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Dzisiaj rozpoczynamy 50. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Kościół wzywa
nas do szczególnej indywidualnej i wspólnotowej modlitwy oraz do abstynencji,
którą możemy ofiarować Panu Bogu jako wynagrodzenie za grzechy pijaństwa
innych osób lub z prośbą o uwolnienie od tego nałogu bliskich czy znajomych.
We środę rozpoczynamy okres Czterdziestodniowego Przygotowania do świąt
Wielkanocnych, czyli Wielkiego Postu. W dniu tym obowiązuje nas post ścisły.
Apelujemy, aby wszystkie imprezy karnawałowe zakończyły się we wtorek do
północy. Msze św. we środę Popielcową o godz. 9.00, 16.00 – dla dzieci i 18.00
dla starszych i młodzieży gimnazjalnej. W czasie wszystkich Mszy św.
posypanie głów popiołem. W okresie Wielkiego Postu obowiązuje nas IV
przykazanie kościelne, które brzmi: „zachowywać nakazane posty
i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty
powstrzymywać się od udziału w zabawach”. Apelujemy szczególnie do
młodzieży o powstrzymanie się od udziału w zabawach i dyskotekach. Wasza
obecność w tym wyjątkowym okresie na dyskotece jest faktycznym wyparciem
się Chrystusa i wiary. W dobrym przygotowaniu do godnego przeżycia
misterium Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa pomogą nam
nabożeństwa pasyjne:
w każdą niedzielę o godz. 17.15 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym,
w każdy piątek Droga Krzyżowa: godz. 16.00 – dla dzieci
godz. 18.00 – dla starszych i dla młodzieży.
Zachęcamy wszystkich do licznego i chętnego udziału w tych nabożeństwach.
W Środę Popielcową przypada również święto państwowe: Narodowy Dzień
Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. W ten sposób przywołujemy zasługi wielu
oddanych Polaków, skupionych w organizacjach i grupach niepodległościowych,
którzy po zakończeniu II wojny światowej zdecydowali się na podjęcie
nierównej walki o suwerenność i niepodległość naszej Ojczyzny.
W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota
miesiąca. Postarajmy się o chwilę adoracji Najświętszego Sakramentu,
ofiarując ją w intencji nowych powołań do kapłaństwa i życia zakonnego, także
z naszej wspólnoty parafialnej – Godzina Święta w czwartek o godzinie 17.00,
podczas jej trwania okazja do spowiedzi świętej. Pierwszy piątek to dzień
Komunii Świętej wynagradzającej za grzechy osobiste i całego świata.
Chrystusa Eucharystycznego możemy przyjąć tylko czystym sercem. Dlatego
w naszym kościele okazja do pierwszopiątkowej spowiedzi świętej od godziny
15.30 (przed Drogą Krzyżową) i od godziny 17.30. W sobotę do południa księża
odwiedzą chorych. Po Mszy św. wieczornej Różaniec Fatimski. Zapraszamy ze
świecami.
W sobotę o godz. 18.00 Mszą św. rozpoczniemy kurs przedmałżeński.
Następny odbędzie się dopiero na przełomie września i października, dlatego
też wszyscy, którzy do tego czasu zamierzają zawrzeć sakramentalny związek
małżeński, są obowiązani wziąć udział w tym przygotowaniu.
W sobotę o godzinie 16.00 na plebanii rozpoczną się próby do Triduum
Paschalnego. Zapraszamy wszystkich chętnych.
W przyszłą niedzielę jako I miesiąca po każdej Mszy św. adoracja
Najświętszego Sakramentu. Będziemy się modlić o dobre przeżycie czasu
Wielkiego Postu.
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.

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
Jak winno się czytać?
Pismo Święte należy czytać zadbawszy o właściwą atmosferę. Powinna to być
ciepła, pełna pokoju, zgody i wzajemnego zaufania atmosfera rodzinna. Najlepiej czytać
siedząc przy stole. Stół w rodzinie jest miejscem spotkań i dzielenia się miłością. Będzie
to bowiem rozmowa z Jezusem, Bogiem-Bratem każdego człowieka. Bratem, który ceni
i pielęgnuje stół. Przy stole dokonał wielu ważnych rzeczy. Na nim złożył Eucharystię i
często przy nim głosił słowo Boże. Jeśli to jest tylko możliwe, zanim się przy nim
zasiądzie, należy zadbać o pojednanie się z bliźnimi! Bóg bowiem nie lubi, a nawet nie
rozmawia z tymi, którzy świadomie trwają w zapiekłej niezgodzie z drugimi. Dodajmy
też od razu, że nie wolno czytać Biblii po to, by zwalczać innych, wykazywać swoje
racje, wymądrzać się i wynosić nad bliźnich. Takie czytanie jest grzechem!
Chrześcijanin czyta dla "poznania" Boga. W Ewangelii oznacza to - dla zakochania się w
Panu Jezusie i wzrastaniu z Nim w przyjaźni. Ten, kto prawidłowo czyta Pismo Święte,
ten widocznie wzrasta w pokorze! W pierwszej kolejności czytać winno się samotnie,
prywatnie. Z zachowaniem zasad dyskrecji, by zło nie dokonało zamachu na podjęte
dzieło i go nie zniweczyło. Równolegle dobrze jest czytać w grupie parafialnej,
koniecznie pod opieką kapłana. Czytanie we wspólnocie ubogaca. Rozszerza horyzont
myślowy i pogłębia rozumienie tekstu. Czytanie najlepiej rozpocząć od Ewangelii.
Spośród nich wybrać albo Ewangelię według św. Łukasza, albo według św. Marka czy
Mateusza. Po św. Jana warto sięgnąć znacznie później, mając już duże doświadczenie w
lekturze i wiedzę o Biblii. I w ciągu kilku lat, powoli, zdanie po zdaniu, słowo po słowie
rozważać! I w ten sposób stopniowo poznawać wszystkie bez wyjątku księgi Starego i
Nowego Testamentu. Pośpiech nie jest wskazany! Czytać należy zawsze według tak
zwanych kluczy! Czym one są? Są pytaniami zadanymi przez Pana Boga, na które On
osobiście udziela wyczerpującej i prawdziwej odpowiedzi. Sekretarze Boga, natchnieni
autorzy, zanotowali je skwapliwie i wiernie. Złożyły się one na całość poszczególnych
ksiąg Biblii. Niektóre z kluczy, obok im właściwych, są wspólne dla kilku ksiąg. Niektóre
zaś są właściwe tylko dla danej księgi Pisma Świętego. Można je - przy znacznej
wprawie i biegłości w medytacji nad Pismem Świętym - samemu odnaleźć w danej
księdze. Podane są też w króciutkich wstępach poprzedzających daną księgę, ale lepiej
sięgnąć do któregoś z naukowych opracowań kluczy, dokonanych przez naszych
katolickich biblistów i z niego skorzystać. Takich cennych opracowań jest bardzo wiele.
Redakcja "Drogi", w ramach poprzedniego numeru, dołączyła do ofiarowanej
czytelnikom Ewangelii według św. Łukasza opracowanie właściwych Jej kluczy wyjęte z
pracy ks. prof. Edwarda Stańka pod tytułem "Bogactwo Natchnionych Ksiąg. Nowy
Testament". Należy obowiązkowo z nich korzystać przy każdej medytacji! Pomoże to
ustrzec się błędu bujania w pięknych słowach, wyczytywania z Biblii tego, co chciałoby
się wyczytać, a czego w niej nie ma albo tego, co się człowiekowi wydaje, bo jest mu na
rękę, a niedostrzeganiu tego, co faktycznie Jezus powiedział, bo jest to przykre i
wymaga wielkiego wysiłku, zaparcia przy wykonaniu! Czytając Pismo Święte, należy
ściśle przestrzegać porządku, hierarchii podanych w nim prawd. Najpierw należy
zobaczyć, co Pan Jezus powiedział o Bogu Ojcu, o Sobie samym, o Duchu Świętym.
Potem dopiero -co powiedział o człowieku, o czytającym i jego bliźnich, o całej
wspólnocie Kościoła i innych. Na końcu należy odnaleźć, co Brat-Jezus ujawnił o złym, o
zniewolonych przez szatana ludziach, o chętnie ulegającym diabłu świecie! Nie wolno
czytać Biblii, łamiąc ten porządek! Niestety, jest to dość powszechną praktyką.

