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TRĘDOWATY
„Czyń dobrze! I mów o tym!” – takie było ulubione mo o pewnego profesora etyki gospodarczej.
Prowadzenie jakiegoś przedsięwzięcia, które nie jest
nastawione tylko na osiągnięcie maksymalnego zysku, lecz bierze pod uwagę także inne kryteria, na
przykład ochronę środowiska i życiowe sytuacje
swoich pracowników... O tym powinno się mówić,
Dla prawa jest martwą rzeczą.
nawet głośno!
Wydaje się, że Jezus w ogóle się nie stosuje Trąd – najgorsze nieszczęście,
do tego rozsądnego zalecenia. Surowo zakazuje trę- jakie może spotkać człowieka.
dowatemu, żeby nikomu nie opowiadał o swoim cu- Trędowaty jest jak umarły. Dla
downym uzdrowieniu. Dlaczego? Odpowiedź na to mieszkańców wioski, dla rodziny. Dla niego samego? Nikomu
pytanie daje sama Ewangelia. Cudownie uzdrowiony
nie wolno z nim rozmawiać, ninie zastosował się do tej wskazówki i wkrótce Jezus
komu nie wolno go dotknąć.
nie mógł już jawnie wejść do miasta z powodu cią- My także spotykamy w swoim
gnących do Niego tłumów. Musiał szukać schronie- życiu takich, których wolelibynia przed tłumami w miejscach pustynnych nie dla- śmy ominąć wielkim lukiem.
tego, że bał się spotkań z ludźmi, ale z tej racji, że Przykład Jezusa uczy jednak
musiał odsunąć się od fałszywych, nadmiernych czegoś innego. Nie odwraca
oczekiwań. Jezus mógł uzdrowić trędowatego, a tak- się, chociaż wszystko w trędoże wielu innych chorych i złamanych na duchu, ale watym każe odwrócić wzrok.
nie był przecież cudowną maszyną, która może Nie odczuwa żadnego lęku
uzdrowić wszystkich i wszystko. Jezus nie usuwa przed trędowatym. Nie boi się
cierpienia ze świata – ani ze względu na nas, ani ze go dotknąć. I tak go uzdrawia...
względu na samego siebie. Co Jezus może jako „Zbawca” jednak oﬁarować wszystkim ludziom, to pozostawanie przy nich właśnie również w cierpieniu i znoszenie
wraz z nimi całego nieusuwalnego cierpienia. Nie da się tego zapewne przedstawić
w sposób, który byłby zrozumiały dla rozentuzjazmowanego tłumu... Ale jest to coś,
co sugeruje się w drugiej części Ewangelii i co dla nas, dzisiejszych słuchaczy, może
być większą pociechą i dodać nam więcej odwagi niż samo ﬁzyczne uzdrowienie
trędowatego, niezależnie jak bardzo jest ono cudowne.

Niedziela:
po Mszy św. do godz. 12:00 adoracja w ciszy,
12:00-13:00 Brzeźnica,
13:00-14:00 Ligota Książęca,
14:00-15:00 Łubowice,
15:00-16:00 Grzegorzowice.
Poniedziałek i Wtorek:
Po Mszy św. do godz. 08:00 adoracja w ciszy,
08:00-10:00 Brzeźnica,
10:00-12:00 Ligota Książęca,
12:00-14:00 Łubowice,
14:00-16:00 Grzegorzowice,
16:00-17:00 Dzieci i Młodzież.

WIELKI Post
Chcąc usłyszeć głos Boga, muszę stać się głuchy na otaczającą i
osaczającą mnie zewsząd paplaninę. Muszę uwolnić się od tego, co
chce mną rozporządzać i często zdobywa nade mną władzę. Rzeczy materialne, ale również opinie i poglądy innych.
Jeśli chcę usłyszeć wołanie Boga, muszę spojrzeć na świat, na życie, na samego siebie JEGO oczyma.
Zobowiązania, utarte drogi, rutyna, złe przyzwyczajenia.
Co leży mi na sercu i zniekształca moje widzenie tego,
co istotne w moim życiu?
Złożenie tego całego gruzu u stóp Jezusa
może otworzyć nowe perspektywy.
Czas na rozmowy
zamiast na wieczory spędzane przed telewizorem.
Szukanie gruntownych odpowiedzi
zamiast pospiesznie wyrażanych
zgodliwych przyzwoleń.
Namysł zamiast paplaniny.
Pismo św. i Gość Niedzielny
zamiast bezmyślnego brukowca…

Wspólne poszukiwanie Boga.

Porządek nabożeństw
11.02.2018 – 18.02.2018

niedziela 11 lutego 2018 – VI Zwykła
08:00 Za zm. Cecylię Kurek, rodziców Józefę i Klemensa Foltys, Ignacego i Paulinę
Kurek, syna Herberta, Herberta Wochnik, zm. z pokrewieństwa, dziadków z
obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
10:30 W intencji chorych i cierpiących naszej parafii. Po Mszy św. rozpoczęcie adoracji Najświętszego Sakramentu
16:00 Zakończenie Adoracji W intencji Parafian.
poniedziałek 12 lutego 2018 – Dzień powszedni
07:00 Za zm. Jana i Elżbietę Kryworuka, Franciszka Matusz, pokrewieństwo z 4.
stron i dusze w czyśćcu cierpiące. Po Mszy św. rozpoczęcie adoracji.
17:00 Zakończenie adoracji Intencja wolna …………….…...…………………………
wtorek 13 lutego 2018 – Dzień powszedni
07:00 Intencja wolna …………………………………………………………………...
Po Mszy św. rozpoczęcia adoracji Najświętszego Sakramentu.
17:00 Zakończenie adoracji Za zm. Aleksandra i Marię Lepszy, Emila i Bronisławę
Mika, siostrę Matyldę i Flawiana, Agnieszkę Mika, Pawła Gali, siostrę zakonną
Korsynię i zm. z pokrewieństwa.
środa 14 lutego 2018 – Środa Popielcowa
09:00 W intencji Uczniów i Nauczycieli z posypaniem głów popiołem.
17:00 W intencji Parafian z posypaniem głów popiołem
czwartek 15 lutego 2018 – Czwartek po Popielcu
17:00 Za zm. rodziców Zytę i Alfonsa Sowa, synów Ryszarda i Norberta, ojca Alfonsa
Niestatek, syna Rafała, córkę Weronika i zm. z pokrewieństwa.
piątek 16 lutego 2018 – Piątek po Popielcu
16:15 Droga Krzyżowa z zaleckami za zmarłych
17:00 (szkolna) Za zm. rodziców Alfonsa i Pelagię Piperek, brata Józefa, zm. rodziców Józefa i Edeltraudę Wycisk, Franciszka Wycisk, Łucje Piperek, Małgorzatę
Wolnik, Annę Zaremba, Marię Wojtek i dusze w czyśćcu cierpiące.
sobota 17 lutego 2018 – Sobota po Popielcu
14:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Anny i Józefa Kroker z okazji 60. rocznicy
ślubu.
17:00 Za zm. Anielę Kuśmierz w 30. dni po śmierci.
niedziela 18 lutego 2018 – I Wielkiego Postu
08:00 Za zm. Jadwigę i Maksymiliana Machnik, syna Waltera, Jadwigę i Wiktora Zuber, Helenę i Pawła Wałach, Annę i Pawła Kostyrok, Elżbietę Piechula, zm. z
rodzin Machnik, Zuber, Parys i dusze w czyśćcu cierpiące.
10:30 Za zm. Johanna Zymelka, rodziców Bertę i Jana, braci Gerarda i Piotra, siostry
Marię i Emmę, Marię i Mikołaja Hallas, rodziców, rodzeństw, pokrewieństwo
Hallas, Zymelka i dusze w czyśćcu cierpiące.
14:00 Gorzkie Żale z poświęceniem świec Dzieci I-Komunijnych.

Informacje duszpasterskie
11.02.2018 – 18.02.2018

Dzisiaj, w Środę Popielcową i w przyszłą niedzielę kolekta na bieżące potrzeby naszej parafii. Serdeczne Bóg zapłać wszystkim hojnym ofiarodawcom.
Od dzisiaj do wtorku trwa adoracja Najświętszego Sakramentu
na ostatki przed Wielkim Postem. W czasie jej trwania przepraszamy za grzechy karnawału oraz prosimy o dobre przeżycie czasu Wielkiego Postu i właściwe duchowe przygotowanie się na obchody Wielkanocy. Plan adoracji jest podany na drugiej stronie gazetki.
Od dzisiaj do I Niedzieli Wielkiego Postu obchodzimy kwartalne dni modlitw o ducha pokuty.
W środę Popielec. W tym dniu obowiązuje post ścisły wszystkie osoby pomiędzy 14. a 60. rokiem życia. Post nie obowiązuje osób chorych, muszących przyjmować leki. Msze św. z posypaniem głów popiołem o godz. 900 i 1700.
W każdy piątek Wielkiego Postu o godz. 1615 zapraszam na nabożeństwo
Drogi Krzyżowej z zaleckami za zmarłych a po nim Mszę św. szkolną. W
niedziele nabożeństwa Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym o godz. 1400.
Odpusty zupełne związane z Wielkim Postem. Można uzyskać odpust zupełny za: pobożne odprawienie Drogi krzyżowej
(codziennie w ciągu całego roku; w indywidualnym odprawianiu należy przechodzić od stacji do stacji a we wspólnotowym
wystarczy że przechodzą ministranci z krzyżem); udział w
Gorzkich żalach (raz w tygodniu w okresie Wielkiego Postu,
pod zwykłymi warunkami); ponadto w każdy piątek Wielkiego Postu za
pobożne odmówienie po Komunii św. przed wizerunkiem Jezusa ukrzyżowanego modlitwy Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu (Droga do nieba nr
26.5).
Kancelaria parafialna będzie czynna jak zwykle w dni powszednie po
Mszach św.
W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!”
tym, którzy posprzątali nasz kościół w ubiegły piątek. W przyszły piątek (16.02, godz. 18:00) Świerczyńska Zofia, Mikołajczyk Sabina, Salachna Teresa i z Łubowic: Zymełka Jolanta,
Konieczny Halina, Gawlik Anita, a w piątek za 2 tygodnie
(23.02, godz. 18:00) Waniek Jolanta, Kałus Halina, Garbas Sybilla,
Kszuk Małgorzata, Pawlińska Bożena i Chrubasik Monika.

