Drodzy bracia i siostry, „Wielki Post” Syna
Bożego polegał na tym, że wyszedł On na
pustynię stworzenia, aby wprowadzić je na
nowo do tego ogrodu komunii z Bogiem, który
był wcześniej niż grzech pierworodny (por.
Mk 1, 12-13; Iz 51, 3). Niech nasz Wielki Post
będzie kroczeniem po tej samej ścieżce, aby
zanieść
nadzieję
Chrystusową
także
stworzeniu, które «zostanie wyzwolone z
niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności
i chwale dzieci Bożych» (Rz 8, 21). Nie
pozwólmy, aby ten błogosławiony czas
upłynął bezowocnie! Prośmy Boga, aby
pomógł nam wejść na drogę prawdziwego
nawrócenia. nierównościami? Liczba ludzi
żyjących w skrajnej biedzie (poniżej 1,25 dol.
dziennie na osobę) ma spaść na koniec tego roku do ok. 570 mln.
Porzućmy egoizm i zapatrzenie się w siebie a wpatrujmy się w Paschę
Jezusa; zbliżmy się do braci i sióstr znajdujących się w trudnej sytuacji,
dzieląc się z nimi naszymi duchowymi i materialnymi dobrami. W ten
sposób, przyjmując w konkretach naszego życia zwycięstwo Chrystusa
nad grzechem i śmiercią, ukierunkujemy Jego przemieniającą moc
także na całe stworzenie.
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Fragment Orędzia Ojca Św. Franciszka
na Wielki Post 2019
Drodzy bracia i siostry!

Każdego roku, za pośrednictwem Kościoła, który jest naszą
Matką, Bóg pozwala swoim wiernym «z oczyszczoną duszą radośnie
oczekiwać świąt wielkanocnych, aby (…) przez uczestnictwo w
sakramentach odrodzenia osiągnęli pełnię dziecięctwa Bożego» (1.
Prefacja Wielkopostna). W ten sposób, od Wielkanocy do Wielkanocy
możemy podążać do pełni tego zbawienia, które już otrzymaliśmy dzięki
tajemnicy paschalnej Chrystusa: «W nadziei bowiem już jesteśmy
zbawieni» (Rz 8, 24). Ta tajemnica zbawienia, działająca w nas już
podczas ziemskiego życia, jest procesem dynamicznym, który obejmuje
także historię i całe stworzenie.
[…] Wielki Post jest sakramentalnym znakiem nawrócenia.
Wzywa on chrześcijan do intensywniejszego i konkretniejszego wcielania
Tajemnicy Paschalnej w życie osobiste, rodzinne i społeczne, szczególnie
poprzez post, modlitwę i jałmużnę.
Pościć, czyli uczyć się zmieniać nasz stosunek do innych i do
stworzeń: przechodzić od pokusy „pożerania” wszystkiego, celem
zaspokojenia naszej chciwości, do umiejętności cierpienia z miłości,
która może wypełnić pustkę naszego serca. Modlić się, aby umieć wyrzec
się bałwochwalstwa i samowystarczalności naszego ja i uznać, że
potrzebujemy Boga i Jego miłosierdzia. Dawać jałmużnę, czyli porzucić
nierozsądny styl życia i gromadzenie wszystkiego dla siebie w iluzji
zabezpieczania przyszłości, która do nas nie należy. I w ten sposób na
nowo odkryć radość z planu, którym Bóg objął stworzenie i nasze serca,
planu miłości Boga, naszych braci i całego świata, i w tej miłości
odnaleźć prawdziwe szczęście.
/dokończenie na ostatniej stronie/
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10.03 – I Niedziela Wielkiego Postu
† Ireneusz 6 rocznica śmierci, Maria i Kazimierz, zmarli bracia
† Czesława(f) Grajewska – Msza św. gregoriańska(10)
† Eugeniusz Gajewski 4 rocznica śmierci, Bolesław Samborski 14 rocznica śmierci i zmarli z
rodziny
† Danuta i Bogusław Wojciak, Weronika, Herbert Dietrich i zmarli z rodziny Wojciak
i Dietrich
† Anna, Ludwik, Dominik i zmarli z rodziny
† Celina Horzempa 5 rocznica śmierci oraz zmarli z rodziny
† Janusz Barc
† Para Prezydencka Lech i Maria Kaczyńscy oraz pozostałe ofiary katastrofy pod Smoleńskiem
11.03. – Poniedziałek
† Kazimiera Kubecka
† Czesława(f) Grajewska – Msza św. gregoriańska(11)
12.03. – Wtorek
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha św. dla s. Walerii
† Tadeusz Szulc w 11 rocznicę śmierci
† Czesława(f) Grajewska – Msza św. gregoriańska(12)
13.03. – Środa
† Józef Sawicki w 30 dzień po pogrzebie
† Bożena Balewska w 11 rocznicę śmierci i zmarli rodzice
† Czesława(f) Grajewska – Msza św. gregoriańska(13)
W intencji czcicieli MBNP
14.03. – Czwartek
W intencji parafian
† Roman Filbrandt w 1 rocznicę śmierci, † Józefa (f) i Jan, Henryk i Rozalia
† Jadwiga i Feliks Białkowscy
† Janusz, Franciszek, Andrzej i zmarli z rodziny Serafin i Skoczylas
† Czesława(f) Grajewska – Msza św. gregoriańska(14)
15.03. Piątek
† Stanisława(f) Głowala w 30 dzień po pogrzebie
† Czesława(f) Grajewska – Msza św. gregoriańska(15)
16.03. – Sobota
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Sylwestra z okazji urodzin
† Józef Wasiewicz z okazji imienin
† Bronisława(f) Zadworna w 4 rocznicę śmierci i zmarli rodzice z obojga stron
† Kazimierz Perlik w 10 rocznicę śmierci oraz zmarli rodzice z obojga stron
† Czesława(f) Grajewska – Msza św. gregoriańska(16)
17.03 – II Niedziela Wielkiego Postu
W intencji parafian
† Leszek Typek w rocznicę śmierci oraz † Wiktoria i Władysław Sarneccy
† Bronisława(f) i Bolesław Reszczyńscy
† Zbigniew Majewski, Mieczysław Wikierski
Msza św. dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha św.
dla Kazimiery Żyła w 86 rocznicę urodzin oraz imienin
† Janina Masny-Czarnecka w 3 rocznicę śmierci, Henryk Masny w 32 rocznicę śmierci oraz
zmarli z rodziny Masnych i Huzarskich
† Janina i Władysław Strzelczykowie
† Bronisława(f), Leopold, Stanisław, Regina i Walentyna Frelek
† Czesława(f) Grajewska – Msza św. gregoriańska(17)

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Składamy serdeczne Bóg Zapłać za ofiary złożone na tacę w
dniu dzisiejszym. Zostaną przeznaczone na fundusz
remontowy.
2. W ubiegła środę rozpoczęliśmy okres Wielkiego Postu.
Zachęcamy wiernych do przeżywania tego czasu w duchu
pokuty oraz do licznego udziału w nabożeństwach
pasyjnych: droga krzyżowa dla dzieci w piątek o godz. 16.30,
a dla dorosłych o godz. 17.30, natomiast Gorzkie żale z
kazaniem pasyjnym w niedzielę o godz. 17.30.
3. Zapraszamy na kolejne spotkanie Szkoły Biblijnej, które
odbędzie się w dniu jutrzejszym (poniedziałek, 11 marca) o
godz. 19.00 w domu parafialnym.
4. Od poniedziałku 11 marca do 9 kwietni 2019 r. w siedzibie
Caritasu przy ul. Targowej 7, w każdy poniedziałek i wtorek
od godz. 10.00 do godz. 12.00 będą trwały zapisy na paczki
świąteczne dla potrzebujących wsparcia parafian.
5. Od przyszłej niedzieli (II Niedzieli Wielkiego Postu) przy
wyjściu z kościoła, po każdej Mszy św., będzie można
składać ofiary na kwiaty i dekoracje do Grobu Pańskiego.
Bóg zapłać za okazaną pomoc.
6. W każdą środę zapraszamy na nowennę i Mszę św. do Matki
Bożej Nieustającej Pomocy i zarazem zachęcamy do
składania swoich intencji.
7. Zachęcamy do zakupu tygodnika Gość Niedzielny oraz
Małego Gościa, który adresowany jest do dzieci.

W tym tygodniu odeszli do wieczności:
† Władysław Nowaczyk,
† Przemysław Madej,
† Stanisław Śliwiński
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie…

