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V Niedziela Zwykła – 7 lutego 2016

  

  

  

W tygodniu:

  

I Niedziela – 7 II – V Niedziela Zwykła (niedziela adoracyjna)

  

Poniedziałek – 8 II – wsp. dow. św. Hieronima Emilianiego; albo: św. Józefiny Bakhity, dziew.

  

Środa Popielcowa – 10 II – rozpoczęcie Wielkiego Postu

  

Czwartek – 11 II – wsp. dow. Najświętszej Maryi Panny z Lourdes

  

Niedziela – 14 I – I Niedziela Wielkiego Postu; albo: święto św. Cyryla, mnicha i Metodego, bpa
– patronów Europy (opuszcza się z racji niedzieli)

  

    
    1. Liturgia Słowa skupia nas dziś na „cudownym połowie”, jaki przez wieki dokonuje się w
Kościele Jezusa.   
    2. Cały miesiąc luty poświęcony jest modlitwom za konających – pamiętajmy w modlitwach
o tych, co stąd odchodzą.   
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    3. Dziś rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu (trwa on od niedzieli 7 II do
soboty 13 II).   
    4. W tę I niedzielę miesiąca po Mszy św. o 7:00 zmiana tajemnic w różach męskich; zaś dla
kobiet – w II niedzielę.   
    5. Podaję przy tej okazji lutową intencję ogólną i misyjną, które wyznacza Ojciec Św.: a)
„Abyśmy opiekowali się światem stworzonym, który otrzymaliśmy jako bezinteresowny dar,
żeby go pielęgnować i chronić dla przyszłych pokoleń”; b) „Aby wzrastały szanse na dialog i
spotkanie wiary chrześcijańskiej i ludów Azji”.   
    6. Natomiast we środę rozpoczęcie Kwartalnych Dni Modlitw „o ducha pokuty”
(środa-niedziela 10-14 II).   
    7. Nadto już w tę środę (10 lutego) przypada rozpoczynająca okres Wielkiego Postu – Środa
Popielcowa.   
    8. Msze św. w ten dzień będą o 7:00 – 9:00 – 10:30 oraz ze względu na pracujących o
17:00.   
    9. Posypanie głów popiołem podczas każdej Mszy św. jest znakiem naszej gotowości do
pokuty i przemiany.   
    10. W Środę Popielcową (10 II) obowiązuje post ścisły oraz abstynencja od pokarmów
mięsnych: post ścisły, czyli trzy posiłki, w tym jeden do syta (od 18 do 60 roku życia), ab
stynencja od pokarmów mięsnych (od 14 lat do końca życia). 
 
    11. Podczas Mszy św. we Środę Popielcową opuszcza się „akt pokutny”, bo po homilii
następuje pobłogosławienie i posypanie głów popiołem ze słowami do wyboru: „Nawracajcie się
i wierzcie Ewangelii”, albo „Pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz”.   
    12. Wedle starego ludowego zwyczaju w Środę Popielcową można ściąć i wstawić do wody
gałązki wierzbiny lub drzew owocowych przeznaczone do sporządzenia palm, by rozwinęły się
do Niedzieli Palmowej.   
    13. We Środę Popielcową – coroczna składka przeznaczona jest na „cele charytatywne”.   
    14. Środa Popielcowa zaczyna też „czas Komunii Świętej Wielkanocnej”.   
    15. We czwartek (11 lutego) w „Dzień MB z Lourdes” – Światowy Dzień Chorego.
Wszystkich starszych i chorych zapraszam na specjalną dla nich Mszę św. o godz. 17:00
połączoną z „sakramentem namaszczenia chorych” i homilią.   
    16. Też dnia Pizza –11 lutego – w Nawojowej Dzień Skupienia i spotkanie przy stole dla
kapłanów o 15.00.   
    17. W sobotę (13 II) – zakończenie Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu pod hasłem.:
„Nie dajcie się zniewolić!”   
    18. W niedzielę za tydzień (14 lutego, czyli w II niedzielę lutego) – comiesięczna składka na
potrzeby parafii.   
    19. Wraz z rozpoczęciem Wielkiego Postu regularnie odprawiać będziemy dwa przepiękne
nabożeństwa pasyjne – Drogi Krzyżowe i Gorzkie Żale, do udziału w których serdecznie
wszystkich zapraszam: Drogi Krzyżowe podczas Wielkiego Postu: we środy o 16:30 –
dla dzieci i młodzieży; w piątki o 16:30 – dla dorosłych oraz w niedziele po rannej Mszy św. o
godz. 8:00 (śpiew kalwaryjski świeckich).   
    20. Gorzkie Żale – w niedziele o 13:30 z „kazaniem pasyjnym” (Msza św. już bez kazania –
bezpośrednio po nich bez czekania na 14:30).   
    21. Podczas wszystkich Gorzkich Żali zbierana będzie składka na wystrój Ciemnicy i Grobu
Pańskiego.   
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    22. W czasie Wielkiego Postu: nie śpiewa się „Alleluja”, „Gloria” oraz „Te Deum”, jak i nie
stroi ołtarzy.   
    23. Za pobożne odprawienie G. Żali i Dr. Krzyżowej można zyskać odpust zupełny pod
zwykłymi warunkami.   
    24. Także odpust zupełny mogą zyskać ci, którzy wezmą udział w rekolekcjach przynajmniej
przez 3 pełne dni.   
    25. Jeszcze raz przypominam, iż w tym Roku Miłosierdzia (po 11 latach od poprzednich w
2005 roku) odbędą się tygodniowe Misje Parafialne: V Niedziela Wielkiego Postu – do Niedzieli
Palmowej (13-20 marca 2016 r.); jednak ich rozpoczęcie będzie miało miejsce wieczorem już w
sobotę 12 III – wygłosi je kapłan ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy Wincentego a Pulo: ks.
Jerzy Górny z pomocą siostry Iwony i innych gości.   
    26. W związku z tym, w sobotę wieczorem 12 III, na tydzień przybędą do nas „Relikwie św.
s. Faustyny Kowalskiej”.   
    27. Przygotowywana jest także tabliczka na krzyż misyjny przy starym kościółku
upamiętniająca te że misje.   
    28. Na Misje ze złożeniem osobistego świadectwa „o Miłosierdziu” został też przeze mnie
poproszony pan Grzegorz Górny z Warszawy – redaktor pisma „Fronda” (cały program
niebawem otrzymamy na ulotkach).   
    29. Przygotowywany jest także do kaplicy konfesjonał „szafowy” i mały drewniany ołtarz, by
po misjach rozpocząć codzienną Godzinę Miłosierdzia o 15:00 połączoną z Koronką,
możliwością spowiedzi i Mszą św. o 15:30.   
    30. Składka z 2 II przeznaczona na zakony klauzurowe działające w diecezji wyniosła
972,60 zł.   
    31. Z „dnia misyjnego” w I środę (3 II) miesiąca wieczorna zbiórka pieniężna na misje
wyniosła 302 zł.   
    32. W niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie Róża zelatorki Agaty
Chochla.   
    33. Spotkania formacyjne i zbiórki oraz próby różnych grup parafialnych – w tym tygodniu: w
e wtorek o godz. o 18:00 – próba chóru (ćwiczenie śpiewu na Środę Popielcową na g. 17:00
oraz Pasji), 
● we środę o 15:30 – spotkanie ministrantów i aspirantów (salka nad zakrystią), 
● w czwartek o 18:00 – pierwsze ze spotkań z rodzicami i dziećmi do I Komunii Św. (salka pod
kościołem), 
● w piątek po Mszy św. wieczornej – spotkanie Dziewczęcej Służby Maryjnej (salka pod
kościołem), 
● w sobotę o 9:00 – w Piwnicznej Konkurs Piosenki Harcerskiej. 
 
    34. Tak więc od tego tygodnia rozpoczynają się przy parafii spotkania przed I Spowiedzią
oraz I Komunią Św.   
    35. Także od tego tygodnia rozpoczyna swe próby nowozałożona przeze mnie schola
parafialna, która na razie śpiewać będzie raz w miesiącu w niedzielę „na sumie”.   
    36. Jak widzimy pojawiło się 5 nowych siedzisk w prezbiterium. Wykonali je z drewna
parafialnego panowie Wiesław i Jan Krok oraz Robert Świgut. Koszt wykonania jednego krzesła
– 250 zł. Za wykonanie dwóch z nich kwotę 500 zł zapłacili, jako fundatorzy, mieszkańcy
przysiółka „Góralówka”. Bóg zapłać! Zaś za trzy kolejne 750 zł – parafia.   
    37. Będą jeszcze sukcesywnie etapami wykonane przez tychże stolarzy: szafowy
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konfesjonał, stół ołtarzowy w kaplicy, 3 siedziska (w tym 2 do kaplicy) i ławy dla ministrantów
oraz pod ścianami. Wedle czyjejś woli można je sponsorować!   
    38. Wydatki tego tygodnia: za 3 siedziska (krzesła) do prezbiterium; reperacja CO w starej
plebanii – firma Hydrokap (pp. Władysława i Adama Kapturkiewicza); dwa krzesła; stolik
kuchenny.   
    39. Otrzymaliśmy do zapłacenia rachunek za ogrzewanie gazem kościoła w wysokości 4
tyś. 355 zł 46 gr.   
    40. Mamy również do wyrównania nadesłany w tym tygodniu rachunek za elektryczność –
656 zł 39 gr.   
    41. Także otrzymaliśmy rachunek za eksploatację na cmentarzu pojemnika 1100 litrowego –
177 zł 16 gr.   
    42. Dziękuję rodzinom Gaborek, Michalik i Ptaszkowskich za rozbiórkę szopki i choinek w
kościele; Kaczówkom – dekoracji na zewnątrz; organiście za odgarnianie śniegu, naprawę
zamka; pewnej osobie za usunięcie betonu w WC.   
    43. Na sprzątanie 400 zł przekazały 4 rodziny: A. i J. Chochla oraz A. i M. Ślipek; St. Grybel;
J. i T. Kiełbasa. Do sprzątania dokładają się kolejne 3 rodziny: Maria, Roman Bochenek;
Katarzyna, Artur Bochenek; Jan Bochenek.   
    44. Do nabycia na stoliku gazety: Gość Niedzielny (5 zł); Mały Gość Niedzielny (4 zł);
Miłujcie się (4 zł); Promyczek Dobra (5 zł); Świat Misyjny (2 zł 40 gr.); Misje Dzisiaj (3 zł);
L`osservatore Romano (5 zł).   
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