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"Czas sięwypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię".Posłuchajmy słów Jezusa i w ten szczególny czas wielkopostny wejdźmy na drogę nawrócenia i bycia bliżej Boga. Niekoniecznie musimy udać sięna pustynię. Trzeba jednak wejśćw przestrzeń kontemplacji i ciszy aby poznaćwłasną słabość, grzeszność i zdać się ufnie na Boga. Pustyniaduchowa uświadamia człowiekowi własne ubóstwo, pustkę i w końcu pragnienie Boga. Ludzie często są przekonani o swojej absolutnej skutecznościi własnych racjach w każdej sytuacji. Liczą tylko na siebie, są dumni ze swoich osiągnięć i mająwrażenie, że nie potrzebują niczego więcej. Pustyniauświadamia głód i pragnienie innego życia, "bo cóż pomoże człowiekowi choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł".Kontemplujmy Boga. Na miarę naszych możliwości starajmy się codziennie znaleźć chociaż chwilę czasu na modlitwę oraz dla drugiego człowieka.Pamiętajmy o tych, którzy utracili sens życia, o zrozpaczonych, chorych i potrzebujących. Budujmy świadectwem swego życia przyjacielskie relacjemiędzyludzkie w swoich rodzinach, w środowisku pracy, w naszych spotkaniach."Nawracajcie się". Bóg chce zawrzeć z nami przymierze i zjednoczyć się z naszymi sercami. Ale to my musimy wybrać Boga i życie w wolności.Porzućmy grzech, wybierajmy Boga.

"To jest mój Syn umiłowany. Jego słuchajcie".
Liturgia Słowa dzisiejszej Mszy św. przypomina nam dwa bardzo ważne wydarzenia. Pierwsze miało miejsce ok. 4 tys. lat temu. Abraham staje przed
wyborem pomiędzy miłością, jaką żywi dla swojego jedynego syna a posłuszeństwem wobec Boga, który dałmu tego właśnie syna. Abraham
w sposób zupełny zawierza Bogu. Próba, jaką zwycięsko przechodzi Abraham, stanowi dla nas bardzo ważną lekcję. Chodzi przede wszystkim
o wiarę i o posłuszeństwo wobec Boga i Jego zamiarów. Drogi Boże nie są drogami naszymi. Nie zawsze rozumiemy Boże plany. Czasem
człowiekowi jest bardzo trudno zgodzić się z tym, co go spotyka i wypowiedzieć słowa: "Ojcze nasz… bądźwola Twoja". Jakkolwiek by nie było,
pamiętajmy, że Bóg nas kocha, pragnie naszego dobra i ustawicznie o nas zabiega.
Drugie wydarzenie ma miejsce na Górze Tabor. Jezus przemienia sięwobec Apostołów – umiłowanych uczniów: Piotra, Jakuba i Jana. Doświadczają
oni chociaż przez chwilę niepojętej radości nieba, tego szczęścia, które w przyszłym życiu będzie udziałem Jego wszystkich wyznawców.
Tak jak Chrystus przemienił się na Górze Tabor, tak i my powołani jesteśmy do duchowej przemiany. Aby mogło się to dokonać, musimy zejść z drogi
grzechu i przejść na drogę świętości, dobra i miłości, umartwienia i ofiary – poświęcenia. Niech pomogą nam w tym nabożeństwa wielkopostne:
Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale, podczas których z miłością i pokorą rozważamy cierpienia, mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa – te zbawcze
Misteria Bożej Miłości. Ochotnym sercem korzystajmy z tych wielkopostnych spotkańmodlitewnych.
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«Troszczmy się o siebie wzajemnie, by sięzachęcać do miłości i do dobrychuczynków» (Hbr 10, 24)
Bracia i siostry!
Wielki Post ponownie daje nam sposobnośćdo refleksji nad tym, co stanowi centrum życiachrześcijańskiego – miłością. Jest to bowiem odpowiedni czas, abyśmy z pomocą Słowa Bożegoi sakramentów odnowili naszą drogę wiary, zarówno osobistą, jak i wspólnotową. Jest to drogapod znakiem modlitwy i dzielenia się, milczeniai postu, w oczekiwaniu na radość paschalną.W tym roku chciałbym przedstawić parę myśliw świetle krótkiego tekstu biblijnego, zaczerpniętego z Listu do Hebrajczyków: «Troszczmy sięo siebie wzajemnie, by się zachęcać do miłościi do dobrych uczynków» (10, 24) (...)

1. «Troszczmy się» – odpowiedzialność zabrata
Pierwszym elementem jest wezwanie do tego, by «się troszczyć» (...) Tymczasem częstodominuje postawa przeciwna: obojętność, brakzainteresowania, które rodzą się z egoizmu, maskowanego przez pozorne poszanowanie «sfery prywatnej». Także dzisiaj z mocą rozbrzmiewagłos Pana, który wzywa każdego z nas do troszczenia się o bliźniego. Także dzisiaj Bóg nas prosi, abyśmy byli «stróżami» naszych braci (por.Rdz 4, 9), abyśmy tworzyli relacje nacechowanewzajemną troskliwością, zabieganiem o dobrodrugiego i o jego pełne dobro. Wielkie przykazanie miłości bliźniego nakazuje i apeluje, by miećświadomość, że jest się odpowiedzialnym za tego, kto tak jak ja jest stworzeniem i dzieckiem Bożym: fakt, że jesteśmy braćmi w człowieczeństwie,a często także w wierze, winien nas skłaniać dodostrzegania w bliźnim prawdziwego alter ego,nieskończenie umiłowanego przez Pana. Jeżelizaprawiamy się w tym braterskim patrzeniu, wówczas solidarność, sprawiedliwość, a także miłosierdzie i współczucie w naturalny sposób rodząsięw naszym sercu.Troska o bliźniego oznacza, że pragniemyjego czy jej dobra pod każdym względem: fizycznym, moralnym i duchowym. Wydaje się, że współczesna kultura przestała rozróżniać dobro i zło,tymczasem trzeba z mocą podkreślać, że dobroistnieje i zwycięża, ponieważ Bóg «jest dobryi czyni dobro» (por. Ps 119 [118], 68). Dobrem jestto, co rodzi, chroni i promuje życie, braterstwoi wspólnotę. Odpowiedzialność za bliźniego oznacza zatem pragnienie i czynienie dobra drugiegoczłowieka, z nadzieją, że i on otworzy się na logikę dobra; interesować się bratem znaczy otwo

rzyć oczy na jego potrzeby. (...)«Troszczenie się» o brata oznacza również,że dbamy o jego dobro duchowe. W tym miejscupragnę zwrócić uwagę na pewien aspekt życiachrześcijańskiego, który jak mi się wydaje, popadłw zapomnienie – upomnienie braterskie z myśląo zbawieniu wiecznym. (...) Tradycja Kościołazaliczyła «upominanie grzeszników» do dziełmiłosierdzia duchowego. Ważną rzeczą jest ocalenie tego aspektu miłości chrześcijańskiej. Nienależy milczeć w obliczu zła. Mam tu na myśli postawę tych chrześcijan, którzy przez szacunekdla człowieka lub po prostu z wygodnictwa dostosowują się do powszechnie panującej mentalności, zamiast przestrzegać swych braci przedtymi sposobami myślenia i postępowania, któresą sprzeczne z prawdą i nie prowadzą do dobra.Upomnienie chrześcijańskie nie jest jednak nigdy formułowane w duchu potępienia czy oskarżenia; wypływa zawsze z miłości i miłosierdziai rodzi się z prawdziwej troski o dobro brata. (...)
2. «O siebie wzajemnie» – dar wzajemności

To «czuwanie» nad innymi jest sprzecznez mentalnością, w której sprowadza się życie dowymiaru jedynie ziemskiego, nie postrzega gow perspektywie eschatologicznej i akceptuje dowolny wybór moralny w imię wolności jednostki.Społeczeństwo takie jak dzisiaj nasze może staćsię obojętne zarówno na cierpienia fizyczne, jaki duchowe i moralne potrzeby życia. Tak nie powinno byćwe wspólnocie chrześcijańskiej! (...)Uczniowie Pana, zjednoczeni z Chrystusemprzez Eucharystię, żyją w jedności, która łączyich niczym członki jednego ciała. To oznacza, żebliźni należy do mnie, jego życie, jego zbawieniewiążą się z moim życiem i moim zbawieniem.Sięgamy tutaj bardzo głębokiego aspektu wspólnoty: nasze życie i życie innych są współzależne, zarówno w dobru, jak i w złu; tak grzech, jaki uczynki miłości mają również wymiar społeczny. W Kościele, mistycznym ciele Chrystusa, występuje ta wzajemność: wspólnota nieustanniepokutuje i błaga o przebaczenie grzechów swoich synów, ale też nieustannie weseli się i cieszyświadectwami cnót i miłości, które w niej się pojawiają. «Żeby poszczególne członki troszczyłysię o siebie nawzajem» (1 Kor 12, 25), pisze św.Paweł, ponieważ jesteśmy jednym ciałem. Miłośćdo braci, której jeden z wyrazów stanowi jałmużna – typowa praktyka wielkopostna, wraz z modlitwą i postem – jest zakorzeniona w tej wspólnejprzynależności. Także przez konkretną troskęo najuboższych każdy chrześcijanin może wyrazić swoją przynależność do jednego ciała, którym jest Kościół. Wzajemna troska to także uznaniedobra, które Pan w nich czyni, i dziękowanie ra

zem z nimi za cuda łaski, jakich dobry i wszechmogący Bóg nieustannie dokonuje w swoichsynach. Kiedy chrześcijanin dostrzega w bliźnimdziałanie Ducha Świętego, może się z tego jedynie radować i chwalić za to Ojca niebieskiego (por.Mt 5, 16).
3. «By się zachęcać do miłości i do dobrychuczynków» – wspólna droga do świętości

To wyrażenie z Listu do Hebrajczyków(10, 24) zachęca nas do tego, byśmy mieli nauwadze powszechne powołanie do świętości, nieustanne postępowanie w życiu duchowym, byśmy dążyli do większych charyzmatów oraz corazwznioślejszej i bardziej owocnej miłości (por.1 Kor 12, 3113, 13). Wzajemna troska ma pobudzać do konkretnej, coraz większej miłości,«niczym światło poranne, które wschodzi i wzrasta aż do południa» (por. Prz 4, 18), w oczekiwaniu na dzień, który nie zna zmierzchu w Bogu.Czas, który jest nam dany w życiu, jest cenny,abyśmy odkrywali i spełniali dobre uczynki w miłości Boga. Dzięki temu Kościół rośnie i się rozwija, aby osiągnąć pełną doskonałość Chrystusa(por. Ef 4, 13). (...)Niestety, wciąż istnieje pokusa, by się nieangażować, tłumićDucha, odmawiać «wykorzystywania talentów», które nam zostały dane dlanaszego dobra i dobra bliźniego (por.Mt 25, 25n). Wszyscy otrzymaliśmy bogactwaduchowe czy materialne przydatne do tego, bywypełniać Boży plan, dla dobra Kościoła i dla naszego zbawienia (por. Łk 12, 21 b; 1 Tm 6, 18).Mistrzowie duchowości przypominają, że w życiu wiary ten, kto nie czyni postępów, cofa się.Drodzy bracia i siostry, weźmy sobie do sercawciąż aktualne wezwanie, by dążyć do «wysokiej miary życia chrześcijańskiego» (por. Jan Paweł II, list apost. Novo millennio ineunte [6 stycznia2001], n. 31). Kościół w swej mądrości, uznająci ogłaszając błogosławionymi i świętymi niektórych przykładnych chrześcijan, ma na celu także wzbudzanie pragnienia, by naśladować ichcnoty. Św. Paweł napomina: «w okazywaniuczci jedni drugich wyprzedzajcie» (Rz 12, 10).W świecie, który wymaga od chrześcijan odnowionego świadectwa miłości Pana i wiernościMu, wszyscy winni czuć potrzebę prześcigania sięw miłości, w usługiwaniu i w dobrych uczynkach(por. Hbr 6, 10). To napomnienie ma szczególnąmoc w okresie przygotowania do świąt wielkanocnych. Życząc świętego i owocnego Wielkiego Postu, zawierzam was wstawiennictwuNajświętszej Maryi Panny i z serca udzielamwszystkim Błogosławieństwa Apostolskiego.

2



Kapłani są potrzebni nam, świeckim,aby relacja i zażyłość z Chrystusem mogłasię rozwijać. To oni jednają z Bogiem, to imBóg powierzył łaskę obdarowania nas Jego Ciałem i Krwią, wreszcie, towarzysząz sakramentami w czasie decydujących momentów naszego życia. Są spośród nas, toznaczy, że tak jak my są grzesznikami i potrzebują naszej, mojej i Twojej modlitwy, abybyć wiernymi Chrystusowi, aby walczyćo swoją świętość i głęboką relację z Bogiem.
Pragniemy zaproponować włączenie się w modlitwę za kapłanów, np. w jednej z podanych niżej form.

APOSTOLAT MARGERYTKA
W Ruchu Margerytek wszystko ma byćproste i szczere: osoba świadomie zaangażowana w tę formę opieki duchowej, ofiarowuje w ciągu swego życia jeden dzieńw tygodniu w intencji wybranego Kapłana,pamiętając w szczególny sposób o rocznicyświęceń kapłańskich czy ślubów zakonnych.Biały kwiatuszek o siedmiu płatkach wyrażający prostotę, jedność i pragnienie ofiarowania  został wybrany jako symbol pomocyduchowej kapłanom i osobom zakonnym.Siedem płatków kwiatuszka margerytki symbolizuje dni tygodnia. Siedem osób połączonych modlitwą za Kapłana czy Siostręzakonną, wybiera formę modlitwy, która imnajbardziej odpowiada i kontynuuje ją przezcałe swoje życie. Niektóre osoby decydująsię na ofiarowanie wszystkich swoich dni zajedną Osobę duchowną, na przykład za kogośz rodziny. Możemy też obdarować Kapłanakilkoma Margerytkami. Do rozpoczęcia Margerytki wystarczy pragnienie jednej osoby,która zna Kapłana czy Osobę zakonną, zaktórą chciałaby się modlić. Osoba tworzącaMargerytkę wybiera czwartek, dzień poświęcony kapłaństwu i modli się o inne osoby,które dopełniłyby kolejne dni Margerytki.

BETAŃSKA MISJA WSPIERANIAKAPŁANÓW
Zadaniem Misji jest:• formacja ludzi świeckich do głębszegopoznania i ukochania kapłaństwa,• roztoczenie jak najszerszego kręgumodlitewnego nad duchowieństwem,• wypraszanie świętości dla kapłanów,• dotarcie z modlitewną opieką do każ

dego kapłana imiennie, aby ochraniaći wspierać jego posługę.Powołaniem osoby włączonej do Misji,jest bycie cieniem kapłana, aby cichoi dyskretnie poprzedzać jego posługęi ochraniać modlitwą. Misja powstawaław promieniach Najświętszego Sakramentu,dlatego jej siłą ma być adoracja Eucharystyczna, trwanie przed Obliczem Jezusaw imieniu kapłanów, którzy w tym czasie oddani są apostolstwu. Misja obejmuje już ponad 6600 osób, które wyraziły zgodę namodlitwę przez całe swoje życie. Skupiaosoby świeckie różnego wieku i stanu, małżeństwa i całe rodziny, siostry i braci zakonnych różnych zgromadzeń, kleryków,a także kapłanów wyrażających wolę modlitwy za swoich współbraci w kapłaństwie.Każda osoba włączona do Misji otrzymujelegitymację przynależności wraz z imieniemkapłanai odpowiednimi modlitwami. Kapłani zgłaszani są przez rodzinę, znajomych, współbraci, lub sami proszą o modlitwę.8 grudnia 2007 roku Kongregacja ds.Duchowieństwa wydała list, w którym wzywa wiernych do macierzyństwa duchowegowobec kapłanów i adoracji eucharystycznejw ich intencji. W to wołanie Kościoła już od11 lat wpisuje się właśnie ta Misja.
DZIEŁO DUCHOWEJ ADOPCJIKAPŁANÓW

Duchowa Adopcja Kapłana polega natym, że dana osoba zobowiązuje się do codziennej modlitwy za dowolnego, przez siebie wybranego kapłana na czas określony.Termin ten, może obejmować od kilku tygodni, nawet do końca życia (również po

śmierci kapłana  tak, aby trafił do niebai stamtąd wstawiał się za nami). Pokrótce:OBOWIĄZKOWA jest: codzienna dowolna modlitwa za kapłana (codziennewstawiennictwo i prośba o łaski na każdydzień).ZALECANE (w miarę indywidualnychmożliwości):• co najmniej raz w miesiącu uczestnictwo we Mszy Świętej w intencji wybranegoksiędza / zakonnika (Eucharystia to najowocniejsza z modlitw; wystarczy sama intencja w sercu)• co najmniej raz w miesiącu odmówienie jednej części różańca  może być podzielona na dziesiątki; jej celem jestbłaganie wstawiennictwa Maryi o zachowanie kapłana w czystości• co najmniej raz w miesiącu odmówienie Koronki do Bożego Miłosierdzia (przebłaganie za grzechy kapłana)
W razie niedotrzymania któregoś z warunków, zaleca się odmówienie różańcaw formie wynagradzającej. Zaleca się takżeuczestnictwo w Mszy Świętej, w każdypierwszy czwartek miesiąca, lecz nie jest toobowiązek. Najważniejsza jest bowiem codzienna modlitwa.
Zapraszamy również do odwiedzeniastron internetowych poświęconych modlitwom za Kapłanów.http://www.kaplani.com.plhttp://ddak.wordpress.com

Opracowała Agnieszka Rosiak
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Na podstawie
rozważań
autorstwa
ks. Edwarda
StańkaStacja INAJWYŻSZY KAPŁANNIESPRAWIEDLIWIE OSĄDZONY

Święty, a jednak ludzie wydali na Niego niesprawiedliwy wyrok. Potrafili oskarżyć Najwyższego, Świętego Kapłana. Co dopiero,jeśli chodzi o tych nie świętych, grzesznychludzi, których na przestrzeni wieków powołuje Bóg do kapłańskiej posługi? Ileż niesprawiedliwych wyroków, ile krzywdzącychsądów, ile nieuzasadnionych słów krytyki,wypowiada świat pod adresem kapłanów?Kto jest w stanie sprawiedliwie osądzić kapłana, jak nie sam Bóg? Żaden człowiek tego nie potrafi.Panie Jezu! Przebacz wszystkie naszeniesprawiedliwe sądy, jakie wypowiedzieliśmy pod adresem Twoich kapłanów.
Stacja IINAJWYŻSZY KAPŁAN BIERZE KRZYŻNA SWOJE RAMIONA
Krzyż, to ołtarz na którym Najwyższy Kapłanzłoży jedyną Ofiarę, zdolną pojednać światz Bogiem. Każde powołanie kapłańskie, towezwanie do dźwigania krzyża, do odpowiedzialności za zbawienie wielu. Jedno z najtrudniejszych powołań na ziemi.Panie Jezu! Wyciągający ręce po drzewokrzyża, prosimy Cię, aby kapłani odpowiedzieli na Twoje wezwanie. By wypełniliswoje powołanie do końca tak, jak pragnietego Twoje Kapłańskie Serce.
Stacja IIINAJWYŻSZY KAPŁAN UPADA PODCIĘŻAREM KRZYŻA
Panie Jezu, Twoje ludzkie siły okazały sięzbyt małe wobec ciężaru zbawienia świata.Ugięły się Twoje kolana pod ciężarem krzyża. Przy trzeciej stacji prosimy za kapłanównajmłodszych, którzy stawiają pierwsze krokina niełatwej drodze kapłańskiego życia.Szczególnie za tych, którzy uginają się podciężarem swojego powołania.

Panie Jezu! Spraw, aby wsparci Twoją łaską, zdołali je zrealizować do końca.
Stacja IVNAJWYŻSZY KAPŁAN SPOTYKASWOJĄ MATKĘ
Matka Jezusa uczestniczy w Jego kapłańskiej ofierze. Jest bardzo blisko. To wielkieszczęście mieć blisko kochającą i wspierającą Matkę. Żadne serce na ziemi nie rozumietak doskonale powołania kapłańskiego, jakserce matki kapłana. Dopóki bije, uczestniczy w jego kapłańskim życiu.Matko Bolesna! Ogarnij swoim Sercemmatki kapłanów. Naucz je trudnej sztukitowarzyszenia swoim synom na drodzeich powołania.
Stacja VSZYMON Z CYRENY POMAGANAJWYŻSZEMU KAPŁANOWIDŹWIGAĆ KRZYŻ
Kapłan musi umieć współpracować z ludźmi,nawet wtedy, gdy oni niechętnie angażują sięw sprawy zbawienia.Panie Jezu przyjmujący pomoc Szymona!Naucz nas, jak winno wyglądać wspólnedzieło kapłanów i świeckich w zbawieniuświata. Udziel wszystkim kapłanom łaskiwspółpracy z ludźmi świeckimi, aby umieliwspólnie podejmować trud odpowiedzialności za uświęcenie ludzkości.
Stacja VIŚWIĘTA WERONIKA OCIERA TWARZNAJWYŻSZEGO KAPŁANA
Ludzie dziś nie mogą dosięgnąć Twojej twarzy Panie, ale mogą dosięgać twarzy Twoichkapłanów. Ileż to razy w ciągu dnia uderzają, zniekształcając ich twarze? Wystarczywłączyć telewizor, by zobaczyć zniekształcony obraz Twojego kapłana.Spraw Panie Jezu, by pojawiły się ręce,które potrafią odsłonić piękno twarzy Twojego kapłana. Dziś trzeba wiele odwagi, bywe współczesnym świecie otrzeć zniekształconą twarz kapłańską.
Stacja VIINAJWYŻSZY KAPŁAN UPADA PO RAZDRUGI
Panie Jezu, powstający z upadku, prosimy

Cię o łaski potrzebne dla spowiedników.Podnosić ludzi z upadków, to nie jest łatwasprawa.Wypełnij serca kapłańskie Twoją mądrością, cierpliwością i miłością, aby umielipodnieść tych, którzy upadli w grzechy!Niech konfesjonały będą miejscem powstania wielu, powstania naszego Narodu.
Stacja VIIINAJWYŻSZY KAPŁAN UPOMINA KOBIETY
Upomnieć drugiego człowieka tak, by upomnienie odniosło skutek, to wielka sztuka.Kapłan jest odpowiedzialny za upominanie,za prostowanie dróg ludzkiego myślenia.Zwłaszcza, gdy ludzie zbaczają na ścieżkiprowadzące daleko od Boga.Panie Jezu, upominający jerozolimskiekobiety, udziel kapłanom stojącym na ambonie, ducha braterskiej miłości, potrzebnej do skutecznego upominaniabłądzących!
Stacja IXNAJWYŻSZY KAPŁAN UPADA PORAZ TRZECI
Panie, powstający z trzeciego upadku, zanosimy do Ciebie modlitwę wynagradzającą zazgorszenia, których przysparzają kapłani.Gdy ten, kto ma uświęcać i jednoczyć z Bogiem prowadzi do grzechu, a ucząc grzechuniszczy człowieka. Zgorszenie dane przezkapłana trudno naprawić. Mijają lata, a zadana rana nie przestaje krwawić.Prosimy Cię, Najwyższy Kapłanie o łaskęTwego Miłosierdzia dla każdego kapłana,który na ziemi był powodem zgorszenia.
Stacja XNAJWYŻSZY KAPŁAN Z SZATODARTY
Najwyższy Kapłan oddaje wszystko, nawetubranie. Kapłaństwo łączy się nierozerwalniez ofiarą, z oddaniem wszystkiego, co doczesne, materialne. Nam, ludziom trzeba długodorastać do tego, byśmy umieli złożyć ofiaręze wszystkiego.Odarty z szat Panie, prosimy Cię, by kapłani nie ulegali pokusie materializmui chciwości! Ukaż im piękno ewangeliczniepojmowanego ubóstwa.
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Spotkanie modlitewne dla młodzieży i dorosłych

w środę 7 marca o godz. 1 9.00

w Ośrodku Pamięci św. Maksymiliana.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy Liturgią Godzin,

którą uwielbiamy Boga. A Bóg w swojej hojności

przychodzi nam z pomocą i łaską.

Zapraszamy chętne osoby mające talent wokalnylub instrumentalny, chcące chwalić Boga śpiewemi muzyką na spotkanie muzycznego zespołuparafialnego„SILOE”
w każdy piątek o godz. 17 w salce parafialnej,mieszczącej się przy ul. Kościelnej 20Zainteresowanych prosimy o kontaktpod nr. tel. 608 769 340.Zapraszamy do odwiedzenia naszej stronyinternetowej: www.siloe.za.pl
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Dlaczego dziś wielu usiłuje wmówić w siebie i w innych, żenie ma Boga, chociaż doskonale wiedzą o tym, że nawet marnego komara wszyscy razem uczeni utworzyć nie potrafią? A twierdzić, jakoby wszystko powstało jakimś niewytłumaczalnymprzypadkiem, niedorzecznością jest taką samą, jak gdyby ktośsądził, że zegarek sam, bez niczyjej pomocy, ot tak przypadkiemsię utworzył!Dlaczego tylu, skądinąd inteligentnych i w różnych kierunkach wykształconych ludzi, nie stara się zupełnie poznać swegocelu życia i stosunku do Pana Boga? Dlaczego w innych sprawach zazwyczaj postępowi, w tej najważniejszej tak bardzo sązacofani?Dlaczego tylu potrafi znaleźć odpowiednie książki dla zdobycia wiedzy, a o religii katolickiej dowiadują się z nieodpowiednich,nieraz mętnych źródeł, byle nie wziąć do ręki książki najpewniejszej i najjaśniejszej – katechizmu?Dlaczego to wszystko? (…)

W tym miesiącu Kościół św. wzywa nas w szczególny sposób do pokuty, posypując popiołem głowy i mówiąc: „Pamiętaj,człowiecze, żeś proch i w proch się obrócisz”…
Maksymilian Kolbe

***Przychodząc, by dać posypać sobie głowę popiołem człowiek zgadza się z tym, że musi się nawrócić i jest to dla innychznak, że jest gotowy podjąć pokutę.Módlmy się, by ten zapał nie skończył się następnegodnia…
Małgorzata Kamińska

Stacja XINAJWYŻSZY KAPŁAN PRZYBITY DOKRZYŻA
Nadeszła Twoja godzina, czas cierpieniai Ofiary. Z Twoją Krwią wypływa modlitwaprzebaczenia za tych, którzy Cię mordują.Naucz Panie, Twoich kapłanów miłościprzebaczającej, naucz ich zwyciężać miłością, gdy dostają się w ręce wrogów. Tylkowtedy, kiedy sami to potrafią, zdołająuczyć trudnej miłości do nieprzyjaciół tych,którzy są im powierzeni.
Stacja XIINAJWYŻSZY KAPŁAN SKŁADA SWĄJEDYNĄ OFIARĘ
Golgota, to miejsce pojednania ziemi z niebem. Oby wszyscy kapłani, stojąc przy ołtarzu, zawsze mieli świadomość uobecnienia

Twojej krwawej ofiary. Oby sami korzystaliw pełni z jej owoców i umieli rozdzielać je innym. Golgota, to źródło kapłańskiego powołania. Tu się ono rodzi i tu się spełnia.Panie Jezu, umierający na krzyżu, dziękujemy Ci za dar kapłańskich powołań! Dziękujemy za to, że kapłani mogą na ziemiuobecniać dla nas Twoją NajświętsząOfiarę!
Stacja XIIICIAŁO NAJWYŻSZEGO KAPŁANAZŁOŻONE DO GROBU
Panie Jezu! Twoi bliscy: Matka, Jan Apostoł,Józef z Arymatei i Nikodem, złożyli TwojeCiało do grobu. Umęczone i martwe, potrzech dniach zmartwychwstało. Twoi kapłaniskładają Twoje Ciało w ludzkie serca. Eucharystia ma doprowadzić do chwalebnegozmartwychwstania tych wszystkich, którzy

Twoje Ciało przyjmują. Oby nigdy na zieminie zabrakło kapłanów rozdających Komunięświętą.Przy tej stacji dziękujemy Ci za każde kapłańskie ręce, które rozdzielają Twoje Najświętsze Ciało jako pokarm.
Stacja XIVGRÓB NAJWYŻSZEGO KAPŁANA
Grób Najwyższego Kapłana jest pusty. Onzasiada po prawicy Ojca, by się wstawiać zanami. A na ziemi działa przez serca, usta, ręce, kapłanów. Wielkie kapłańskie dzieło trwa.Przy ostatniej stacji prosimy Cię Panie Jezu, nasz Najwyższy Kapłanie, abyś przyjąłdo siebie wszystkich zmarłych kapłanówi dał im udział w Twoim chwalebnymZmartwychwstaniu.Któryś za nas cierpiał rany,Jezu Chryste zmiłuj się nad nami!



1. Rozpoczęliśmy okres Wielkiego Postu. Pamiętajmy o postanowieniach wielkopostnych, które mają nam pomagaćw procesie przemianyserca.2. Zapraszamy do uczestniczenia w nabożeństwach wielkopostnych: Drogi Krzyżowej, w Bazylice w piątki o godz. 17.15 i w kaplicyw Czechach o 17.00 oraz Gorzkich Żali, z kazaniami pasyjnymi, w niedzielę o godz. 17.00. Dzieci szkół podstawowychna nabożeństwach Drogi Krzyżowej będą otrzymywać naklejki do zeszytu, ze stacjami Drogi Krzyżowej, natomiast młodzieżwszystkich klasgimnazjum przynosi swoje indeksy dla potwierdzenia udziału w nabożeństwie. Przypominamy, że przez uczestnictwo w tych nabożeństwachmożemy zyskiwać łaskę odpustu zupełnego.3. Droga Krzyżowa po ulicach miasta, będzie odprawiona tym roku w piątek po IV Niedzieli Wielkiego Postu, czyli 23 marca.4. Koło PrzyjaciółRadia Maryja i Tv Trwam zaprasza dziś na spotkanie do Ośrodka św. Maksymiliana o godz. 15.00. Żywy Różanieczaprasza dziś członków KółRóżańcowych oraz wszystkich, którzy modlą się na różańcu, na spotkanie o godz. 16.00, do Ośrodkaśw. Maksymiliana.5. W ostatnią środę miesiąca, 29 lutego, zapraszamy na comiesięczną mszę świętą o godz. 18.00 i nabożeństwo w intencji rodzin,przez wstawiennictwo św. Józefa, opiekuna i głowy świętej Rodziny, ze szczególnym błogosławieństwem udzielanym dla rodzin. Podczastej mszy świętej rozpoczynamy także modlitwę w intencji przeprowadzenia rekolekcji ewangelizacyjnych na początku sierpnia,które poprowadzi ks. James Manjackal z Indii, światowej sławy charyzmatyk. Gorąco zapraszamy do włączenia sięw tęmodlitwę.6. W czwartek 1 marca, po raz pierwszy obchodzić będziemy, ustanowiony przez Sejm, Dzień Żołnierza Wyklętego, z racji 70rocznicy powstania Armii Krajowej. Zapraszamy w tym dniu na uroczystąmszę świętą w Bazylice o godz. 10.00, w intencji poległychw czasie II wojny światowej i zamordowanych przez Sowietów oraz władze komunistyczne, obrońców naszej Ojczyzny. Po mszy świętejw Ośrodku św. Maksymiliana zaprezentowany zostanie film pt. „Żołnierze wyklęci”. Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału w tejuroczystości.7. W tym tygodniu przypada I Piątek i Sobota miesiąca. Zapraszamy do Sakramentu Pokuty i Pojednania w piątek, od godz. 6.30 do9.30 oraz od 15.30 do 18.30. O godz. 9.00 i 16.00 będą odprawione nabożeństwa Eucharystyczne. Na mszę świętąw kaplicy w Czechachzapraszamy o godz. 17.00. W sobotę zapraszamy na mszę świętąw języku łacińskim o godz. 7.00. Członkowie Duchowej Adopcji DzieckaPoczętego przynoszą na liturgię świece.8. W przyszłą niedzielę, 4 marca, przed kościołem będą zbierane ofiary do puszek, na pomoc Kościołowi w Afryce.9. Polecamy lekturę Przewodnika Katolickiego. Polecamy także Gościa Niedzielnego.10.W minionym tygodniu doczesną pielgrzymkę zakończyli: śp. Zbigniew Szewczyk, Medard Węgrzynek, Mariola Rubajczyk, Jan Buda.Rodzinom i przyjaciołom zmarłych wyrażamy nasze współczucie. Polecajmy naszych bliskich zmarłych Miłosierdziu Bożemu. Wiecznyodpoczynek. . .11.Na dni Wielkiego Postu życzymy wszystkim parafianom i gościom owocnej pracy nad odnowieniem relacji z Panem Bogiemoraz wyciszenia przynoszącego duchowy pokój. Szczęść Boże.
Przygotował ks. dr Dariusz Kaliński  proboszcz

Domowy Kościół – gałąź rodzinna RuchuŚwiatło–Życie, zaprasza małżonków, którzy pragną nanowo odkrywać sakrament małżeństwa, doświadczyćmiłości Boga i z Jego pomocą rozwiązywać trudności życiacodziennego, na spotkanie w Ośrodku ŚwiętegoMaksymiliana w dniu 29 lutego 2012 r. o godz. 19.00.Ponadto przypominamy, że w ostatnią środękażdego miesiąca,o godzinie 18.00 w Bazylice,odprawiana jest Msza Świętaw intencji wszystkich rodzin.Wspólna modlitwa jest okazjądo umocnienia miłościmałżeńskiej i rodzinnej,a także pogłębienia więziz Bogiem.
Dodatkowych informacji

udziela ks. Mariusz,
tel. 518014891

"Ewangelizacja, to znaczy głoszenie Chrystusa
dokonywane zarówno świadectwem życia,
jak i słowem, nabiera swoistego charakteru
i szczególnej skuteczności przez to, że dokonuje się
w zwykłych warunkach właściwych światu.W wypełnianiu tego zadania nader cenny okazuje sięten stan życia, który uświęcony jest osobnymsakramentem, mianowicie życie małżeńskiei rodzinne. Tam odbywa się zaprawa w apostolstwieświeckich i tam znajduje się znakomita jego szkoła,gdzie pobożność chrześcijańska przenika całą treśćżycia i z dnia na dzień coraz bardziej ją przemienia.Tam małżonkowie znajdują swoje powołanie,polegające na tym, że mają być dla siebie nawzajemi dla swoich dzieci świadkami wiaryi miłości Chrystusa. Rodzina chrześcijańska pełnymgłosem oznajmia zarówno obecne cnoty KrólestwaBożego, jak i nadzieję błogosławionego życia. W tensposób przykładem i świadectwem swoim przekonujeświat o jego grzechu i oświeca tych, co szukająprawdy".

(Lumen Gentium 36)




