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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
/I Niedziela Wielkiego Postu - 05.03.2017/
1. Dzisiaj po każdej Mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu.
Modlimy się o dobre przeżycie czasu Wielkiego Postu.
2. Dzisiaj i w każdą niedzielę Wielkiego Postu Gorzkie Żale
z kazaniem pasyjnym
o godzinie 17.15. Zapraszamy serdecznie
do udziału w tym typowo polskim nabożeństwie pasyjnym.
3. We środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz.
18.00, a po niej Msza św. wieczorna – zapraszamy Czcicieli Matki
Najświętszej.
4. Także w środę po Mszy Świętej wieczornej spotkanie kandydatów
do bierzmowania i ich rodziców.
5. W środę, 8 marca, obchodzimy Dzień Kobiet. Choć to świecka
uroczystość, pamiętajmy w modlitwach o wszystkich kobietach,
zwłaszcza
o
najbardziej
utrudzonych
matkach
rodzin
wielodzietnych, o samotnych pannach i wdowach, o kobietach
poniżanych i prześladowanych w wielu częściach świata.
6. W piątek Droga Krzyżowa: godz. 16.00 – dla dzieci
godz. 18.00 – dla dorosłych i dla
młodzieży.
7. W sobotę o godzinie 16.00 na plebanii rozpoczną się próby do
Triduum Paschalnego. Zapraszamy wszystkich chętnych.
8. W przyszłą – drugą niedzielę Wielkiego Postu, tradycyjnie do
puszek przed kościołem złożymy ofiary na dzieło pomocy Ad
Gentes, będzie to bowiem dzień modlitw w intencji misji
i misjonarzy.
9. Informujemy, że rekolekcje wielkopostne w naszej Parafii odbędą
się w dniach od 06 kwietnia – do 09 kwietnia /od czwartku do
Palmowej Niedzieli/. Zachęcamy do modlitwy w intencji owocnych
rekolekcji i O. Rekolekcjonisty.
10. Ofiary na kwiaty do Bożego Grobu można składać w kopertach na
tacę, w kancelarii bądź zakrystii.
11. Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii.
12. 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
W jaki sposób zyskać pewność, że czytając Pismo Święte nie popełniło się
błędu?
Przed popełnieniem błędu podczas lektury strzeże czytających Duch Święty.
Dokonuje tego poprzez Nauczycielski Urząd Kościoła! Dbając o więź z Kościołem,
można zatem czytać spokojnie. Jak więc na co dzień korzystać z tej opieki,
prowadzenia i oparcia? Sposób jest prosty i łatwo dostępny. Czytający Pismo
Święte winni równocześnie poznawać Katechizm Kościoła katolickiego. W nim
bowiem zostały zawarte i w jasny sposób wyrażone wszystkie prawdy, jakie na
przestrzeni wieków Kościół poznał dzięki Objawieniu Bożemu! Katechizm jest
swoistym towarzyszem i przewodnikiem w poznawaniu Biblii! Warto także
korzystać z innych dokumentów Kościoła. Na przykład z katechez Ojca Świętego.
Nie od rzeczy będzie sięgać po rozmaite książki, mówiące o Piśmie Świętym. Jest
ich co raz więcej w bibliotekach parafialnych, księgarniach. Dobrze jest też
przełamać nieśmiałość lub lęk i odważyć się pytać o te sprawy katechetę czy
katechetkę.
Czy można sięgać po Pismo Święte, będąc w grzechu?
Nie tylko wolno, ale wręcz należy. Do Pana Jezusa obecnego w Eucharystii nie
wolno podchodzić z nieczystym sercem. Z zabrudzoną duszą wolno jednak udawać
się do Pana Jezusa obecnego w Piśmie Świętym. Dlaczego? Dlatego że bez
bliskości z Nim i bez Jego rad i pomocy, której udziela rozmawiając z
grzesznikiem, niemożliwe jest nawrócenie i zyskanie przebaczenia od Ojca z nieba.
Obcowanie ze słowem Bożym warunkuje zatem odnalezienie przez grzesznika
drogi do Boga! I tym bardziej winno być podejmowane, im bardziej człowieka
nękają pokusy, a nawet grzech!
Jakie obawy mogą się pojawić i towarzyszyć czytającemu Pismo
Święte?
Przede wszystkim należy się liczyć z obawą przed otoczeniem, nawet tym
najbliższym, domownikami: co powiedzą, gdy zobaczą? Czy nie wyśmieją?
Prywatne czytanie Pisma Świętego wciąż jeszcze należy do swoistych osobliwości.
Warto zatem czytać z zachowaniem dyskrecji, lecz bez wstydliwego i nerwowego
ukrywania tego faktu! Nie należy także przedwcześnie mianować się apostołem
Ewangelii. Apostołować Ewangelią może dopiero ten, kto co najmniej 10 lat czytał
ją w ukryciu, próbował wedle niej żyć i zyskał na apostołowanie patent Kościoła!
Może także wystąpić przy lekturze obawa przed spotkaniem z Panem Jezusem. On
nie mówi rzeczy łatwych i do zrozumienia, i do wykonania. Spotkanie z Nim
oznacza z reguły potrzebę zmieniania swego myślenia i postępowania.
Niejednokrotnie oznacza konieczność płynięcia nie "z prądem rzeki" ludzkiego
myślenia i postępowania, lecz "pod prąd" opinii, wyborów i zachowań. Płynięcia w
gronie nielicznym, a może nawet samotnie.

