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KALENDARZ LITURGICZNY NA LUTY
02.luty – Święto Ofiarowania Pańskiego, Światowy Dzień Życia
Konsekrowanego, w tym dniu wspominamy wydarzenie Ofiarowania Jezusa
w Świątyni Jerozolimskiej zgodnie z prawem Mojżeszowym; jest to także dzień
modlitwy za osoby życia konsekrowanego.
05.luty - św. Agaty, dziewicy i męczennicy, żyła w III wieku na Sycylii. Po
przyjęciu chrześcijaństwa postanowiła żyć w czystości. Zginęła śmiercią
męczeńską za czasów prześladowań cesarz Decjusza.
06.luty - świętego Pawła Miki i towarzyszy, męczenników; był japońskim
jezuitą żyjącym w XVI wieku. Wraz z 25 towarzyszami został ukrzyżowany,
gdyż nie wyrzekli się wiary w Chrystusa.
14.luty - Środa Popielcowa, rozpoczęcie Wielkiego Postu, w tym dniu
zachowujemy post ścisły.
18.luty - I Niedziela Wielkiego Postu.
22.luty - Katedry św. Piotra Apostoła, To święto w czasie którego katolicy
wspominają z czcią tron św. Piotra Apostoła uznawanego za pierwszego papieża,
święto to przypomina, że Stolica Piotrowa jest podstawą jedności Kościoła.
25.luty - II Niedziela Wielkiego Postu, dzień rozpoczęcia Rekolekcji
Wielkopostnych w naszej parafii.
NIE BYŁO NAS –A JESTEŚMY
Był taki okres w naszej historii. że nie było Polski na mapie Europy.
‘”Spojrzał Bóg na ucisk swojego ludu w niewoli, wysłuchał jego jęczenia [Wj 3,
7 – 9]’”
„Zlitował się i stanął po naszej stronie ,aby skruszyć nieznośne nam więzy
i oddał nam wolną niezależną i zjednoczoną ziemię ojców naszych” napisał kard
Aleksander Kakowski w 1918 roku. Po 123 latach niewoli Polska odzyskała
niepodległość i suwerenność. Warto jednak zwrócić uwagę, że „…w ostatnich
trzech wiekach Polska była pozbawiona
suwerenności znacznie dłużej
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J. Szeniawski Niepodległość]”. W 1717 roku Sejm Niemy ,który uznał, że
gwarantem praw Polski jest Car Rosji doprowadził do utraty suwerenności
Rzeczpospolitej .Wcześniej w 1704 roku armia rosyjska wkroczyła w granice
Polski , a więc mamy już 214 lat poddaństwa .Potem znowu nasza Ojczyzna
utraciła ponownie niepodległość . We wrześniu 1939 roku kiedy to Niemcy
i Rosja dokonały kolejnej agresji na Polskę. Po 1945roku Polska Ludowa
utworzona na rozkaz Stalina była pozbawiona suwerenności , mimo pozorów
niepodległości do 1990 roku. Tak więc patrząc w dzieje naszego narodu przed
i po 1918 roku otrzymujemy porażający bilans około 265 lat pozbawienia Polski
autentycznej wolności . patrząc w przeszłość kilkanaście pokoleń Polaków nie
miało niepodległej Ojczyzny, a ci którzy ja mieli byli wyjątkiem . Kimś takim
jest również obecne pokolenie . Musimy sobie zadać pytanie jak wielka powinna
być nasza wdzięczność dla tych , którzy żyli w tak ciężkich czasach niewoli.
Swoją postawą przelaną krwią w walkach powstańczych , oddanym życie
w gułagach obozach , na polach bitew oraz pracą organiczną zachowali wiarę
.mowę kulturę, tradycję .narodową tożsamość – To wszystko, któremu na imię
Polska . Zachowali to wszystko dla nas żyjących tu i teraz Ten rok 2018 – rok
100 – rocznicy odzyskania niepodległości winien być przypomnieniem naszej
narodowej godności „ Bo niewiele nam zostało pamięci Boga, Honoru i
Ojczyzny .Do Europy bezmyślnym stadem wlokąc ze sobą miłość i zdradę
idziemy niosąc nasze symbole , zdeptaną dumę i honor i wiarę …. Poplątało się
nam białe z czerwonym jak powróz [K J Węgrzyn ]”Ach Ty trudna Polsko [H
Sucharski] „ My musimy swoją nauką, pracą szlachetnymi czynami miłością
Ojczyzny rozplątać to co się poplątało.” Bo Ojczyzna - ziomkowie – jest to
moralne zjednoczenie …[C K Norwid]. Dzisiaj gdy żyjemy w wolnej
suwerennej Polsce , wmawia się nam , że jesteśmy chorzy na Ojczyznę.
Ci co nas w Jałcie za strachu sprzedali
Ci co nas butą swoją zrujnowali,
Dziś głośno głoszą o wielkiej przyjaźni.
Jedynie pragną , byśmy pozostali mali.
J oskarżają o faszyzm i rasizm.
Żeśmy kraj dziki i pragnący wojny
Bo zapomnieli wielcy Europy.
Że każdy obcy był w Polsce swobodny.
W imię przyjaźni wciskają nam prawo
Wmawiają byśmy pozbyli się wiary
Bo Chrześcijaństwo jest dla nich obrazą.
A nasza wiara możnych serca rani.
I dziękujemy drodzy przyjaciele.
Za te limity i za wasze prawo
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Pozostaniemy wierni ojców wierze
Co tu robimy, to jest naszą sprawą.
„…..a krzyż ma długie na całą Europę ramiona[A Mickiewicz]” Niech słowa
Papieża Polaka dzisiaj Świętego Jana Pawła II „ [….] to jest moja matka ta
ziemia ! To jest moja matka , ta Ojczyzna „ wryją się głęboko w nasze serca. Bo
„Gdy miłość Ojczyzny gaśnie, wtedy przychodzą czasy łotrów i szaleńców„
[H Sienkiewicz].

WIELKI POST
W Środę Popielcową, rozpoczyna się w Kościele czterdziestodniowy czas
Wielkiego Postu. Głόwne przesłanie tego okresu koncentruje się na duchowym
przygotowaniu chrześcijan do godnego przeżywania świąt Zmartwychwstania
Pańskiego, największych świąt chrześcijaństwa związanych z wydarzeniami
męki śmierci i zmatwychwstania (Paschy) Chrystusa; wydarzeniami, ktόre
stanowią fundament Kościoła i naszej wiary. Ponieważ są to najważniejsze
święta (zwane też paschalnymi), dlatego domagają się specjalnego
przygotowania, by mόc je należycie przeżyć; stąd też ich nazwa: Wielkiego
Postu, a nie jakiegoś tam zwykłego postu.
Duchowość Wielkiego Postu
Chodzi tu o to, co Kościόł nazywa metanoją, czyli o trwalsze przylgnięcie do
Boga, o nawrόcenie serca człowieka ku Niemu oraz pojednanie z bliźnimi,
wyrażone w:
-większej wstrzemięrzliwości w jedzeniu i piciu,
-większym zasłuchaniu się w Słowie Bożym, w czym mają pomόc rόwnież
organizowane rekolekcje parafialne,
-unikaniu zbytecznego rozproszenia w postaci hucznych zabaw,
-większym skupieniu się na modlitwie, zarόwno tej prywatnej jak
i wspόlnotowej,
-wykazaniu większej wrażliwości na potrzeby innych,
-korzystaniu z sakramentu pokuty i pojednania,
-uczestnictwie w rożnych ćwiczeniach wielkopostnych, na przykład
w nabożeństwach wielkopostnych (gorzkie żale, droga krzyżowa), lub
podejmowaniu pewnych szczególnych postanowień mających wykazać
bezinteresowność, szlachetność serca, uśmiech i życzliwość w stosunku do
innych.
Odnajdywanie Boga
Wszystkie te zachęty zbiera tradycyjna praktyka wielkopostnego skupienia się na
modlitwie, poście i jałmużnie. W rzeczywistości wszystkie one mają na celu
wskazanie, że pierwszym działającym w naszym życiu jest Bόg, ktόry jest
w stanie skutecznie pokierować nasze życie, uleczyć nasze ewentualne
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zagubienie się w grzechu i pysze, czy zatrzymać choćby na chwilę nasze ciągłe
zabieganie. Oczywiście, my ze swojej strony podejmujemy te działania mając na
uwadze zbawcze posłanie Jezusa Chrystusa, a szczególnie Jego decyzję
ofiarowania swego życia za nas, bo to jest główny motyw naszego nawrócenia
(metanoji).
Brak co jakiś czas obecności podobnego okresu w naszym życiu, brak tej świętej
refleksji przynajmniej raz w roku wcześniej czy później jest w stanie wyjałowić
nas z naszego człowieczeństwa i z naszej wrażliwości na słowo Boga i obecność
innych ludzi.

PLAN REKOLEKCJI WIELKOPOSTNCH
25.02 – 27.02. 2018 r.
Niedziela - 25 luty 2018r.
900 – Msza św. z nauką dla dzieci
1100 - Msza św. z nauką ogólną
1530 – Gorzkie Żale
1600 - Msza św. z nauką ogólną
Poniedziałek – 26 luty 2018 r.
900 – Msza św. z nauką ogólną
1800 - Msza św. z nauką ogólną
Wtorek – 27 luty 2018 r.
Dzień spowiedzi
830 – Spowiedź
900 – Msza św. z nauką ogólną
1530 – 1800 – Spowiedź
1600 – Msza św. z nauką dla starszych wiekiem i chorych
1800 – Msza św. z nauką ogólną
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