11.02.2018

MSZE ŚWIĘTE DO DWORU
NIEBIESKIEGO
Msze święte do Dworu Niebieskiego, to
szczególny wyraz miłości i troski –
podobnie jak w Mszach św.
Gregoriańskich, ale wobec osób żyjących,
będących w szczególnej potrzebie.
Przez 30 dni kapłan będzie za kogoś
odprawiał Mszę świętą, przez 30 dni
bliscy będę pamiętać o szczególnej
modlitwie, zgodnie z Chrystusową zasadą „Gdzie dwaj lub trzej z was na ziemi zgodnie o
coś prosić będą, tam ja jestem pośród nich” (Mt 18,19). Szczególny wymiar tej Mszy
świętej płynie z jej jednoczącego wokół sprawy lub osoby wspólnotowego charakteru.
Można powiedzieć, że intencja będzie przedstawiana Bogu „natrętnie”, jak w Ewangelii o
przyjacielu, który choćby z tego powodu otworzy drzwi (Łk 11,5-8).
Dwór Niebieski, to oczywiście Niebo, gdzie wraz z Bogiem przebywa Królowa Świata,
Aniołowie i Święci. Msza święta obiektywnie ma zawsze tę samą wartość, bez względu
na to kto ją odprawia, w jakiej intencji i czy są obecni inni wierni. Jednak jak w każdej
modlitwie zawsze można wyprosić więcej lub mniej, w zależności od naszej świętości i
gorliwości w modlitwie.
„Zamawianie” Mszy świętych ma zawsze taki sam cel: uprosić u Boga jakąś łaskę dla
siebie lub bliskich nam ludzi. Msza sama w sobie nie staje się przez to inna, ale
mobilizuje nas i całą rodzinę do obecności, do szczególnej modlitwy, jest naszą ofiarą i z
pieniędzy, i z czasu, jest dowodem miłości. Msze św. do Dworu Niebieskiego, to po
prostu szturm do Nieba.
Źródło: sanktuariumkrosno.pl

Ogłoszenia Parafialne 11.02.2018
1. W środę rozpoczyna się Wielki Post. Msze święte o godz. 1000, 1630, 1800 i 2000.

Mszę Święte w POPIELEC: 1000, 1630, 1830, 2000. Zapraszamy.
Nabożeństwa Pokutne:
Droga Krzyżowa w piątek o 1745 dla wszystkich
Gorzkie Żale w niedzielę godzina 1830
temat: Towarzyszenie Jezusowi w cierpieniu ze Świętymi według tajemnic bolesnych.
Adoracja Najświętszego Sakramentu przed wieczorną Eucharystią od 1730 do 1825
Postanowienia indywidualne na 40 dni Wielkiego Postu: POST MODLITWA
JAŁMUŻNA. Związane są one ze sferami człowieka: cielesnością, materializmem i
duchowością.
Zdrapka wielkopostna – 40 szans dla ducha i ciała
Możliwość postu (odmówienia sobie pokarmu) w intencji parafii
2. Biuro parafialne czynne w poniedziałki i w środy po Mszach Świętych.
3. Są jeszcze wolne intencje.
4. W poniedziałek 12.02, podczas Eucharystii o 1830 udzielenie Sakramentu Namaszczenia
Chorych tym, którzy go potrzebują.
5. Życzymy błogosławionego wypoczynku wszystkim dzieciom na feriach.
6. Polecam czasopisma katolickie: Przewodnik Katolicki, Gość Niedzielny oraz gazety dla
dzieci: Mały Przewodnik Katolicki i Mały Gość Niedzielny
7. Dostępne są propozycje wyjazdów dla dzieciaków i młodzieży na wakacje letnie.
OBÓZ ŻEGLARSKI dla dzieci w terminie od 6–10.08.2018 w Dymaczewie.
PARADISO dla młodzieży w terminie od 26 – 30.06 2018 w Gostyniu – Święta Góra.
8. W tym tygodniu zostanie ustawiony kontener na makulaturę.
9. Caritas: 10 marca zapraszamy na wiosenny kiermasz odzieży. Szczegóły na plakatach.
10. Dziś niedziela Funduszu Budowy Kościoła. W poprzednią niedzielę 04.02 zebraliśmy
2779,30 zł i 10 euro. Na klasztory klauzurowe zebraliśmy 553,28 zł i 7 Lei Rumuńskich. W
środę zbiórka na Caritas Archidiecezjalną. Zapraszam, by wspierać parafię przez 1% na
GIP, czy też na konto: SBG 34 9048 0007 2001 0013 9003 0001.
Życzę dobrej niedzieli, wszystkim solenizantom i jubilatom tego, co piękne i Boże,
Parafianom i gościom pięknego tygodnia i wszelkiej pomyślności.

Intencje Mszy 10- 18.02.2018
SOBOTA, 10.02.2018
1630

Śp. Leokadia Kroll (6 r.śm.) zm. z rodz. Kroll i Tomczaków
Śp. Zygmunta Błażejczyk (3 r.śm.) od żony z córkami

NIEDZIELA, 11.02.2018
830 Z podziękowaniem za udaną operację Magdy i z prośbą o dalsze łaski dla całej rodziny
1000 Śp. Marka Mikołajczaka (9 r.śm.) od rodziny
1130
1900

Śp. Ks. Proboszcza z Słupi Mariana Biesiada od Karoliny Przewoźnej z rodziną
Z okazji 1 urodzin Mikołaja
Do Dworu Niebieskiego za Annę (1)

PONIEDZIAŁEK, 12.02.2018
Za pracowników i klientów firmy EPS z podziękowaniem za każdego z nich, o
błogosławieństwo za wstawiennictwem Matki Bożej Zwycięskiej i św. Rity, o
prowadzenie i ochronę. O serce i mądrość dla właściciela by im dobrze służył
30
18 Do Dworu Niebieskiego za Annę (2)
WTOREK, 13.02.2018
700 Do Dworu Niebieskiego za Annę (3)
ŚRODA, 14.02.2018
ŚRODA POPIELCOWA
00
10
1630 Do Dworu Niebieskiego za Annę (4)
1830
2000 W intencji Róży Różańcowej Rodziców z Warszawy im św. Faustyny
CZWARTEK, 15.02.2018
1830 Do Dworu Niebieskiego za Annę (5)
PIĄTEK, 16.02.2018
1745
1830

Do Dworu Niebieskiego za Annę (6)
DROGA KRZYŻOWA
Z okazji 70 urodzin Ireny

SOBOTA, 17.02.2018
Do Dworu Niebieskiego za Annę (7)
1630

Śp. Hieronim Błaszczak (1 r.śm.) od zony z córkami

NIEDZIELA, 18.02.2018
830
1000

Śp. Helena, Władysław Błażejczyk Marianna, Michał Szober
Śp. Jadwiga Perkowska, Stanisława (20 r.śm.) Władysław (34 r.śm.) Hołowin

Do Dworu Niebieskiego za Annę (8)
1130 Śp. Zofia Borowiak od córki Bożeny z dziećmi
1830 GORZKIE ŻALE
1900 Śp. Halina Włoszyńska od córki z rodziną

WSKAZANIA PASTERSKIE NA WIELKI POST 2018
„Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone, aby nadeszły od
Pana dni ochłody, aby też posłał wam zapowiedzianego Mesjasza, Jezusa, którego niebo musi
zatrzymać aż do czasu odnowienia wszystkich rzeczy” (Dz 3,19-21). Wszyscy wierni, każdy na
swój sposób, na podstawie prawa Bożego zobowiązani są czynić pokutę. Żeby jednak – przez
wspólne zachowanie pokuty – złączyli się między sobą, zostają nakazane dni pokuty, podczas
których wierni powinni przeznaczać więcej czasu na modlitwę, wykonywać uczynki
pobożności i miłości, podejmować akty umartwienia przez wierniejsze wypełnianie własnych
obowiązków, zwłaszcza zaś zachowywać post i wstrzemięźliwość (por. kan. 1249 KPK).
Dniami pokuty w Kościele powszechnym są poszczególne piątki całego roku i czas Wielkiego
Postu.
Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post ścisły
Wierni, którzy ukończyli 14. rok życia, są zobowiązani do zachowania w ciągu całego
życia wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w następujące dni: we wszystkie piątki
całego roku i w Środę Popielcową.
Równocześnie – ze względu na tradycję tego dnia w Polsce – zachęcam wiernych do
zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w Wigilię Bożego Narodzenia.
Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych nie obowiązuje, jeżeli zgodnie z przepisami
liturgicznymi, w piątek przypada uroczystość.
Wierni, którzy ukończyli 18. rok życia, aż do rozpoczęcia 60. roku życia, oprócz
wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych są zobowiązani do zachowania postu ścisłego w
następujące dni: w Środę Popielcową i w Wielki Piątek. (Post ścisły pozwala na jednorazowy
posiłek do syta oraz na dwa skromne posiłki w ciągu dnia.)
Wierni, którzy nie mają możliwości wyboru pokarmów i muszą spożywać to, co zostanie im
podane, mogą korzystać z dyspensy od obowiązku wstrzymania się od potraw mięsnych w
piątki całego roku. Taka dyspensa nie istnieje w Środę Popielcową i Wielki Piątek.
Niemożliwość zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek zakłada jednak
podjęcie innych form pokuty, takich jak: modlitwa, jałmużna, uczynki pobożności i miłości,
wierniejsze spełnianie obowiązków.
Dla słusznej przyczyny proboszcz może udzielić dyspensy od wstrzemięźliwości od potraw
mięsnych, z wyjątkiem: Środy Popielcowej, Wielkiego Piątku. Proboszcz winien jednak
nałożyć na korzystających z dyspensy obowiązek modlitwy w intencjach Ojca Świętego oraz
złożenia ofiary do skarbony z napisem „Jałmużna postna”, względnie częstszego spełniania
uczynków chrześcijańskiego miłosierdzia. Przed posiłkiem należy poinformować
zainteresowanych o udzielonej dyspensie.
Powstrzymywanie się od zabaw sprzyja opanowaniu instynktów i wolności serca. Obowiązuje
we wszystkie dni Wielkiego Postu.
CZAS KOMUNII Świętej WIELKANOCNEJ, obejmuje okres od Środy Popielcowej, tj. od
dnia 14 lutego 2018 r. do Niedzieli Najświętszej Trójcy, tj. do dnia 27 maja 2018 r. Zachęcam,
aby wierni z żywą wiarą i żarliwą skruchą przystąpili do Sakramentu Pojednania i duchowo
odnowieni przyjęli Chrystusa w Komunii Świętej
Każdy wierny – w miarę swoich możliwości – zobowiązany jest do troski o potrzeby wspólnoty
Kościoła. Jedną z form tej troski jest danina diecezjalna.

