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/VI Niedziela Zwykła - 12.02.2017/
1. We wtorek, 14 lutego, przypada święto św. św. Cyryla (826-869), mnicha, i
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Metodego (815-885), biskupa. W 1980 roku papież św. Jan Paweł II ogłosił ich
współpatronami Europy, podnosząc tym samym ich wspomnienie do rangi
święta.
W poniedziałek Mszą Świętą o godzinie 9.00 rozpoczną się półkolonie
organizowane przez Akcję Katolicką.
We środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 18.00, a po
niej Msza św. wieczorna – zapraszamy Czcicieli Matki Najświętszej. O godzinie
17.30 wspólna modlitwa różańcowa.
W przyszłą niedzielę Członkowie Rady Parafialnej przeprowadzą kolejną zbiórkę
do puszek na pokrycie kosztów remontu dachu kaplicy pogrzebowej.
W związku z okresem ferii zimowych kancelaria czynna w tym tygodniu tylko w
sobotę od godz. 9.00-10.00, a w nagłych sprawach bezpośrednio po Mszy
wieczornej.
Informujemy naszych drogich Parafian i Gości, że w okresie ferii od
poniedziałku do piątku Mszy świętych porannych nie będzie.
Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii.
W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela, Pismo
Święte, albumy, różańce, znicze i wiele innych artykułów.
Zapowiedzi przedmałżeńskie:
- Sebastian Wajda zam. Skrzynka
Kornelia Borowiak zam. Skrzynka

Elementarz czytającego Pismo Święte
Tych, którzy przymierzają się do prywatnego czytania Pisma Świętego,
czy już od jakiegoś czasu rozważają świętą Księgę, nurtuje wiele pytań.
Oto niektóre z nich
Kto może czytać Pismo Święte?
Bez względu na wiek, historię życia, ogólne wykształcenie, wykonywany zawód,
nikt nie powinien bać się codziennie albo przynajmniej w niedzielę czy święto
czytać Pismo Święte. Czytać wytrwale i bez zniechęcenia.
Czy potrafimy owocnie je rozważać, nie mając za sobą teologicznych
studiów, rozległej i głębokiej wiedzy o Biblii?
Aby prawidłowo i z pożytkiem duchowym czytać i zgłębiać słowo Boże,
konieczne jest wsparcie ludzkiego rozumu przez pomoc przychodzącą od Pana
Jezusa - laskę! Bez tego nadprzyrodzonego wsparcia rozum człowieka jest
bezsilny. Nie pomoże nawet zbiorowy wysiłek. Z pomocą jednak rozumu i laski,
współdziałających ze sobą zgodnie, każdy poradzi sobie znakomicie. Prawda ta
wyraźnie została podana w Ewangelii. Na przykład u św. Łukasza: "Wtedy (Jezus)
oświecił ich umysł, aby rozumieli Pisma" (24,45). O łaskę oświecenia należy
zabiegać od początku i dbać w trakcie czytania.
Jak przygotować się do tej wyjątkowej lektury?

Prosiłem...
Prosiłem Boga o danie mi mocy w osiąganiu powodzenia - Uczynił mnie słabym abym się nauczył pokornego posłuszeństwa;
Prosiłem o zdrowie dla dokonania wielkich czynów - Dał mi kalectwo, abym robił rzeczy lepsze;
Prosiłem Boga o bogactwo, abym mógł być szczęśliwy - Dał mi ubóstwo abym był rozumny;
Prosiłem o władzę, żeby mnie ludzie cenili - Dał mi niemoc, abym odczuwał potrzebę Boga;
Prosiłem o towarzysza, abym nie żył samotnie - Dał mi serce, abym mógł kochać wszystkich braci;
Prosiłem o radość - A otrzymałem życie, abym mógł cieszyć się wszystkim;
Niczego nie otrzymałem, o co prosiłem - Ale dostałem wszystko, czego się spodziewałem.
Prawie na przekór sobie; moje modlitwy niesformułowane zostały wysłuchane.
Jestem spośród ludzi najhojniej ze wszystkich obdarowany.

Przede wszystkim na czytanie należy wygospodarować najlepszy w ciągu dnia
czas. Znaleźć spokojny kąt w domu, by przed rozpoczęciem lektury posiedzieć
trochę w milczeniu. Człowiek, który nie boi się ciszy i milczenia, lecz je docenia,
umie słuchać swego wnętrza, sumienia oraz innych! Łatwiej pojmuje znaczenie
słów, tego co sam mówi i co mówią do niego inni! Czytanie Pisma Świętego jest
niczym innym jak tylko słuchaniem mówiącego do człowieka Boga! Mówiącego
ludzkim językiem, za pomocą zwyczajnych słów, zdań, obrazów, przypowieści... a
nawet bajki!
Od czego rozpocząć lekturę?
Obcowanie z Biblią winna zawsze rozpoczynać modlitwa. Szczera prośba wyjęta
z głębi serca i skierowana ku niebu. Najlepiej jest wtedy, gdy całe czytanie ma
charakter modlitewny. Należy w niej prosić Ojca z nieba o trzy dary.
O dobrą, silną wolę
"Boże spraw, abym chciał czytać i rozważać Twoje Słowo". Owocnym bowiem
jest tylko to czytanie, które podejmowane jest przez człowieka z dobrej i nie
przymuszonej woli, które konsekwentnie prowadzi na przekór piętrzącym się
przeszkodom, lękom, przeciwnościom. Jezus niejednokrotnie mówił: "Jeśli kto
chce..." Bóg nigdy i nikogo nie zmusza do rozmowy ze sobą! Takie spotkanie nie
jest ani godne Boga, ani Mu miłe. Dla czytającego jest jałowym trudem!

