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KALENDARZ LITURGICZNY NA MARZEC
07.marca - Świętych Perpetui i Felicyty, mężatek, męczennic; żyły
w III w. Za panowania cesarza Seweryna, oskarżono je jako
chrześcijanki i skazano na śmierć przez pożarcie na arenie przez
dzikie zwierzęta.
08.marca – Św. Jana Bożego, żył w XV w., założył zakon
bonifratrów dla obsługi chorych i opuszczonych .
12.marca - ROZPOCZĘCIE REKOLEKCJ
13.marca – Św. Krystyny z Persji, dziewicy, męczennicy; żyła w VI
w., padła ofiarą krwawych prześladowań chrześcijan przez króla
perskiego Chozroesa I.
14.marca – Św. Łazarza z Betanii, położonej kilka kilometrów od
Jerozolimy; był kawalerem, mieszkał z dwiema siostrami Marią
i Martą; wskrzeszony przez Pana Jezusa; jego dom niezależnie od
okoliczności zawsze stał otworem dla Pana Jezusa.
15.marca - DZIEŃ SPOWIEDZI
17.marca – Św. Patryka, biskupa; żył na przełomie IV/V w.
Ojczyzną Patryka była Wielka Brytania. W wieku 16 lat został
porwany przez irlandzkich korsarzy – przez 6 lat był w ich niewoli
jako pasterz owiec. Zbiegłszy do Francji kształcił się w dwóch
najgłośniejszych szkołach misyjnych. Po święceniach biskupich,
wysłany przez papieża do Irlandii dla głoszenia tam Ewangelii.
Irlandia czci św. Patryka jako swojego apostoła, ojca i patrona.
19.marca – Św. Józefa, oblubieńca NMP
25.marca – Zwiastowanie Pańskie
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MIŁOŚĆ - MAŁŻEŃSTWO - RODZINA
Wszyscy obserwujemy dzisiaj zmianę obyczajów, a właściwie
kryzys życia rodzinnego. Już nawet oswoiliśmy się z tym, że młodzi
żyją w wolnych związkach (bez ślubu) mając nawet dzieci. Jest to na
pewno wielkie pole do badań psychologicznych dlaczego tak się
dzieje.
Pokażmy jak to było (może być) w normalnej, tradycyjnej rodzinie –
wprawdzie rozmówcami są małżonkowie nie z naszego terenu, ale to
nie ma większego znaczenia dla przedstawionego tematu.
Jak się Państwo poznaliście?
To było chyba w kinie. Byliśmy na tym samym seansie – ja byłem
z kolegami, moja przyszła żona z koleżanką; zauważyłem ją, po
filmie zaczęliśmy rozmawiać, odprowadziłem ją do domu.
Czy od razu poczuliście, że to właśnie Ta partnerka-Ten partner na
całe życie?
Niezupełnie, teraz to trudno powiedzieć; chodziliśmy ze sobą dwa
lata, w międzyczasie mąż odbył służbę wojskową.
Co zmieniło w waszym życiu pojawienie się dzieci – jak to wpłynęło
na stan łączącego Was uczucia?
Miłość została bardziej przez ten fakt utrwalona, scementowała nas,
pożycie małżeńskie zyskało na jakości. Było dla kogo żyć, pracować
– było bardzo ważne i odpowiedzialne zobowiązanie. I ta
świadomość, że pozostawimy coś po sobie, przekazując nie tylko
życie, ale sposób postępowania, obyczaje, tradycje. Nasze dzieci
kontaktują się ze sobą na co dzień. Nie ma między nimi rywalizacji,
ale jest pełna współpraca, wzajemna pomoc. To nas cieszy.
Czy małżeństwo zabija miłość oblubieńczą?
Absolutnie nie. Jeszcze bardziej zbliża - mamy wspólne cele,
wspieramy się, pomagamy sobie. W życiu było różnie: na początku
było i ciężko. Najgorzej było z warunkami mieszkaniowymi –
mieliśmy do dyspozycji jeden pokój, przez siedem lat! Ale cóż jak
się jest młodym, to wszystko jakoś się łatwiej znosi, a potem
mozolną pracą, powoli przychodzą zmiany na lepsze.
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Co musi jeszcze zaistnieć, aby rodzina była szczęśliwa?
Najważniejsza jest zgoda, modlitwa, wzajemne wsparcie. Jak jest
zgoda to wystarczy chleb i woda. No i oczywiście kompromis – bez
niego do niczego się nie dojdzie, bo przecież jest to związek dwóch
osób! Kompromis jest czasami bardzo trudny, ale niezbędny. Nie
może być miejsca w małżeństwie na złość – jeśli ona się pojawi,
musi szybko zniknąć i dzieci muszą to widzieć. Dzieci muszą
widzieć staranie rodziców do przezwyciężenia trudności
w sytuacjach konfliktowych i ich wzajemne uczucie, spolegliwość.
Bardzo pomaga wzajemne poszanowanie – jest to chyba siostra
bliźniacza miłości. Wzajemny szacunek sprawia, że małżeństwo jest
wtedy uzupełnione, spełnione. Zresztą rodzice nasi naciskali na to,
żebyśmy się szanowali.
WYKLĘCI
Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce[…..]
Tej przysiędze byli wierni Żołnierze Wyklęci – żołnierze
antykomunistycznego Niepodległościowego powstania – wywodzący
się z małych miasteczek i wsi. Młodzi nauczyciele, urzędnicy,
leśnicy, oficerowie, podoficerowie rezerwy, niektórzy też zawodowi
żołnierze, a nawet maturzyści i gimnazjaliści. Wychowani w miłości
i odpowiedzialności za ojczyznę, wybrali wierność najwyższym
wartościom.
W dniu 1 marca obchodzimy Dzień Żołnierzy Wyklętych
[Niezłomnych], dla których Bóg, Honor, Ojczyzna były
najwyższymi wartościami, o czym świadczą słowa Łukasza
Cieplińskiego [Pług] – z grypsu do żony: „[…] Ten ból składam u
stóp Boga i Polski […] Bogu. Dziękuję za to, że mogę umierać za
Jego wiarę świętą, za moją Ojczyznę […]”
Słowa, które przed śmiercią 7 marca 1949r. wypowiedział Hieronim
Dekutowski [Zapora} : „Przyjdzie zwycięstwo ………. Jeszcze
Polska nie zginęła” spełniły się jego wnukom.
Tych, co odeszli na wieczną wartę [żołnierz nie umiera] przyzywam
do apelu!
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Stań do apelu- Żołnierzu Wyklęty
Tak Cię nazwano poprzednimi laty
Dla Was wyklęty, a dla mnie jak święty,
Dzisiaj pod krzyżem składam Tobie kwiaty
Nie na mogile, bo nie wiem gdzież ona,
Wielki Rotmistrzu i Ty Generale prawdy.
W ubeckiej kaźni – kat żywot Wasz dokonał.
Strzałem w tył głowy i na sznurze hańby.
Stań do apelu- Żołnierzu grodziański,
Który o świcie zostałeś zdradzony.
Zabity- w rynku rzucony, jako pies bezpański,
Później, w nieznane byłeś wywieziony.
Stań do apelu - co życiem gardziłeś.
Bo Twa idea – to by Polska wolną była.
Za wolną Polskę do końca walczyłeś.
Perfidia zdrajców Ciebie wykończyła.
Stań do apelu – dziewczynko z AK.
Młoda Ineczko, taką dzielną byłaś,
I chociaż w sińcach – piękna buzia Twa.
W obliczu śmierci Polski nie zdradziłaś
Stań do apelu – Królu Podbeskidzia,
[Bartku], co dzień modlitwą wspólną zaczynałeś,
Z Ryngrafem – bez niego, nikt Ciebie nie widział.
Zginąłeś w dniu, kiedy o nim zapomniałeś.
Stańcie do apelu- młodzi Żubrydowcy,
Co na stadionie, publicznie byliście straceni.
Dziś na stadionach kibice sportowcy.
Wy leżycie w ziemi, przez nas zapomniani.
Stań do apelu – Niezłomny, ostatni.
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Dla Ciebie wojna przeszło 20 lat trwała.
Nie uszedłeś z życiem z esbeckiej matni.
Bezpieka Ciebie bez głowy w ziemi zakopała.
Stań do apelu – kapłanie niezłomny.
Nie porzuciłeś swych wzgardzonych braci.
Na Montelupich byłeś im podobny,
Strzałem w tył głowy – w Twej ostatniej stacji.
Stańcie do apelu – nieznani z imienia.
Wszyscy bez mogił, w lasach zakopane kości.
Niechaj serca młodych – Wasz przykład przemienia.
A duch prawdy o Was w historii zagości.
Ostatni
żołnierz
antykomunistycznego
podziemia
Józef
Franczak[Lalek] zginął z rąk funkcjonariuszy ZOMO i SB
21października 1968r. Dla Adama Boryczki [Tonka]- ostatniego
emisariusza Zrzeszenia WiN wojna trwała28 lat odkąd wyruszył na
nią w 1939r. Kapitan Tadeusz Zajączek, Rotmistrz Kazimierz
Wybranowski z NZS oraz Andrzej Kiszka [Dąb] opuścili więzienie
w 1971 r.
Reasumując powyższy tekst zakończę słowami profesora Henryka
Elzenberga, filozofa i etyka, nauczyciela i mistrza Zbigniewa
Herberta „Sens walki powinien być mierzony nie jej szansami na
zwycięstwo, lecz wartościami w obronie, których walka została
podjęta.”
Babcia
PLAN REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH
Niedziela 12 marca 2017 r.
9
Msza św. z udziałem dzieci
00
11
Msza św. z nauką ogólną
30
15
Gorzkie Żale z nauką pasyjną
00
16
Msza św. z nauką ogólną. Procesja na cmentarz z modlitwą za
zmarłych
00
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Poniedziałek 13 marca 2017 r.
9
Msza św. z nauką ogólną
00
18
Msza św. z nauką ogólną
Wtorek 14 marca 2017 r.
DZIEŃ SPOWIEDZI: 830 - 930 i 1600 - 1800
900 Msza św. z nauką ogólną
1630 Msza św. z nauką dla osób starszych i chorych
1800 Msza św. na zakończenie rekolekcji.
00

Od godziny 1530 osoby starsze będą zabierane z przystanków.
Pierwszy autobus pojedzie z Kopanin przez Skałkę i Parkoszowice,
drugi ul. Żarecką, prze Hucisko "szkolne", Hucisko "przy szosie"
i Rzędkowice.
CZY SIĘ PODOBAŁO?
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INTENCJE MARZEC 2017
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III niedziela

g9
g 11
g 16

6

III poniedziałek

g 17

7

III wtorek

g7

8
9

III środa
III czwartek

g 17
g 17

10 III piątek

g 17

11 III sobota

g 16
g 17
g9

12 III niedziela
REKOLEKCJE
13 III poniedziałek

g 11
g 16
g9
g 18

14 III wtorek

g9

DZIEŃ SPOWIEDZI

g
16.30
g 18
g 17
g 17

15 III środa
16 III czwartek

+ Renatę Waleriana Raczek – od żony i
dzieci.
Za parafian. O bł Boże dla Kamila
Ptasińskiego
+ Władysława (9rś) Józefę Annę
Maksymiliana Żmuda
+ Józefa Seweryn – od przyjaciół z
Zawiercia Jadzi i Tadeusza.
+ Władysława Jopek – od siostry
Barbary
Nowenna
+ Mariana Zębalskiego – od rodz Wnuk
z ul Ogrodowej.
+ Magdalenę Andrzeja Struk cr Struk i
Połeć.
O bł Boże dla Marianny Świerdza
+ Jana Jopek (5rś)
+ Helenę Zofię Michała Lisowskich
Kazimierę Władysław Trubiś
Za parafian.
+ Helenę Adamczyk (9im)
+ Piotra Szydlik – od rodz Czerwiec
+ Piotra Danutę Mariusza Miśta
Mariannę Sebastiana Szwaja Czesława
Podemskiego
+ Stanisławę Ludwika Zofię
Mieczysława Kurzak Helenę Korpyś
Jana
Janinę Józefa Smoleń
+ Józefa Seweryn – Koła Różańcowego
Hucisko
+ Janinę Czesława Jopek
Nowenna
+ Michalinę (rś) Stanisława Jaworskich
Agatę Zimońską Helenę Jerzego
Rasztabiga
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17 III piątek

g 17

18 III sobota
19 III niedziela

g 17
g9

20
21
22
23
24
25

g 11
g 16
g 17
g7
g 17
g 17
g 17
g9

III
III
III
III
III
III

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota

g 17

26 III niedziela

g9

27 III poniedziałek

g 11
g 16
g 18

28 III wtorek

g7

29 III środa
30 III czwartek

g 18
g 18

31 III piątek

g
17.30
g 18

1

IV sobota

+ Mariana Jędruszek – od brata
Józefa z rodź
+ Józefa Smoleń
+ Józefę Władysławę Tomasza Filipek
Jana Opydo
Za parafian.
+ Józefa Zawadkę (im)
+ Józefę Lamch
Jana Miśkiewicz
Nowenna
+ Władysława Jopek (22rś)
+ Waldemara Florczyk (2rś)
+ Danutę (8rś) Jana Mariannę Białych
Bolesława Władysławę Teresę
Antoniego Mucha Annę Nowak
+ Władysławę Jana Eugeniusza
Ślusarczyk Izabelę Skorupa Stanisławę
Szczygieł
+ Jana(30rś) Mariannę Henryka
Machelskich Władysława Białego
Za parafian.
+ Jarosława Pasternak
+ Stanisława Dawidowicz – od
chrześniaka Sławomira z rodź.
+ Władysława Jopek – od siostrzeńca
Marka z rodź.
Nowenna
+ Annę Morel – od rodz Urbańczyk i
Skrzypek z Kroczyc
+ Helenę Zębalską – od wnuczki
Martyny z mężem Adrianem
+ Helenę Władysława Musiałek.
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