI
ZŁOŻONE WOBEC
KOLEGIUM KARDYNALSKIEGO
Najdrożsi Bracia,
zawezwałem was na ten Konsystorz nie tylko z powodu
trzech kanonizacji, ale także, aby zakomunikować wam
decyzję o wielkiej wadze dla życia Kościoła. Rozważywszy
po wielokroć rzecz w sumieniu przed Bogiem, zyskałem
pewność, że z powodu podeszłego wieku moje siły nie
są już wystarczające, aby w sposób należyty sprawować
posługę Piotrową. Jestem w pełni świadom, że ta posługa, w
jej duchowej istocie powinna być spełniana nie tylko przez
czyny i słowa, ale w nie mniejszym stopniu także przez
cierpienie i modlitwę. Tym niemniej, aby kierować łodzią
św. Piotra i głosić Ewangelię w dzisiejszym świecie, podlegającym szybkim przemianom i wzburzanym przez
kwestie o wielkim znaczeniu dla życia wiary, niezbędna jest
siła zarówno ciała, jak i ducha, która w ostatnich miesiącach
osłabła we mnie na tyle, że muszę uznać moją niezdolność
do dobrego wykonywania powierzonej mi posługi. Dlatego,
w pełni świadom powagi tego aktu, z pełną wolnością,
oświadczam, że rezygnuję z posługi Biskupa Rzymu,
Następcy Piotra, powierzonej mi przez Kardynałów
19 kwietnia 2005 roku, tak, że od 28 lutego 2013 roku, od
godziny 2000, rzymska stolica, Stolica św. Piotra, będzie
zwolniona (sede vacante) i będzie konieczne, aby ci, którzy
do tego posiadają kompetencje, zwołali Konklawe dla
wyboru nowego Papieża.
Najdrożsi Bracia, dziękuję wam ze szczerego serca za całą
miłość i pracę, przez którą nieśliście ze mną ciężar mojej
posługi, i proszę o wybaczenie wszelkich moich niedoskonałości. Teraz zawierzamy Kościół święty opiece Najwyższego
Pasterza, naszego Pana Jezusa Chrystusa, i błagamy Jego
Najświętszą Matkę Maryję, aby wspomagała swoją matczyną
dobrocią Ojców Kardynałów w wyborze nowego Papieża.
Jeśli o mnie chodzi, również w przyszłości będę chciał
służyć całym sercem, całym oddanym modlitwie życiem,
świętemu Kościołowi Bożemu.

Benedykt XVI, papież
Watykan, 10 lutego 2013 roku

GORZKIE ŻALE
Z KAZANIEM PASYJNYM
W NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU
O GODZ. 17 00
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SMUTNE
JEST MOJE ŻYCIE
Smutne jest moje życie.
Pełne tęsknoty i żalu.
Serce moje płacze
z bólu i tęsknoty.
Patrzę na ten
świat oczyma poety.
Żal mój pogłębia się
z dnia na dzień.
Żyję nadzieją na
lepsze jutro.
Miłość moja rozwija się
do tej, którą
bardzo kocham.
Luba - kochana pociesz mnie.
Daj odrobinę lepszego życia.
Ogarnij mnie
tym, co mocno
lubię i kocham.
Przytul mnie do
swego serca.
Będzie nam dobrze.
Będzie piękne nasze
dalsze życie.
Czekam!
Myślę.
Czuwam.
Żyję.
Jestem przy Tobie.
Bóg mi w moim życiu
pobłogosławi.
Wiara będzie kwitła.
Nie opuścisz mnie
na padole ziemskim.
Liczę, że jutro
mego życia będzie
inne - pełne moich intymnych marzeń.
Z Tobą będę żył dalej.
Dopomóż mi
w niełatwym życiu ziemskim.
Jutro będzie
jutrzenką moich
myśli i uczuć.
Trwam w myśli
o lepszym jutrze.
Bóg jest ze mną.
Stefan Suwała

SZATA CHRYSTUSA UKRZYŻOWANEGO
O NIEZWYKŁEJ, TAJEMNICZEJ MOCY
Czytałeś? …
Przepiękną opowieść
o Szacie Ukrzyżowanego
naszego Zbawiciela – Baranka Bożego…
O Szacie delikatnej, miękkiej
po Męce Chrystusa Krwią Jego Najświętszą zabarwionej;
Krwią Bożą, Najdroższą przesiąkniętą...
Czy znasz tę opowieść piękną?
Jeśli nie, to posłuchaj przynajmniej słów tych parę:
... Chrystus, Pan i Brat nasz, a Syn Boży
oﬁarowany za grzechy ludzkości
na drzewie Krzyża bestialsko zamęczony,
tak okrutną karę ponosząc z rąk żołdaków rzymskich
Skonał, do granic możliwości, udręczony
Przedziwna to historia, a jednak prawdziwa...
Jak z opowieści tej wynika, Marcellus - trybun rzymski
patrycjuszowskiego stanu - rozkaz ten wykonał,
własnoręcznie krzyżując Jezusa - Zbawiciela...
Marcellus; właśnie on, tego haniebnego czynu dokonał.
- A co było potem?
- Zapomnieć nie mógł przedobrych Oczu
Chrystusa - Zbawiciela,
który - w ostatniej sekundzie przed śmiercią
wzrok swój zamglony Łzami i Krwią
na Marcellusa skierował…
Nie zrozumiał słów Mesjasza,
spostrzegł tylko ze strachem,
że nagle ciemności nieprzeniknione
przeszywają ziemię, że słońce
(chyba z rozpaczy i ze zgrozy - gaśnie)
I w uszy Marcellusa
wdarł się huk gromu przeraźliwego...
Tak się dokonała śmierć krzyżowa
okrutna śmierć, straszliwa!
Najświętszego Baranka Bożego.

- A co było potem?
- Posłuchaj: Żołnierze o Szatę Skazańca Jezusa Chrystusa grali w kości...
Marcellus był między nimi.
Wszyscy oni skrupułów pozbawieni,
bo przecież ci żołdacy rzymscy nic o Nim nie wiedzieli
I chyba nigdy o Bogu Przenajświętszym
w życiu nie słyszeli...
A na bezwstydnej uczcie, którą się potem odbyła,
ręka tegoż żołdaka na to się zdobyła,
że zachęcany przez kpiny, śmiechy, urągania
Marcellus sięgnął po Szatę
i po chwili wahania włożył na swą „postać”...
ale z niezrozumiałych przyczyn - zdarł ją z siebie
natychmiast!
Nie mógł na Niej pozostać długo...
- A potem co się stało, powiedz?
- Historia toczy się jeszcze wartką strugą;
Marcellus z niewyjaśnionych przyczyn
długo i ciężko chorował
(duchem był nieobecny na tym naszym świecie);
„BYŁEŚ TAM?” - to pytanie, które do każdego,
kogo spotkał, kierował
A Szaty... nienawidził. Ale to przecież Bóg Sam
nad nim się zmiłował
i w chwili, gdy kierowany odruchem rozpaczy, Marcellus,
sięgnął po sztylet, aby skończyć wszystko...
Niechcący dotknął Szaty... i... ulgi niewysłowionej doznał.
Poczuł właśnie, jak mija napięcie, niemoc
a cierpienie - przepędza się w nim w radosne,
szczęśliwe odprężenie!
Szata to właśnie sprawiła, a ściślej - Syn Boży!
Jeśli możesz, przeczytaj piękną powieść „Szata”
Zobaczysz, że Twoje życie z Chrystusem
naprawdę szczęśliwie się ułoży.
I wszystkie troski oﬁarujesz Chrystusowi.
Katarzyna Wilczyńska

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Wszystkie stworzenia noszą w sobie pewne
podobieństwo do Boga, w szczególny sposób
człowiek - stworzony na obraz i podobieństwo Boże.
Różnorodne doskonałości stworzeń (ich prawda,
dobro, piękno) odzwierciedlają więc nieskończoną
doskonałość Boga.”

MYŚL
ŚW. WINCENTEGO PALLOTTIEGO
„Im większa będzie chwała oddawana Bogu
w życiu doczesnym, tym większa będzie
chwała, jaką oddawać Mu będziemy
przez całą wieczność.”
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PRZEWODNICZĄCY EPISKOPATU POLSKI
O REZYGNACJI PAPIEŻA
Ksiądz Arcybiskup Józef Michalik: Papieską decyzję odbieram z dużym zdumieniem i zaskoczeniem, dlatego
że widzę w tym Papieżu człowieka niezwykłego. Dał wiele dowodów, iż jest człowiekiem głębokiej wiary,
przeżywającym ją jako osobisty kontakt z Bogiem. Benedykt XVI to bardzo sprawny intelektualista, wybitny
teolog, który przy tym posiada wielką i rzadką umiejętność kontaktu ze współczesnym światem i współczesną
kulturą. W moim odczuciu jest to człowiek dużej pamięci, z umiejętnością przywołania różnych wydarzeń z
przeszłości i odnoszenia ich do konkretnych sytuacji współczesnych.
Przysłużył się Kościołowi bardzo mocno jako wybitny teolog, a tym bardziej jako papież. Ma głębokie rozeznanie
znaków czasu i widać było wyraźnie, że w relacjach ludzkich jest to człowiek bardzo pokorny, bezpośredni i
przystępny. Natomiast ten zaskakujący fakt, świadczy o tym, że papiestwo to jest służba niełatwa. Świadczy
również o wrażliwości papieża i jego miłości do Kościoła, któremu chce służyć nadal, chce mu pomagać, ale
nie być tym, który dźwiga główną odpowiedzialność za Kościół. W moim odczuciu, decyzja o rezygnacji
ukazuje wielkość Benedykta XVI.

Odeszli w styczniu do Pana:
Janina Zajączkowska /l. 68/
Stanisław Kacper Kosiec /l. 68/
Piotr Jan Pietruczuk /l. 64/
Elżbieta Stanisława Jurczak /l. 75/
Andrzej Kołodziejczyk /l. 76/
Monika Oparcik /l. 88/
Janina Siwiec /l. 89/
Edward Gawryjołek /l. 67/
Marian Ziętek /l. 76/
Barbara Pruś /l. 75/

Sakrament chrztu świętego
w styczniu przyjęli:

Paula Sułecka
Antonina Maria Szlachcińska
Alicja Przybora

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj o godz. 1400 w kancelarii paraﬁalnej rozpoczynamy kurs przedmałżeński.
2. Również dzisiaj, o godz. 1530, zostanie odprawiona Msza święta dla kandydatów do bierzmowania
i ich rodziców.
3. Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 1700. Taca
zbierana w czasie tego Nabożeństwa przeznaczona jest na przygotowanie Grobu Pańskiego.
4. W piątek Droga krzyżowa:
dla dorosłych – o godz. 730 i 1730,
dla dzieci – o godz. 1645,
dla młodzieży – o godz. 1900, w Kaplicy Świętej Rodziny.
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