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I IEDZIELA WIELKIEGO POSTU
rok C

Czytania z niedzieli
- Pwt 26, 4-10,
- Ps 91, 1-2.10-15,
- Rz 10, 8-13,
- Mt 4, 4b,
- Łk 4, 1-13.

„ Wierzyć to znaczy ufać,
kiedy cudów nie ma.”
ks. Jan Twardowski

FERIE ZIMOWE - WARTO POCZYTAĆ!

B aśniowe mikstury.
Historie, które leczą pomalutku ze strachów,
nieśmiałości i smutków.

Lekarstwa na ogół bywają gorzkie i niesmaczne.
Ale nie to bajkowe
lekarstwo!!! Ono jest
słodkie i przyjemne. Aż
chce się zażywać je co
wieczór.
"Baśniowe
mikstury" powstały, aby
pomóc dzieciom, które
przeżywają
smutek,
czegoś się bardzo boją, są
nieśmiałe albo chorują.
Bohaterowie bajek radzą
sobie
ze
swoimi
zmartwieniami na różne,
całkiem
zwyczajne
sposoby. I wcale nie muszą używać magicznych
różdżek, czarodziejskich pierścieni czy dobrych wróżek.
Każde dziecko może wykorzystać te sposoby, gdy życie
przynosi chwile trudne i paskudne.
Autor: Karolina Święcicka
Wydawnictwo: Edycja św. Pawła.

Fast food dla mózgu,
czyli telewizj a i okolice

Książka Piotra Tomasza Nowakowskiego ułatwi
Ci uświadomienie sobie, jaką rolę może spełniać
telewizor w życiu rodzinnym.
Dowiesz się z niej, jak bardzo
sugerujemy się tym, co zobaczymy czy powiedzą nam w telewizji
oraz w jaki sposób telewizja
wprowadza widza w świat fikcji.
Będziesz miał także okazję
przyjrzeć się dogłębnie negatywnym aspektom oddziaływania
telewizji, takim jak fałszowanie
rzeczywistości poprzez ukazywanie nadmiaru przemocy czy
zatrutej obyczajowości. Z książki uzyskasz również
informacje na temat psychofizycznych skutków
oglądania telewizji. Z drugiej strony poznasz ogromne
korzyści płynące z czytania, które stanowi doskonałą
alternatywę dla ciągłego oglądania szklanego ekranu.
Książka zaskoczy Cię bardzo miło pozytywnym
akcentem, gdy dowiesz się, jak można rozsądnie
korzystać z telewizora i użyć go jako narzędzia
służącego rozwojowi.
Wydawnictwo: Maternus Media

„ ie sam ym ch lebem żyje czło wiek,
lecz każdym sło wem , któ re po ch o dzi z ust Bo żych . ” (Mt 4, 4b)
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OGŁOSZEIA DUSZPASTERSKIE

I IEDZIELA WIELKIEGO POSTU
1. Dzisiaj pierwsza niedziela Wielkiego Postu. Kończą się właśnie trwające od Środy Popielcowej
Kwartalne Dni Modlitw o Ducha Pokuty. Warto przytoczyć przy tej okazji słowa
Błogosławionego Jana Pawła II: „Rozpoczynający się okres Wielkiego Postu jest okazją do
bardziej intensywnej modlitwy i wielkodusznej pokuty dla ubłagania Boga o łaskę nawrócenia
serc i dar pokoju w sprawiedliwości dla wszystkich ludzi. Zwracam się do wszystkich wiernych
[…], by czas przygotowania do świąt wielkanocnych poświęcili modlitwie o pokój i spełnianiu
czynów braterskiej solidarności wobec ludzi cierpiących”. Starajmy się, aby owoce duchowe,
jakie w tym czasie otrzymamy, promieniowały wokół nas, a trud stawania się lepszymi
ofiarujmy także za innych, zwłaszcza za tych, którzy obrażają Pana Boga i za to nie
przepraszają, oraz za pokój na świecie.
2. Włączmy się w głębokie przeżycie tego czasu przez intensywniejszą modlitwę osobistą
i wspólnotową. Tej drugiej będzie sprzyjał udział w nabożeństwach wielkopostnych: w piątki
w naszym kościele o godzinie 16.00 odprawiamy Drogę Krzyżową, a w niedziele po Mszy św.
o godz. 11.00 Gorzkie Żale. Do udziału w tych nabożeństwach zachęcam wszystkich Parafian:
dzieci, młodzież i dorosłych. Pamiętajmy o osobistych umartwieniach, a także o specjalnych
postanowieniach na Wielki Post.
3. Przypominam, że w każdy piątek Wielkiego Postu za odmówienie modlitwy do Chrystusa
ukrzyżowanego: „Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu” oraz za udział w Drodze Krzyżowej, a także
w każdą niedzielę za udział w nabożeństwie Gorzkich Żali oraz za odprawienie przynajmniej
trzydniowych rekolekcji można uzyskać odpust zupełny.
4. W tym tygodniu, w piątek, 22 lutego, przypada święto Katedry Świętego Piotra Apostoła. Już od
IV wieku wierni Rzymu 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 błogosławionego Jana Pawła II, o którym z taką dumą
mówiliśmy: Piotr naszych czasów. Niech nie zabraknie wyrazów oddania i modlitwy w intencji
panującego nam obecnie Ojca Świętego Benedykta. Naszym obowiązkiem jest wspierać jego
pasterską posługę w niesieniu Ewangelii wszystkim narodom.
5. Za sprzątanie kościoła składamy serdeczne „Bóg zapłać” Paniom: Korżyk Barbarze i Borzęckiej
Dorocie. Na przyszły tydzień zapraszamy Panie: Kostańską Małgorzatę i Bożętka Beatę.
W najbliższym tygodniu imieniny obchodzą:

Konrad Faran, Małgorzata Plucińska, Marta Zygmunt, Marta Stępniewska,
Damian Korżyk, Damian Łysyganicz, Damian Guza.

Solenizantów zapraszamy na Mszę św. w piątek o godz. 16:00.
Gazetkę redaguje zespół: ks. Stanisław Gołyźniak, Karolina i Witold Smoleńscy
Oprawa graficzna: Bernadetta Szkarłat

