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KALENDARZ LITURGICZNY NA STYCZEŃ
02.stycznia – św. Bazylego Wielkiego, biskupa i doktora Kościoła; żył w IV w.,
pochodził z rodziny, w której aż 7 zostało wpisanych do katalogu świętych; dbał
nie tylko o potrzeby duchowe swoich wiernych, ale także o potrzeby materialne;
wystawił hospicjum dla ubogich i podróżnych, przytułek dla starców i chorych;
stał się ojcem i patriarchą pierwszego w świecie zakonu;
św. Grzegorza z Nazjanu, biskupa i doktora Kościoła, żył w IV w., dla swojej
niezwykłej wiedzy teologicznej otrzymał przydomek ”Teologa”, obok św.
Bazylego i św. Grzegorza z Nyssy;
06.stycznia – trzech Magów-Mędrców: Kacpra, Melchiora i Baltazara, którzy
wyszli z Persji udając się złożyć pokłon Jezusowi Chrystusowi;
17.stycznia – św. Antoniego Opata, żył na przełomie III/IV w. po śmierci
rodziców wyprzedał majątek zabezpieczając materialnie siostrę, resztę rozdając
między ubogich, udając się na pustynię – tam oddał się pracy ręcznej, modlitwie
i uczynkom pokutnym; kiedy zamieszkał w ruinach opuszczonego zamku,
zaczęli do Świętego napływać uczniowie prosząc go o kierownictwo duchowe –
w ten sposób stał się ojcem zrzeszonych razem pustelników, których zwano
eremitami, a ich klasztory eremami;
18.stycznia – św. Małgorzaty Węgierskiej, królewny; żyła w XIII w., pochodziła
z rodziny królewskiej, z której wywodzili się: św. Stefan, św. Emeryk,
św.Władysław, bł. Kinga i bł. Jolanta (siostry), św. Elżbieta z Turyngii i bł.
Salomea (ciotki); nie wstydziła się prac fizycznych, służebnych, umiłowała
ubóstwo, umiała rezygnować z rzeczy najpotrzebniejszych; posiadała dar
kontemplacji, wizji i charyzmat proroczy; zmarła na wyspie Lepri i odtąd tę
wyspę nazwano wyspą Św. Małgorzaty;
21.stycznia – św. Agnieszki – dziewicy, męczennicy; żyła w IV w.; poniosła
śmierć w bardzo młodym wieku przez ścięcie mieczem za czasów Dioklecjana –
swoją śmiercią dała świadectwo wierze, czystości; artyści przedstawiają św.
Agnieszkę z barankiem, gdyż łacińskie imię Agnes wywodzi się od wyrazu
agnus – baranek (przy klasztorze obok bazyliki siostry pielęgnują baranki, które
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poświęca się w dzień św. Agnieszki; z ich wełny zakonnice wyrabiają paliusze,
które papież rozsyła świeżo mianowanym metropolitom Kościoła katolickiego);
24.stycznia – św. Franciszka Salezego – biskupa, doktora Kościoła, żył na
przełomie XVI/XVII w.; uzyskał wszechstronne wykształcenie – rozpoczął
studia prawnicze na Sorbonie, skąd udał się do Padwy i tam uzyskał doktorat; po
tym otrzymał święcenia kapłańskie i godność prepozyta kolegiaty św. Piotra;
udał się na misje w miejsca, gdzie szerzył się kalwinizm; założył ze św. Joanną
zakon sióstr Nawiedzenia NMP (wizytek);
25.stycznia – nawrócenie św. Pawła
26.stycznia – św. Tymoteusza, biskupa, żył w I/II w., ulubiony uczeń św. Pawła
Apostoła;
28.stycznia – św. Tomasza z Akwinu – kapłana, doktora Kościoła; żył w XIII
w.; był kaznodzieją, pozostawił po sobie ogromną liczbę dzieł; powiedziano
o nim, że „między uczonymi był największym świętym, a między świętymi
największym uczonym”; wyróżniał się skromnością, pokorą i duchem modlitwy;
31.stycznia – św. Jana Bosko – kapłana, żył w XIX w.; gromadził samotną
młodzież, uczył ją prawd wiary, szukał dla nich pracy i dachu nad głową w niedziele zajmował młodzież rozrywką, doprowadził do powstania szkół
elementarnych, zawodowych i internatów; założył dwie rodziny zakonne:
Pobożne Towarzystwo Św. Franciszka Walezego dla młodzieży męskiej
i zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki Wiernych dla dziewcząt;
WYDARZYŁO SIĘ W GRUDNIU
– Skauci Jurajscy uczestniczyli w akcji „Światełko Betlejemskie”, które odebrali
z Jasnej Góry i przekazali mieszkańcom gminy na Pasterce. Światełko trafiło
również do Rady Gminy, dyrekcji Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, Rady
Powiatu, Starosty i Posłanki ziemi zawierciańskiej.
- Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia skauci odwiedzili Dom
Dziecka w Górze Włodowskiej, gdzie uczestniczyli we wspólnej wigilii.
- Odbyła się również tradycyjna wigilia w harcówce, na którą corocznie licznie
przybywają skauci ich rodzice, opiekunowie oraz zaproszeni goście. W tym roku
wzbogacona została o choinkę którą ustawiono i ozdobiono przed harcówką.
- dzięki akcjom sprzedaży palm wielkanocnych, wianków, stroików
świątecznych, darowizny złomu - w minionym roku skauci pozyskali środki na
dalszą działalność organizacji, w której wszyscy wolontariusze pracują
społecznie. Wszystkim darczyńcom, którzy wspomagają Skautów Serdecznie
Dziękujemy.
- Stowarzyszenie „Dla Gminy Włodowice” w imieniu mieszkańców zwróciło
się z wnioskiem do Starosty zawierciańskiego o wykup pasa gruntu i wykonanie
chodnika na ulicy Ogrodowej.
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- W imieniu mieszkańców Stowarzyszenie „Dla Gminy Włodowice” zwróciło
się do Starosty o przejęcie ruin Pałacu w celu ich zabezpieczenia jako
miejscowego dziedzictwa.
- Dzięki staraniom księdza proboszcz Kościół Parafialny we Włodowicach został
oświetlony – wykonawcami byli Pana Tomasza i Grzegorz Kity.
- obok wejścia do kościoła ustawiona została szopka wykonana przez rodziców
Skautów Jurajskich.
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STOWARZYSZENIE „DLA GMINY WŁODOWICE”
Stowarzyszenie powstało w lipcu 2015r. Skupia aktywnych mieszkańców
gminy zainteresowanych historią, kulturą, rozwojem i promocją Gminy
Włodowice i regionu. 18 stycznia 2016 roku o godzinie 18.00 w Gminnym
Ośrodku Kultury odbędzie się zebranie członków stowarzyszenia i wszystkich
mieszkańców zainteresowanych działaniem na rzecz Naszej Gminy. Program
zebrania obejmuje podsumowanie dotychczasowych działań i określenie
kierunków dalszej działalności.
Zarząd Stowarzyszenia
MODLITWA ŚWIĘTEGO TOMASZA Z AKWINU
Panie, Ty wiesz lepiej, aniżeli ja sam, że się starzeję i pewnego dnia będę stary.
Zachowaj mnie od zgubnego nawyku mniemania, że muszę coś powiedzieć na
każdy temat i przy każdej okazji.
Odbierz mi chęć prostowania każdemu jego ścieżek.
Uczyń mnie poważnym, lecz nie ponurym; czynnym lecz nie narzucającym się.
Szkoda mi nie spożytkować wielkich zasobów mądrości, jakie posiadam, ale Ty
Panie wiesz, że chciałbym zachować do końca paru przyjaciół.
Wyzwól mój umysł od nie kończącego się brnięcia w szczegóły i daj mi
skrzydeł, bym w lot przechodził do rzeczy.
Zamknij mi usta w przedmiocie mych niedomagań i cierpień w miarę jak ich
przybywa a chęć wyliczania ich staje się z upływem lat coraz słodsza.
Nie proszę o łaskę rozkoszowania się opowieściami o cudzych cierpieniach, ale
daj mi cierpliwość wysłuchania ich.
Nie śmiem Cię prosić o lepszą pamięć, ale proszę Cię o większa pokorę i mniej
niezachwianą pewność, gdy moje wspomnienia wydają się sprzeczne
z cudzymi.
Użycz mi chwalebnego poczucia, że czasami mogę się mylić.
Zachowaj mnie miłym dla ludzi, choć z niektórymi z nich doprawdy trudno
wytrzymać.
Nie chcę być świętym, ale zgryźliwi starcy; to jeden ze szczytów osiągnięć
szatana.
Daj mi zdolność dostrzegania dobrych rzeczy w nieoczekiwanych miejscach
i niespodziewanych zalet w ludziach; daj mi Panie łaskę mówienia im o tym.
Amen.
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