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ŚLADAMI MISTRZA Z NAZARETU
rozważania nad Ewangelią niedzielną
Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił,
wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie
stało się lśniąco białe. […]
Piotr rzekł do Jezusa: «Mistrzu, dobrze, że tu
jesteśmy».
Łk 9,28b-29.33
Przypomnij sobie: kiedy, gdzie i jaki był twój
osobiście przeżyty Tabor? Kiedy ostatnio wyszedłeś
na górę, na której doświadczyłeś Boga, odkryłeś olśniewającą o Nim prawdę, pogłębiłeś wiarę w bóstwo
Jezusa; usłyszałeś Jego doradczy głos?
Albo inaczej:
– Kiedy pozwoliłeś, by Chrystus wyprowadził cię
na górę wysoką, na ubocze, z dala od zgiełku i dałeś
Mu okazję objawienia ci prawd o Nim samym, o Jego
i naszym Ojcu Niebieskim i o Duchu Świętym, o tym,
że nie ma dla Niego nic niemożliwego – choć Jego
drogi nie są drogami, którymi zwykli chodzić ludzie.
Nie zdziwię się, jeżeli odpowiesz: – Może tylko
raz przeżyłem Tabor w dotychczasowym moim życiu.
A ktoś nawet powie, że nigdy – gdyż nie miał czasu,
a góra wydawała się za wysoka.

Wielu jednak z nas miało swoją górę Tabor. Może
wyprowadził ich na nią także Chrystus – a były to
może miejsca lub okoliczności czy wydarzenia, gdy
zostaliśmy olśnieni jakąś prawdą lub odkryliśmy, dotknęliśmy niedostrzeganą potąd obecność i działanie
Boga – gdzie dzięki Niemu było nam naprawdę
dobrze, gdzie chcielibyśmy być na stałe; gdzie przeżyliśmy to, do czego odwołujemy się w trudnych
chwilach.
Panie Jezu, który lubisz być Przewodnikiem po
szczytach Mądrości, dobrze, że jesteś i dziś z nami.
Zabierz mnie choć raz na jej górę wysoką. Otwórz
moje oczy, mój umysł, moje serce na prawdy, które
objawiłeś swoim nauczaniem i życiem. Pomóż być
bardziej ochoczym do ich poznawania i uzdolnij
mnie do ich rozumienia. Pozwól zachwycić się prawdami o oczekującym nas udziale w Twojej chwale.
Każdego z nas, w dniach wielkopostnych rekolekcji i w Wielkim Tygodniu – upamiętniającym
Twoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie – wyprowadź na górę wysoką, gdzie sam na sam tylko z Tobą,
na ścieżkach umartwienia, postu, czynów pokutnych i modlitwy odczujemy Twoje przebaczenie, miłosierdzie i miłość.

Wielkopostna Pokuta

W

ielki Post rozpoczęliśmy – jak co roku –
Środą Popielcową. Rozpoczęła ona okres
czterdziestodniowego przygotowania do
największej chrześcijańskiej uroczystości – Świąt
Paschalnych, czyli Wielkanocnych. Wielki Post trwa
do początku liturgii Mszy Wieczerzy Pańskiej sprawowanej w Wielki Czwartek.
Sam zwyczaj posypywania głów popiołem na znak
żałoby i pokuty, celebrowany w Środę Popielcową,
znany jest w wielu kulturach i tradycjach, m.in. w starożytnym Egipcie, u Arabów i w Grecji. W liturgii
pojawił się on w VIII w. Pierwsze świadectwa o święceniu popiołu pochodzą z X w. W 1091 r. papież
Urban II wprowadził ten zwyczaj jako obowiązujący
w całym Kościele. W tym też czasie ustalono, że
popiół do posypywania głów wiernych ma pochodzić z palm poświęconych w Niedzielę Palmową
poprzedniego roku.
W Środę Popielcową obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post ścisły (trzy
posiłki w ciągu dnia, w tym tylko jeden – do syta).
Prawem o wstrzemięźliwości są związani wszyscy
powyżej 14. roku życia, a prawem o poście – osoby
pełnoletnie do rozpoczęcia 60. roku życia. Prawo
kanoniczne nie nakłada na wiernych natomiast
obowiązku uczestniczenia w tym dniu w Eucha-

rystii (chociaż jest to powszechną praktyką, z której
nie powinno się rezygnować bez ważnej przyczyny).
Wielki Post był dawniej czasem, w którym odbywały się nauki, które dawał kandydatom do przyjęcia Chrztu świętego sam miejscowy biskup. On także przeprowadzał końcowy egzamin i uroczyście
udzielał tego sakramentu w noc wielkanocną przed
świtem pamiątki Zmartwychwstania Pańskiego wobec
całej wspólnoty kościelnej. Do dziś zaleca się, by
chrzest osób dorosłych odbywał się właśnie w Wigilię Paschalną i był poprzedzony tzw. skrutyniami,
odbywającymi się na przestrzeni Wielkiego Postu.
W okresie Wielkiego Postu, który jest czasem
pokuty i nawrócenia, Kościół, przypominając słowa
Jezusa, proponuje trzy drogi przybliżania się do Boga:
post, jałmużnę i modlitwę. Liturgia tego okresu jest
dość wyciszona. Dominującym kolorem szat liturgicznych jest fiolet. Z obrzędów Mszy świętej znika
uroczysty hymn „Chwała na wysokości Bogu” (śpiewany jedynie w czasie przypadających w Wielkim
Poście uroczystości, np. św. Józefa – 19 marca, czy
Zwiastowania Pańskiego – 25 marca) oraz radosna
aklamacja „Alleluja” (nawet w uroczystości i święta)
śpiewana przed odczytaniem fragmentu Ewangelii
(zastępuje ją aklamacja „Chwała Tobie, Królu wieków” albo „Chwała Tobie, Słowo Boże”). Zakazane
jest przyozdabianie ołtarza kwiatami, zaś gra na
instrumentach muzycznych dozwolona jest tylko w
celu podtrzymania śpiewu. Z rzadka także odzywają
się dzwony. Jedynym wyjątkiem od tych ostatnich
zastrzeżeń jest IV Niedziela Wielkiego Postu, zwana Niedzielą Laetare (łac. „Wesel się” – od pierwszych słów introitu). W okresie Wielkiego Postu
zabroniony jest udział w zabawach. Organizuje się
także zwykle kilkudniowe rekolekcje, które mają
pomóc w dobrym przeżyciu tego czasu.
W naszej parafii rekolekcje wielkopostne rozpoczną się już w następną niedzielę i potrwają
do środy. Serdecznie zapraszamy!

Niedziela „Ad Gentes” – Niedziela Misyjna
W drugą niedzielę Wielkiego Postu 24 lutego br.
przeżywamy tzw. Niedzielę „Ad Gentes”. Jest to
dzień, w którym szczególną troską ogarniamy sprawę misji. Może mieć ona dwie postaci:
MODLITWA – pomoc duchowa
Najważniejszą formą pomocy jest modlitwa, ofiara i świadectwo życia chrześcijańskiego. Misje to sprawa wiary i łaski, a łaskę upraszamy właśnie modlitwa. Najkrótsza nawet modlitwa w intencji misjonarzy jest wielkim darem dla nich. Ofiarować możemy
w intencji misji wszystkie przeżyte w duchu Ewangelii trudności, cierpienia, których nie brak w naszym życiu. Jak wiele mogą ofiarować chorzy, niepełnosprawni, przeżywając z Chrystusem swoją chorobę! „Cierpienie włączone w Mękę Chrystusa jest
wspaniałym darem człowieka dla drugiego człowieka” - powiedziała Matka Teresa z Kalkuty.
Możemy również w intencji tych, którzy trudzą
się głoszeniem Chrystusowej Ewangelii w krajach
misyjnych ofiarować uczestnictwo we Mszy św.
Wspaniałym darem duchowym, który często składają dzieci, jest rezygnacja z różnych przyjemności
w intencji misji.

WDOWI GROSZ – pomoc materialna
Bardzo istotną pomoc dla misjonarzy, dla ludzi,
w krajach misyjnych stanowią ofiary materialne,
dzięki którym misjonarz może pomagać głodnym
i potrzebującym, wśród których pracuje. Także misjonarze muszą mieć zapewnione podstawowe warunki do pracy misyjnej, by móc pomagać innym,
także materialnie. Polscy misjonarze są świadkami
wstrząsających wydarzeń, tam gdzie są potrzebna
jest elementarna pomoc socjalna, medyczna i oświatowa. Misjonarze ją niosą. Do tego niezbędna jest
pomoc płynąca od nas, gdyż „Kościół misyjny oddaje to, co otrzymuje; rozdaje ubogim to, co jego
bogatsi członkowie oddają mu do dyspozycji.” (Jan
Paweł II). Ofiarodawcy mogą mieć pewność, że ich
ofiary są przekazywane co do grosza na pomoc potrzebującym.
Sprawa pomocy materialnej jest bardzo prosta
bowiem dotyczy symbolicznych wpłat na konto.
Większość z nas bez uszczerbku na budżecie domowym może odłożyć raz w miesiącu niewielką
ofiarę. Ofiary na wsparcie są wpłacane na konto
Dzieła pomocy „Ad Gentes”.
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Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dzisiaj w Kościele przeżywamy niedzielę „Ad
Gentes” – naszymi modlitwami obejmujemy głoszenie Ewangelii Chrystusowej na misjach i tych,
którzy tę Dobrą Nowinę o zbawieniu niosą na krańce ziemi. Oni często na wzór Chrystusa cierpią prześladowania i płacą najwyższą cenę z własnego życia
dla odkupienia innych braci. Wychodząc z kościoła
możemy złożyć ofiarę do puszek, aby wesprzeć misjonarzy i misje.
2. Wpatrzeni w Ukrzyżowanego, który dla nas wyrzekł się wszystkiego i złożył w ofierze swoje życie,
z ochoczym sercem podejmujmy trud dobrowolnego umartwienia jako wynagrodzenie za grzechy
nasze i naszych bliźnich. Zróbmy dobre postanowienia, powstrzymujmy się od udziału w głośnych
rozrywkach, od spożywania napojów alkoholowych,
palenia, aby w ten sposób wynagrodzić Bogu grzechy pijaństwa, rozwiązłości, nieuczciwości i wszelki
brak pokory. Nie zapominajmy, że Wielki Post jest
czasem powagi, pokuty i modlitwy. Niech go nie
zakłócą huczne spotkania. Kochani Rodzice z większą troską spojrzyjcie w tym czasie na swoje dzieci.
To na Was spoczywa obowiązek dobrego wychowania dzieci, także w duchu pobożności i polskiej
tradycji.
3. W tym tygodniu przypada:

· pierwszy piątek miesiąca - będziemy przepraszać
Boże Serce za wszelki brak miłości, za lekceważenie daru Bożego Miłosierdzia. Będziemy prosić
o łaskę nawrócenia dla siebie i dla tych, którzy Pana
Boga przepraszać nie chcą. Spowiedź przed poranną Mszą św. i od godz. 1600 do 1700;
· pierwsza sobota miesiąca – powierzymy tym dniu
naszą wspólnotę, każde rodzące się w niej i godnie
kończące się życie Sercu Maryi – najlepszej z Matek.
Odwiedziny chorych od godz. 900. O godz. 1700
Msza św. Różańcowa;
4. Serdecznie zapraszamy do udziału:
· w piątki Droga Krzyżowa o godz. 1600 i o godz.
1900 – dla pracujących, młodzieży uczącej się i wszystkich tych, którzy nie mogą uczestniczyć o godz.
1600;
· w niedzielę Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
o godz. 1600.
5. Wnuczka naszego Pana Kościelnego, Ola, zwraca
się do nas z prośbą o przekazanie 1% swojego podatku dla Fundacji na rzecz Dzieci z Przepukliną
Oponowo-Rdzeniową i innymi wadami rozwojowymi. Sama korzysta z pomocy Fundacji. Więcej
informacji w gablocie przed kościołem oraz na
ulotkach przy wyjściu.
6. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej.

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

25 lutego – 3 marca 2013 r.

25 luty – poniedziałek
700

1) + Stanisława Lipka – od córki Zenobii z rodziną.
2) + Jerzy Frankowski – od żony.

1700

+ Jan Kowalski – od Elżbiety Drąg i Tomasza.

26 luty – wtorek
700

1) + Stanisława Lipka – od córki Heleny.
2) + Jerzy Frankowski – od córki Renaty.

1700

+ Genowefa Kawka – od siostry Zofii.

27 luty – środa
700

1) + Stanisława Lipka – od córki Marianny z mężem i synem Włodzimierzem.
2) + Jerzy Frankowski – od córki Małgorzaty.

1700

Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy.

28 luty – czwartek
700

1) + Genowefa Kawka – od syna Włodzimierza z rodziną.
2) + Piotr Wójcik – od córki Elżbiety z mężem i dziećmi.

1700

+ Stanisława Lipka – od Bogusławy i Zdzisława Jaros z rodziną.

1 marca – piątek
700

1) + Piotr Wójcik – od córki Janiny z Pawłem.
2) + Jerzy Frankowski – od chrześnicy Beaty z rodziną.

1700

Msza zbiorowa za zmarłych.

2 marca – sobota
700

1) + Tadeusz Kajdański (13. r. śmierci); Wioletta Danel.
2) + Piotr Wójcik – od sąsiadów Bezów i Janiczków.

1700

Msza od Koła Różańcowego.

3 marca – niedziela
700

+ Kazimiera Gemza.

900

1) + Kazimierz Rudnicki – od żony i dzieci.
2) + Stanisław Molenda (2. r. śmierci); Mieczysława Hoc (20. r. śmierci).

1030

+ Zofia Sawicka – od brata Stanisława z rodziną.

1200

Za parafian.

1700

+ Stanisława Labocha (15. r. śmierci); Kazimierz Pacan.
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