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CZYTANIA LITURGICZNE

CZYTANIE Z KSIĘGI RODZAJU (Rdz
12,1-4a)
Pan rzekł do Abrama: Wyjdź z twojej ziemi
rodzinnej i z domu twego ojca do kraju,
który ci ukażę. Uczynię bowiem z ciebie
wielki naród, będę ci błogosławił i twoje
imię rozsławię: staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił tym, którzy ciebie
błogosławić będą, a tym, którzy tobie będą
złorzeczyli, i ja będę złorzeczył. Przez ciebie
będą otrzymywały błogosławieństwo ludy
całej ziemi. Abram udał się w drogę, jak mu
Pan rozkazał, a z nim poszedł i Lot.
CZYTANIE Z DRUGIEGO LISTU
ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO
TYMOTEUSZA (2 Tm 1,8b-10)

OG£OSZENIA PARAFIALNE

Porz¹dek niedzielnych Mszy œw. w koœciele:
7.00, 8.30, 10.00-dla m³odzie¿y, 11.30-dla dzieci,
13.00, 18.00.
Kancelaria parafialna czynna od poniedzia³ku do
soboty w godzinach: 9.00-11.00 oraz od 16.0018.00. Telefon do kancelarii 789-21-05.
S³uchamy:
RADIO MARYJA na fali 89,1 FM
RADIO ŒWIÊTY JÓZEF na fali 96,5 FM
RADIO WARSZAWA na fali 106,2 FM

Intencje mszalne od 17.02 do 24.02.2008 r.
Niedziela 17.02. – 2 Niedziela Wielkiego
Postu
7:00 + Krystynę Mazur i r-ców Władysławę
i Jana.
7:00 + Mariannę, Józefa, Marka, Genowefę
Strzemińskich, Bolesława Bylinkę, Tadeusza
Gniadka.
8:30 + Włodzimierza Jankowskiego.
8:30 + Helenę Pawłowską (gr. 17).
10:00 + Klotyldę Wojdat (7 r. śm.).
11:30 + Mariannę, Stefana, Eugeniusza i Kazimierza Jakowskich.
13:00 Za Parafian.
18:00 + Floriannę, Antoniego Jurkowskich.
Poniedziałek 18.02.
7:00 + Helenę Pawłowską (gr. 18)
7:00 + Aleksandrę Styczynską, Stanisława,
Mateusza. Jana, Stanisława, Tadeusza i Mariana Styczyńskich.
7:30 + Stanisława Sikorę.
7:30 + O bł. Boże opiekę MB dla Zbigniewa,
Justyny oraz wnuczek: Weroniki i Zosi.
18:00 + Tadeusza Gomoraka (23 r. śm.).
Wtorek 19.02.
7:00 + Helenę Pawłowską (gr. 19)
7:00 + Witolda Gawryjołka (12 r. śm.) oraz
Marię Gawryjołek i Janinę Pytel.

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Weź udział w trudach i przeciwnościach
znoszonych dla Ewangelii według mocy
Boga! On nas wybawił i wezwał świętym
powołaniem nie na podstawie naszych
czynów, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam dana została
w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi
czasami. Ukazana zaś została ona teraz
przez pojawienie się naszego Zbawiciela,
Chrystusa Jezusa, który przezwyciężył
śmierć, a na życie i nieśmiertelność rzucił
światło przez Ewangelię.
SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO MATEUSZA (Mt 17,1-9)
Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego
Jana i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno.
Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego
zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się
białe jak światło. A oto im się ukazali Mojżesz
i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim. Wtedy Piotr
rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy;
jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla
7:30 + Witolda Wawera (6 r. śm.)
18:00 + Sylwię Kuśmierczak (22 r. śm.)
Środa 20.02.
7:00 + Helenę Pawłowską (gr. 20)
7:30 O łaskę przebaczenia
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
Czwartek 6.12.
7:00 + Helenę Pawłowską (gr. 21)
7:30 Dz.-bł. W 18 urodziny Anny z prośbą o
bł. Boże i opiekę MB dla niej całej rodziny
7:30 O bł. Boże i opiekę MB dla Józefa Brzozowskiego w 100 urodziny.
18:00 + Janinę Sochacką w rocz. śm.
Piątek 22.02. - KATEDRY ŚWIĘTEGO
PIOTRA, APOSTOŁA
7:00 + Helenę Pawłowską (gr. 22)
7:00
7:30
18:00 Dz.-bł. W 7 r. urodzin Michała z prośbą
o błogosławieństwo Boże.
Sobota 23.02. - Św. Polikarpa, biskupa i
męczennika
7:00 + Helenę Pawłowską (gr. 23)
7:00 + Andrzeja Janika (od Zbigniewa i Eweliny oraz Marina Sopata).
7:30 + Piotra Cezarego Lipskiego (mies. po
śm.).
7:30 + Aleksandrę i Stefana Ornoch.
18:00 + Eustachego (1 r. śm.).
Niedziela 24.02. - 3 Niedziela W. Postu
REKOLEKCJE
7:00 + Tadeusza (9 r. śm.) i Aleksandrę Masnych.
8:30 + Helenę Pawłowską (gr. 24)
8:30 + Jana(38 r. śm.) i Edwarda Kaniewskich.
10:00 + Jacka Myszkowskiego.
11:30 + Anielę, Bronisławę, Stanisława, Jana,
Stanisława oraz Stanisława.

17.02.2008
Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza.
Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój
Syn umiłowany, w którym mam upodobanie,
Jego słuchajcie! Uczniowie, słysząc to, upadli na
twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do
nich, dotknął ich i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie
się! Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli,
tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry,
Jezus przykazał im mówiąc: Nie opowiadajcie
nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy
zmartwychwstanie.
Nasza codzienna modlitwa
PN.: Dn 9, 4b-10; Ps 79,8-9.11.13; Am 5,14; Łk
6,36-38; WT.: Iz 1,10.16-20; Ps 50,8-9.16bc17.21.23; Ez 18,31; Mt 23,1-12; ŚR.: Jr 18,18-20;
Ps 31,5-6.15-16; J 8,12b; Mt 20,17-28; CZ.: Jr
17,5-10; Ps 1,1-4.6; Łk 8,15; Łk 16,19-31; PT.: 1
P 5,1-4; Ps 23,1-6; Mt 16,18; Mt 16,13-19; SB.:
Mi 7,14-15.18-20; Ps 103,1-4.9-12; Łk 15,18; Łk
15,1-3,11-32.
(Polecamy czytanie z Ewangelii z dnia w czasie
modlitwy codziennej).

13:00 Za Parafian.
18:00 + Krzysztofa Bożymowskiego (13 r.
śm.), Ryszarda i Włodzimierza Kowalewiczów, Antoninę, Michała i Tadeusza Molaków.

Ogłoszenia duszpasterskie 17.02.2008.
II Niedziela W. Postu

Witamy dzisiaj w naszej wspólnocie
parafialnej ks. Grzegorza Mioduchowskiego, który organizuje budowę kościoła w Nadmie. Ofiary zbierane dzisiaj na
tacę są przeznaczone na ten właśnie cel.
Dziś druga niedziela Wielkiego Postu. Kościół na różne sposoby pragnie
nam pomóc, abyśmy ten święty czas
przeżywali z jak największym pożytkiem. Czyni to zwłaszcza przez głoszenie
słowa Bożego i sprawowanie sakramentu
pojednania i pokuty. Czyni to także przez
organizowanie w tym czasie rekolekcji,
dni skupienia i specjalnych nabożeństw
pokutnych. Parafialne i szkolne Rekolekcje Wielkopostne rozpoczną się
w naszej parafii za tydzień 24 lutego
i potrwają do 27 lutego. Program jest
wywieszony na tablicy ogłoszeń oraz
podany na stronie internetowej parafii.
Przypominamy też, że w naszym kościele w każdy piątek o godz. 17.00 i 19.00
razem z Chrystusem i Jego bolejącą Matką przemierzamy Drogę Krzyżową, a w
niedziele o godz. 17.00 rozpamiętujemy
Mękę Pana Jezusa podczas Gorzkich
Żali. Wszystkich zachęcamy do licznego
udziału w tych nabożeństwach. Nie lekceważmy i nie odrzucajmy możliwości
pogłębienia wiary i prawdziwego nawró-

cenia.
Dzisiaj w kościołach całej Polski trwa
zbiórka do puszek, na Dzieło Pomocy
“Ad Gentes”. U nas ta zbiórka odbędzie
się za tydzień. Dzieło to poprzez finansowanie projektów przedstawianych przez
polskich misjonarzy – kapłanów diecezjalnych i zakonnych, sióstr zakonnych
i świeckich misjonarzy – wspiera działalność ewangelizacyjną, edukacyjną,
medyczną i charytatywną prowadzoną na
całym Świecie.
Od 28 lutego rozpoczyna się w naszej parafii cykl Konferencji Przedmałżeńskich. Spotkania będą się odbywały o
godz. 19.00 w salce na plebani.
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.
W piątek, 22 lutego, przypada święto
Katedry świętego Piotra Apostoła. Już
od IV wieku Rzymianie obchodzili pamiątkę założenia gminy chrześcijańskiej
i obrania Wiecznego Miasta przez świętego Piotra Apostoła na stolicę Kościoła
Chrystusowego. Symbolem władzy Piotrowej stała się potężna bazylika, wzniesiona w XVII wieku nad grobem pierwszego biskupa Rzymu. Ale nie o samą
budowlę przecież chodzi. Święto jest
przede wszystkim okazją do wyrażenia
czci świętemu Piotrowi i każdemu jego
następcy, którzy zgodnie z wolą Chrystusa zostali postawieni jako pasterze całego Kościoła powszechnego. Przez tyle
lat wielką modlitewną miłością otaczaliśmy Jana Pawła II, o którym z taką dumą
mówiliśmy: Piotr naszych czasów. Niech
nie zabraknie wyrazów oddania i modlitwy w intencji Ojca Świętego Benedykta
XVI. Naszym obowiązkiem jest wspierać
modlitwą jego pasterską posługę w niesieniu Ewangelii wszystkim narodom.

Dnia 20 lutego 2008 r.
o godz. 10.00 odbędzie się pogrzeb
V Podpułownika pilota
Roberta Maja

BOGU SWEMU BĘDZIESZ
ODDAWAŁ POKŁON

JAK POWSTAŁ
WIELKI POST?

Wielu ludzi z ogromnym zaangażowaniem, można nawet powiedzieć - z pasją, oddaje się dziś swojej pracy. Wielu
odczuwa zadowolenie z tego, co robi i
nie przywiązuje wielkiej wagi do godzin
spędzonych „po czasie”. Mimo satysfakcji z pracy bardzo często powtarzają
jednak, że odczuwają jakiś niedosyt ten, który dotyczy spraw ducha.
Pośród wielu aspektów Wielkiego
Postu, które zwykliśmy wymieniać jako
najważniejsze, jest i ten związany z
wyciszeniem, zatrzymaniem, refleksją.
Niestety, w nawale codziennych zajęć,
zwłaszcza wydłużającego się lub nieregularnego czasu pracy, wielu ludziom z
trudem udaje się włączyć w wielkopostne praktyki religijne. Rekolekcje, Droga
Krzyżowa czy Gorzkie żale niejednemu
wydają się czymś wręcz niemożliwym
do przeżycia. Czy jest możliwe, żeby
świat aż tak bardzo zagarnął nasze
życie, iż nie możemy nic zrobić, by
znaleźć czas dla Boga, a tym samym
również dla siebie? Ewangelia opowiadająca o kuszeniu Jezusa na pustyni,
którą czytamy każdego roku w pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu, przypomina nam przede wszystkim o tym,
jak wiele zależy od samego człowieka.
Zwłaszcza ostatnia odpowiedź Chrystusa, „Panu, Bogu swemu, będziesz
oddawał pokłon i Jemu samemu służyć
będziesz”, wskazuje, gdzie znajduje się
punkt odniesienia dla całego naszego
życia. Jeśli pośród bardzo wielu ważnych i absorbujących zajęć potrafimy
przypominać sobie Komu mamy oddawać pokłon i Komu służyć, z pewnością
na wszystko znajdzie się czas.
Potrzeba jednak tej postawy, którą
ukazuje nam Chrystus w Ewangelii. Na
wszelkie podszepty Złego trzeba odpowiadać słowem, które kieruje myśli i
serce ku Bogu. Na mniejsze i większe
egoizmy, chęć posiadania, pokusę władzy, odpowiedzią niech będzie wiara,
że sam Bóg da nam wszystko, co niezbędne.
Warto wczytać się w tekst dzisiejszej Ewangelii, szukając w nim tego,
co pomaga budować właściwą hierarchię wartości. Każda odpowiedź, która
wychodzi z ust Chrystusa, wskazuje
w czytanym fragmencie na Boga. On
jest pierwszy. I On jest odpowiedzią na
wszystkie pytania. Kto kieruje ku Niemu swe serce, przezwycięży wszelkie
pokusy i nada właściwy porządek swojemu życiu.

Dla lepszego przygotowania wiernych do
obchodu pamiątki Zmartwychwstania Pańskiego, w II wieku dodano dwa dni postu
przed tym świętem. (+ ok. 240) Ku czci 40dniowego postu Pana Jezusa był nakazany
post 40-godzinny (obowiązywał zatem w
Wielki Piątek i w Wielką Sobotę). W wieku
III poszczono już cały tydzień. Wreszcie na
początku wieku IV wprowadzono post 40dniowy na pamiątkę postu Jezusa Chrystusa. Na Wschodzie obchodzono go 8 tygodni
dlatego, że soboty i niedziele były wolne od
postu. W wieku VI w Rzymie post rozpoczynał się 6 tygodni przed Wielkanocą. Jednak
po odliczeniu niedzieli, w których nigdy nie
poszczono, post wielki trwał właściwie tylko
36 dni. Dlatego w wieku VII dodano brakujące dni i wyznaczono jako początek Wielkiego
Postu Środę Popielcową. Od św. Grzegorza
I Wielkiego (+ 604), papieża, datuje się powstanie „przedpościa”. Na trzy tygodnie
przed Wielkim Postem wprowadzał Kościół
barwę szat liturgicznych pokutną (fioletową), z modlitw i śpiewów usuwano radosne
Alleluja. W niedzielę post nie obowiązywał i
dotąd nigdy nie obowiązuje. Bowiem każda
niedziela ma charakter święta.

POST I RADOŚĆ
Z czym kojarzy się słowo post,
Wielki Post?

Najczęściej z mięsem. Czasami ze słodyczami i alkoholem. Bywa, że jeszcze z drogą
krzyżową i spowiedzią wielkanocną. Pościć,
znaczyłoby umartwiać się przez pozbawienie
siebie czegoś, co jest przyjemne. Aha, jeszcze nie wolno chodzić na tańce, na zabawy,
a teraz pewnie na dyskoteki. Wielki Post
wtedy jawi się nam jako wielki smutek.

Co więc począć z Wielkim Postem?
Czy ma sens powstrzymywanie się o
mięsa, alkoholu, słodyczy, dyskotek?
Ma sens, ale pod warunkiem, że to wszystko nie stanie się istotą postu a jedynie środkiem do prawdziwego poszczenia.
Jest jeszcze coś ważniejszego. Jest post
duchowy, w którym pości nasze serce, to
znaczy nasze sumienie, nasz umysł. Ktoś
pości - zaczyna się sobie przyglądać jakim
jest człowiekiem. Niewiele zobaczymy, jeśli będziemy patrzeć na siebie oświetlając
swoje sumienie według “przykazań” własnych objawionych nam przez nas samych
z wysokości naszego wielkiego mniemania
o sobie, na niewiele się zda. Światłem, które
umożliwia, oglądnięcie naszego wnętrza jest
światło Jezusowych czynów i słów.

ks. DARIUSZ MADEJCZYK
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