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1. Dzisiaj Członkowie Rady Parafialnej przeprowadzą kolejną zbiórkę
do puszek na pokrycie kosztów remontu dachu kaplicy
pogrzebowej.
2. 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
tym też dniu przypada święto Katedry św. Piotra Apostoła. Święto
jest przede wszystkim okazją do wyrażenia czci św. Piotrowi i
każdemu jego następcy. Niech nie zabraknie wyrazów oddania i
modlitwy w intencji Ojca Świętego Franciszka.
3. Zakończyliśmy półkolonie organizowane przez Parafialny Odział
Akcji Katolickiej. Dziękujemy ludziom wielkiego serca i sponsorom
za pomoc w ich przygotowaniu. W półkoloniach uczestniczyło od 70
do 77 dzieci.
4. 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.
5. Informujemy naszych drogich Parafian i Gości, że w okresie ferii od
poniedziałku do piątku Mszy świętych porannych nie będzie.
6. Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii.
7. W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela,
Pismo Święte, albumy, różańce, znicze i wiele innych artykułów.
8. 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
O wiarę
"Boże spraw, abym czytał zawsze z wiarą!" Pismo Święte jest jedyną w swym
rodzaju Księgą. W Nim jest obecny Pan Jezus. Kiedy się zatem czyta lub słucha
słów Pisma Świętego, to słyszy się mówiącego do nas, ludzi, Chrystusa! Duch
Święty wspomaga każdego, by Go mógł usłyszeć! Tak wierzyli od samego początku
chrześcijanie! Przekonywające są słowa najwybitniejszych znawców Pisma
Świętego, jakich wydało chrześcijaństwo. Na przykład św. Hieronim uczył:
"Nieznajomość Pisma jest nieznajomością Chrystusa". Św. Augustyn powiedział:
"Prawdziwy Chrystus jest w słowie i ciele" i przypomniał, że "Z nie mniejszą czcią
(chrześcijanie) winni się odnosić do słowa Bożego, jak do ciała Chrystusowego".
Jezusa spotyka się zatem nie tylko w Eucharystii, ale i w czytanym z
szacunkiem i wiarą Piśmie Świętym. Przez Biblię Jezus nas poucza. Obsiewa wiarą,
nadzieją, miłością. Wspomaga swą radą. Prowadzi po zawiłych i stromych drogach
doczesności. W Eucharystii natomiast przekazuje swoją moc, by została
wypełniona dokładnie objawiona w Biblii i poznana dzięki jej lekturze wola Ojca z
nieba!
Kościół nigdy nie zapomniał o tej prawdzie. Przypomniał ją Sobór Watykański
II. Podczas ostatniej pielgrzymki do Ojczyzny podobnie uczynił Jan Paweł II. Nie
wystarczy zatem patrzeć na Pismo Święte wyłącznie jako na świętą Księgę
chrześcijaństwa, swoisty "list od Boga". Dzięki wierze należy dostrzec, że "Ta
jedyna księga jest Chrystusem!" To, co powiedzieliśmy, jest szalenie ważne,
najważniejsze dla prawidłowej lektury Biblii!
O łaskę oświecenia

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:
• 23 II – św. Polikarp, biskup i męczennik, uczeń św. Jana Ewangelisty,
ustanowiony przez tego Apostoła biskupem Smyrny w Azji Mniejszej;
zaliczany jest do grona ojców apostolskich, czyli pisarzy
chrześcijańskich, którzy znali Apostołów i bezpośrednio od nich
czerpali naukę pozostawioną przez Chrystusa; po 60 latach
przewodzenia Kościołowi w Smyrnie poniósł śmierć męczeńską
pomiędzy rokiem 155 a 169 (wspomnienie obowiązkowe).

Ostatnim, trzecim darem, o którym w modlitwie poprzedzającej czytanie należy
koniecznie rozmawiać z Bogiem, jest łaska oświecenia rozumu przy czytaniu. I o
to, by nie ulec pokusie czytania na własną rękę, w oderwaniu od Kościoła, lecz
zawsze w Kościele i pod Jego opieką, należy prosić Boga. Kościół bowiem istniał
wcześniej niż Nowy Testament. Kościołowi Bóg powierzył w depozyt całą Biblię,
aby Ją pieczołowicie zachował, strzegł jej i zgłębiał ją, wyjaśniał i przekazywał
wszystkim ludziom dobrej woli! Za Jego pośrednictwem Duch Święty przekazuje
łaskę czytania i zrozumienia świętego Tekstu. Strzeżenie i objaśnianie owego
niezwykłego Depozytu jest ścisłym i niezbywalnym obowiązkiem Kościoła. Nikt nie
ma prawa i nie potrafi go z Niego zdjąć. Z szacunku dla Boga i dla własnego dobra
warto się tej prawdzie ufnie podporządkować!

