W najbliższym Wydarzeniu pragniemy podkreślić więź
między zdrowszymi a chorymi parafianami z okazji
zbliżającego się Światowego Dnia Chorego (11 lutego).
Zapraszamy wszystkich Parafian do wzajemnej modlitwy za
siebie. Podajemy poniżej listę chorych, których księża odwiedzają z
Komunią św. w pierwsze piątki miesiąca. Lista wg ulic:
Cebertowicza: Helena S.
De Gaule’a: Irena D., Piotr P., Alicja K.,
Konopnickiej: Stanisława W., Władysław P.,
Kotarbińskiego: Zofia R., Leokadia C., Anna S., Mikołaj P., Regina P., Katarzyna O.,
Michałowskiego: Feliksa H., Maria M., Kazimierz S., Andrzej B., Lech S.,
Bronisława Sz.,
Norwida: Leokadia B., Stanisława B., Stanisława L.,
Nowowiejskiego: Alina P., Zofia P., Joanna K., Regina K., Helena Cz., Jan Cz.,
Janina U., Alfreda K.,
Rolnicza: Zofia P., Antonina Sz.,
Smoluchowskiego: Marianna M.,
Sucharskiego: Maria K.
Westerplatte: Krystyna W., Maria M., Maria F., Marianna M., Łucja S., Halina G.,
Józef K.,
Wybickiego: Zofia M., Kazimierz K., Józefa J., Jadwiga K., Antoni P., Zofia M.

Zapraszamy wszystkich Parafian do modlitwy przez czas Wielkiego Postu (w
dowolnej formie i czasie) samodzielnie lub rodzinnie za wybraną osobę
chorą. W związku z tym prosimy o wybranie przez siebie osoby chorej
(imię, inicjał nazwiska i ulica) i przekazanie w najbliższym czasie do parafii
na kartce deklaracji modlitwy w intencji wybranej osoby. Można to zrobić
anonimowo wrzucając do koszyka w kościele. Po zebraniu deklaracji Ksiądz
podczas wizyty powie osobie chorej ile rodzin się za nią modli. Osoba chora
zostanie zaproszona do modlitwy i ofiarowania swojego cierpienia właśnie
za te rodziny.
Módlmy się za siebie nawzajem
Natomiast podczas nabożeństwa Drogi Krzyżowej 15
lutego odczytane zostaną przy stacjach imiona chorych i
odmówiona krótka modlitwa za nich, by swoje cierpienia
łączyli z cierpieniami Pana Jezusa i ofiarowali je za naszą
wspólnotę parafialną.
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Dzień Chorego – obchodzony corocznie 11
lutego. Ustanowiony został przez Ojca Świętego
Jana Pawła II w dniu 13 maja 1992 roku. Miało to
miejsce w 75 Rocznicę objawień fatimskich i w 11
rocznicę zamachu na Ŝycie błogosławionego
papieŜa.
Święto obchodzone jest w dniu pierwszego
objawienia Matki BoŜej w Lourdes.
Ustanowienie przez Ojca Świętego Jana Pawła II
Światowego Dnia Chorego zostało skierowane do całego Kościoła
powszechnego jako wezwanie, aby poświęcić jeden dzień w roku modlitwie,
refleksji i dostrzeŜeniu miejsca tych, którzy cierpią na duszy i na ciele.
Jan Paweł II ustanawiając Światowy Dzień Chorego zaznaczył, Ŝe: "Ma on na
celu uwraŜliwienie Ludu BoŜego i - w konsekwencji - wielu katolickich
instytucji działających na rzecz słuŜby zdrowia oraz społeczności świeckiej na
konieczność zapewnienia lepszej opieki chorym; pomagania chorym w
dowartościowaniu cierpienia na płaszczyźnie ludzkiej, a przede wszystkim na
płaszczyźnie nadprzyrodzonej; włączenie w duszpasterstwo słuŜby zdrowia
wspólnot chrześcijańskich, rodzin zakonnych, popieranie coraz cenniejszego
zaangaŜowania wolontariatu..."
Ogólnoświatowe obchody tego Dnia odbywają się co roku w jednym
z sanktuariów maryjnych na świecie.

Popielec
Wielki Post otwiera się niezwykłym obrzędem w Środę
Popielcową. Użycie popiołu w czynnościach liturgicznych spotkać można
nie tylko w Starym Testamencie, lecz nawet u pogan. W Grecji, w
Egipcie i w Chinach używano popiołu w obrzędach żałobnych. U
niektórych narodów czerniono się popiołem na znak żałoby. Popiół jest
szczątkiem rzeczy zniszczonej na proch przez ogień i przypomina, że
wszystko jest znikome; kolor jego ciemny oznacza ból, lotność skruszenie serca żalem, miękkość - podatność duszy w rękach Bożych,
jaką ma popiół w palcach naszych; gorycz zaś jego przywodzi na pamięć
pokutę, która wymaga ofiar i umartwienia.
Posypywanie wiernych popiołem przez kapłana
odbywa się przy słowach tak poważnych i mocnych w
swym surowym realizmie: Pamiętaj, człowiecze, żeś
prochem jest i w proch się obrócisz.
Zapewne są to słowa twarde do słuchania dla

pychy ludzkiej, przypominające bez ogródek pochodzenie człowieka i
rozsypanie się w proch jego ciała po śmierci. Jednocześnie pomagają
podjąć pokutę i przemianę życia.

Środa Popielcowa przypada 13 lutego 2013.
Msze św. w naszym kościele o godz. 7, 10 i 18.

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej
NaboŜeństwo przypomina drogę Pana Jezusa z krzyŜem z miejsca wydania
wyroku na miejsce jego wykonania poza murami Jerozolimy. Polega na
medytacji Męki Chrystusa, połączonej z przejściem symbolicznej drogi
wewnątrz kościoła albo na zewnątrz. Drogę tę wyznacza 14
wydarzeń zwanych stacjami.
Teksty biblijne nie podają dokładnie drogi krzyŜowej Jezusa.
Wiadomo, Ŝe skazani szli głównymi ulicami Jerozolimy.
Spośród 14 znanych stacji tylko dziewięć (I, II, V, VIII, XXIV) ma potwierdzenie w ewangelicznych relacjach. Pozostałe
(III, IV, VI, VII, IX) przekazała tradycja Kościoła.
Warto wiedzieć, Ŝe na mocy decyzji papieŜa Pawła VI jest
moŜliwość uzyskania raz dziennie odpustu zupełnego za
odprawienie Drogi KrzyŜowej. Odpust zupełny jest to
darowanie całej naleŜnej kary doczesnej za dotychczas
popełnione grzechy, rozgrzeszone juŜ co do winy i kary
wiecznej w czasie spowiedzi.
Celem Drogi Krzyżowej jest ożywienie wiary i apostolstwa; ukształtowanie
postaw chrześcijańskiej pokuty, ofiarności i wdzięczności. "Postuluje się
nadanie nabożeństwu formy rewizji życia", czyli szerszego rachunku
sumienia.
Zapraszamy na Nabożeństwa Drogi Krzyżowej w naszej
świątyni odprawiamy w piątki Wielkiego Postu. Dzieci zapraszamy na
godz. 1630, natomiast wszystkich na godz. 1730 i 19.
Zaś w niedziele Wielkiego Postu celebrujemy Nabożeństwo
Gorzkich Żali połączone z wystawieniem Najświętszego Sakramentu i
kazaniem pasyjnym o godz. 1730.
WYDARZENIE PARAFIALNE
W trzecim roku Programu Odnowy Duszpasterskiej i Ewangelizacji
zwracamy w naszej parafii szczególną uwagę na wartość wspólnego
przeżywania naszej drogi życia.
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