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. Dziś Niedziela Wielkiego Postu. Nabożeństwo Gorzkich Żali o godzinie . ,
po nim Msza Święta. Wpiszmy w swoje zmagania codzienne pasyjność Kościoła,
to droga naszego uświęcenia zgodnie ze słowami Papieża: „Miłości bez krzyża
nie znajdziecie i krzyża bez Miłości nie uniesiecie”… św. Jan Paweł II .
. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej - rozważanie tekstów przy stacjach poprowadzi
w piątek o godzinie . Koło Gospodyń Wiejskich. Zapraszam większą liczbę
parafian na Drogę Krzyżową. Jest nas za mało na tym nabożeństwie.
. W tygodniu Msze Święte o godzinie . .
. Pamiętajmy o *Złotej Księdze* na Ołtarzu Ukrzyżowania Pana Jezusa, niech się
w niej pojawią nasze decyzje wyboru drogi wielkopostnej, modlitwy za innych i za
siebie . Pamiętajmy o zdrapce wielkopostnej na kolejne dni Wielkiego Postu.
. Dziękuje za ofiary składane na tace z racji III Niedzieli miesiąca. Ofiarodawców
zapisuje - jak zawsze - w Księdze Ofiar Parafii Wietrzno.
. Za udział w nabożeństwach wielkopostnych można również zyskiwać odpusty
przy warunkach jakich nam poleca Kościół, i z modlitwą w intencjach Papieża
Franciszka, tych które On nosi w sercu.
. Do sprzątania kościoła - na sobotę . .- proszę rodziny; Rak, Sajdak - MercikGłód, Szczepanik; bardzo dziękuję rodzinom; Smaga, Wojtowicz, Czaja za ostatnie
sprzątnie kościoła.
.Tygodnik „Niedziela” jak zawsze do odebrania dla prenumeratorów w zakrystii.
Wyłożony jest - pod chorem - kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa
Aniołów”.
. Paschaliki - świece na Święta Wielkanocne na Triduum Paschalne - cena złp.
. Akcja Katolicka ma w tym tygodniu swoje spotkanie formacyjne zapraszam we
wtorek po Mszy Świętej na plebanie. Zapraszam i innych chętnych do tej drogi
modlitwy i rozwoju sumienia w zatroskaniu o wspólnotę Kościoła.

Z darem
ewangelicznego
słowa.
Niedziela
Wielkiego Postu
„Duch wyprowadził Jezusa na
pustynię. Czterdzieści dni przebył
na pustyni, kuszony przez szatana.
Żył tam wśród zwierząt,
aniołowie zaś Mu usługiwali” ...z Ewangelii według św. Marka Mk , - 5 .
Niełatwo przyjąć Bożą Wolę, gdy jest ona całkowicie odmienna od naszych może
ludzkich oczekiwań, pragnień, gdy wiąże się z przyjęciem cierpienia, akceptacją
trudności. Ale brak wewnętrznej zgody - w sumieniu - na Bożą Wole i jej znak,
może prowadzić do rozpaczy i smutku, a nawet odejścia od Boga i Kościoła.
Ufność, że wszystko ma dla naszego życia znaczenie, że Bóg kocha nas kocha,
i to kocha równocześnie indywidulanie i chce jak najlepiej, pomaga znieść i zgodzić
się nawet na wszelkie trudności i przeciwności. Tak, jeśli właściwie je przyjmę, to
one uświęcą mnie i zbliżą do Niego. I dziś są spotkania, Msze Święte na których
gromadzi się w Kościele wielu ludzi. I dziś Jezus leczy, uzdrawia, przywraca wiarę.
Ale czy wszystkim? Zapewne nie. Niektórzy muszą czekać wiele lat na łaskę, inni
otrzymują ją od razu, są i tacy, którzy mimo modlitw nigdy także nie otrzymają
tego, o co proszą. Bóg widzi dalej niż człowiek i wie, co dla jego wiary i zbawienia
jest konieczne. Bóg wysłuchuje każdej modlitwy, choć czasem mówi „nie”, daje
nam inny dar, albo czeka z nim na odpowiednia inną chwile. Dotknięcie się Jezusa
to doświadczenie Jego bliskości, dotyk zawsze najpierw uzdrawia duszę i otwiera
drogę do nieba nawet na pustyni świata. x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Na drogach
modlitwy, wiary
i życia duchowego.
Więcej być niż mieć.

Z wiarą szukam. Czy poznajecie ?!

Cisza, najstarsza
modlitwa.
Cisza – to najstarsza modlitwa
świata. Modlili się nią Mojżesz,
Abraham, Jan Chrzciciel, Jezus
nasz Bóg i Zbawiciel, inni świeci
i błogosławieni z historii Kościoła.
Dzisiaj taka cisza modlitwy w naszych czasach jest trochę luksusem, ponieważ
zgiełk i gwar opanowały świat, który stał się taki trochę targowiskiem hałasu.
Cisza – to zwierciadło duszy… to lustro odbijające porywy i głębinę serca.
Cisza zewnętrzna, którą obieramy czasem na Wielki Post prowadzi nas w wierze
do wewnętrznego uwrażliwienia na to, co stanowi istotę wszystkiego: a jest nią
obecność Boga w duszy. To w ciszy, w sercu człowieka pozwala odszukać się
Bóg i to cisza sprawia że można smakować w Bogu. Bóg nawiedza duszę w ciszy.
Cisza pozwala uważnie nadsłuchiwać natchnień Ducha Świętego i przyjmować
Słowo, aby – jak pisze nasz emerytowany papież Benedykt XVI – stało się Ono
w nas formą i darem życia Verbum Domini, . W ciszy owocuje Miłość, w ciszy
dokonuje się spotkanie z Bogiem, dlatego potrzebna jest nasza modlitewna
cisza i wierność. Cisza rozbudza tą inną aktywność wewnętrzną, aktywność serca
i umysłu, którą należy ukierunkować na modlitwę jako źródło relacji z Bogiem
i z drugim człowiekiem. Taki proces relacji wymaga treningu, wymaga uczenia się
umiejętności wchodzenia w świat wewnętrzny, przez wysiłek woli. W modlitwie
wewnętrznej warto często otworzyć Ewangelię i „patrzeć” w oczy Jezusa, aż do
całkowitego oddania się Jego Sercu w Miłości. Najważniejsze jest to - jak często
powtarzała św. Teresa od Dzieciątka Jezus - aby Boga kochać. Modlitwa jest po
to nam dana i zadana, by odkrywać wolę Bożą, ale też przede wszystkim po to,
by całkowicie oddać się do końca Jezusowi w Kościele. Nie chodzi tutaj o to aby
poszukiwać „nowych światełek w tunelu”, bo wtedy jakże często wykazujemy
postawę egoistyczną – koncentrujemy się na swoim ego - chodzi o wierność dla
codziennej modlitwy i miłości. Nasza cywilizacja i kultura nie sprzyja, niestety,
rozwojowi życia wewnętrznego, duchowego, ani twórczości ducha. Bardziej
promuje zewnętrzną aktywność, świat hałasu i elektronicznych ciekawostek,
zagłuszających umysł i serce. Gadżety, tablety to ,,kokon wrzawy i zamętu”, to
dominacja rozrywki i przyjemności. Już Blaise Pascal zauważył, że Król bez
rozrywki jest człowiekiem bardzo nieszczęśliwym ... czuje wówczas swoją
nudę, nicość, opuszczenie, niewystarczalność, zależność, niemoc, swoją próżnię.
cdn.

… a z nich zaś największa jest Miłość ...
Pomyśl, jak wiele treści dociera do nas każdego dnia.
Przynosi nam je telewizja, radio, wiadomości mailowe,
SMS-y czy portale internetowe, jak Facebook czy
Twitter. Nie jest już niczym dziwnym widok ludzi, którzy
podczas obiadu jednocześnie rozmawiają przez telefon,
przeglądają strony internetowe, a przy tym wszystkim
jeszcze pomagają dzieciom w lekcjach. Staliśmy się tak
zajęci, że jeśli chcemy skupić się nad jedną rzeczą, wymaga to od nas świadomego
odizolowania się od wszystkich pozostałych. Podziękujmy Bogu za czas Wielkiego
Postu! Kościół wzywając nas do modlitwy, postu i jałmużny, daje nam okazją do
uproszczenia i naprawy życia. Są to jakby rekolekcje, które odprawiamy pośród
swoich codziennych zajęć. Wielki Post jest zaproszeniem do odsunięcia wielu
innych spraw, aby skupić się na tym, co najważniejsze - na Jezusie i Jego Miłości,
Jego krzyżu i zmartwychwstaniu - z każdą okazją jest jednak tak, że nie na wiele
się ona przyda, jeśli jej nie wykorzystamy. Sw. Paweł o tym nam przypomina.
Wiara, nadzieja i miłość, te trzy... a z nich zaś największa jest Miłość, pamiętajmy
o tym idąc wiernie w kolejny Wieli Post, wraz z postanowieniami, które mają nas
wewnętrznie wzmocnić przez akceptacje słabości, jako miejsca spotkania z łaską
Bożą, przez Drogę Krzyżową i Gorzkie Żale, przez rekolekcje i zdrapkę jako formę
pracy nad sobą i swoim charakterem, swoją naturą. cdn.

