11.03.2018

W „Ćwiczeniach duchownych” św. Ignacego Loyoli pojawia się rysunek ręki,
która pozwala zrozumieć, czym jest prawdziwy rachunek, czyli badanie
sumienia. Kto tak go odprawia, szybko zauważy, że badanie sumienia staje się
prawdziwą modlitwą – rozmową z Bogiem o własnym życiu.
KCIUK – klęczący człowiek, w chmurze Pan Bóg
w papieskiej tiarze na głowie. Wezwanie: gratias age
– „złóż dziękczynienie” za to, jak zostałeś przez Boga
obdarowany, za dobro, które rozpoznajesz w twoim
życiu.
PALEC WSKAZUJĄCY – Duch Święty, człowiek
nadal klęczy. Wezwanie: pete lumen – „proś o światło”,
by Duch Święty cię oświecił, byś widział lepiej i głębiej
zbadał swe sumienie.
PALEC ŚRODKOWY – Chrystus w chwale Sądu
Ostatecznego, a człowiek z zeszytem.
Wezwanie: examina – „przeprowadź egzamin”
sumienia, zbadaj swoje sumienie (zrób tzw. rachunek
sumienia).
PALEC SERDECZNY – scena ukrzyżowania. Wezwanie: dole – „żałuj” za zło, wzbudź
żal za grzechy.
MAŁY PALEC – rycerz podnosi miecz na „śliczną, łagodną pokusę”.
Wezwanie: propone czyli „postanów coś” – podejmij zadanie, zmianę, walkę i poprawę.

Intencje Mszy 10– 18.03.2018
SOBOTA, 10.03.2018
Do Dworu Niebieskiego za Martę (28)
Śp. Michał Woźny (24 r.śm.) rodz. Woźnych Jandych, Kulczyńskich od rodziny
1630

Śp. Halina Włoszyńska od szwagierki Krystyny

Śp. Waldemar Woźniak (1 r.śm.)
NIEDZIELA, 11.03.2018
830

GORZKIE ŻALE 1830

Śp. Stefana (rocz. śm.) Władysławy, Barbary, Zygmunta, Eugeniusza Gałków, Krystyny,
Stanisława, Stanisława Oraczów, Stanisława Bartkowiaka, Mariana i Teresy Kubiaków, zm. z
rodziny Gałków i Siminiaków
Śp. Jarosław Francuzkiewicz od rodziny Kubiaków z Tarnowa

1000

Śp. Grzegorz Woźniak (im) i zm. z rodz. Woźniaków, Stachowiaków, Dolniaków i Pigłów
Śp. Rozalia Binczewska i Marek Binczewski (10 r.śm.)
Z okazji imienin i urodzin Beaty od męża i dzieci

1130
1900

Do Dworu Niebieskiego za Martę (29)
Śp. Halina Zielińska (1 r.śm.)
Śp. Leokadia Gutowska (11 r.śm.)

PONIEDZIAŁEK, 12.03.2018
Do Dworu Niebieskiego za Martę (30)
1830 Śp. Zofię (im) Klemensa Bronisława Sowińskich, Katarzyny Antoniego Wałęsów
WTOREK, 13.03.2018
700
ŚRODA, 14.03.2018
1830 O Boże błogosławieństwo dla inwestycji budowlanej na Morasku
CZWARTEK, 15.03.2018
1830 Śp. Mariannę Stefańską
PIĄTEK, 16.03.2018
DROGA KRZYŻOWA 1745
1830 Z okazji imienin Ludwiki o modlitwę prosi ojciec chrzestny
SOBOTA, 17.03.2018
1630 Śp. Zofia (6 r.śm.) i zmarłych z rodz. Bąkowskich, Witkowiaków i Limów
NIEDZIELA, 18.03.2018
830
1000
1130

Śp. Adela (24 r.śm.) Leszka, Elżbietę Mariannę Pawła Gaładyków, Halinę Henryka Łuczaków
Śp. Helena (im.) i Józef Zawartych od córki
Śp. Bożena Konewka (im.) od męża z rodziną
Z okazji urodzin Pauliny
Z okazji urodzin Tomka i za Tymoteusza
GORZKIE ŻALE 1830

1900

Z okazji 20 r. ślubu Luizy i Tomasza i w intencji dzieci Lilianny, Mikołaja, Maksymiliana

Ogłoszenia Parafialne 11.03.2018
1. Okres Wielkiego Postu. Zapraszam do indywidualnych, rodzinnych i wspólnotowych Nabożeństw
Pokutnych i realizowania postanowień wielkopostnych.
Droga Krzyżowa w piątek o 1745 dla wszystkich (Droga Krzyżowa na Rozalinie 23.03 g. 1915)
Gorzkie Żale w niedzielę o 1830
Adoracja Najświętszego Sakramentu przed wieczorną Eucharystią od 1730 do 1825
2. Rekolekcje dla dzieci od poniedziałku do środy. Rekolekcje głosi ks. Piotr Kowalewski. Program
został przedstawiony rodzicom i dzieciom.
3. Spowiedź dzieci I komunijnych w sobotę 17.03.
Klasa A 1015 chłopcy i 1045 dziewczynki
Klasa B 1115 chłopcy i 1145 dziewczynki
Klasa C 1215 chłopcy i 1345 dziewczynki
Klasa D i C 1245 chłopcy
Klasa D 1315 dziewczynki
Dzieci uczące się poza Lusówkiem 1345
Klasa Kuźnia Talentów 1415
Dzieci przygotowujące się do Wczesnej Komunii Świętej w piątek 16.03 godz. 1700.
4. Spotkania w najbliższym czasie:
• Spotkanie dzieci Wczesnej Komunii w poniedziałek o 1630
• Spotkanie dla bierzmowanych klas II Gim w poniedziałek o 1717 w oratorium.
• Spotkanie dla matek (12.03) i ojców (14.03) dzieci I komunijnych o godzinie 1930.
• Spotkanie Canticum Oratio we wtorek o 1800.
• Spotkanie Wspólnoty św. Józefa w środę 14.03 godz. 2015.
• Spotkanie Zelatorów i Zelatorek Róż Różańcowych w czwartek 15.03 godz. 1915.
• Objazd chorych tam gdzie chodzą szafarze 16.03 od godziny 800 od Sierosławia
• Spotkanie dla ministrantów w sobotę 17.03 o godzinie 930.
• Spotkanie modelarskie w sobotę 17.03 o godzinie 1000.
• Msza Święta na rozpoczęcie sezonu wędkarskiego w sobotę o 1630.
• „Droga Krzyżowa. Muzyczne obrazy i impresje” w GOK „SEZAM” w sobotę 17.03 g. 1930.
• Spotkanie Rady Budowlanej i Ekonomicznej 21 marca o 1930 w oratorium.
• Duchowa Adopcja w sobotę podczas Eucharystii o 1630.
5. Polecam czasopisma katolickie: Przewodnik Katolicki, Gość Niedzielny oraz gazety dla dzieci: Mały
Przewodnik Katolicki i Mały Gość Niedzielny
6. Zapraszam by skorzystać z możliwości uczestniczenia we wtorki na Termach wraz Kołem Seniora
7. Kontener na makulaturę będzie do 23.03. W ten sposób wspieramy misje.
8. Dziękujemy wszystkim za udział w kiermaszu ciuszków. Dziękujemy także młodzieży za
zaangażowanie. Pozostałą odzież przekazujemy do Domu Samotnej Matki w Kiekrzu. Zapraszamy do
akcji Tytka Charytatywna – przynosimy do Niedzieli Palmowej. Serdecznie zapraszam do postawy
miłosierdzia.
9. Zapisy na Obóz dla dzieci i młodzieży. Bardzo proszę kartę uczestnictwa pobrać ze strony
parafialnej i przynieść uzupełnioną do końca marca do Biura Parafialnego z wpłatą 50 zł..
10. W niedzielę zebraliśmy 2613,03
zł. Dziękujemy także za wpłaty na
konto parafialne. Zapraszam, by
wspierać parafię przez 1% na GIP,
czy też na konto: SBG 34 9048
0007 2001 0013 9003 0001.
Dziękuję 92 Rodzinom, które
złożyły Daninę Diecezjalną. Pamiętajmy także o 1 procencie na naszą parafię.

Duchowa Adopcja
1. Co to jest Duchowa Adopcja? Duchowa
Adopcja jest modlitwą w intencji dziecka
zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa
dziewięć miesięcy i polega na codziennym
odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej –
radosnej, bolesnej lub chwalebnej (Ojcze nasz i
10 Zdrowaś Maryjo) oraz specjalnej modlitwy
w intencji dziecka i jego rodziców. Do
modlitw można dołączyć dowolnie wybrane dobre postanowienia.
2. Jakie mogą być dodatkowe postanowienia? Dodatkowymi postanowieniami mogą być
np.: częsta spowiedź i Komunia święta, adoracja Najświętszego Sakramentu, czytanie Pisma
Świętego, post o chlebie i wodzie, walka z nałogami, pomoc osobom potrzebującym,
dodatkowe modlitwy jak litanie, nowenny, koronki… Należy podejmować postanowienia
realne, mając na uwadze indywidualne możliwości wykonania.
3. Jakie są owoce Duchowej Adopcji? Duchowa Adopcja skutecznie leczy głębokie
zranienia wewnętrzne, spowodowane grzechem aborcji. Pozwala matkom odzyskać wiarę w
Boże Miłosierdzie, przynosząc pokój ich sercom. Jako bardzo konkretny, bezinteresowny i
osobisty dar (modlitwy, ofiary i postu), pomaga (w szczególności ludziom młodym)
kształtować charakter, walczyć z egoizmem, odkrywać radość odpowiedzialnego
rodzicielstwa, uzdalniając do postrzegania miłości i seksu oczyma Boga. Ucząc
systematycznej modlitwy i pozytywnego działania, pogłębia kontakt z Bogiem. Pomaga
odkrywać głęboki sens zaniedbanych praktyk ascetycznych. Może się stać czynnikiem
odrodzenia wspólnej modlitwy i miłości w rodzinach.
4. Kto może podejmować Duchową Adopcję?
Każdy. Osoby świeckie, konsekrowane, mężczyźni, kobiety, ludzie w każdym wieku. Jedynie
dzieci podejmują Duchową Adopcję pod opieką rodziców.
5. Czy można adoptować więcej niż jedno dziecko? Adopcja dotyczy jednego dziecka.
6. Skąd pewność, że Bóg wysłucha mojej modlitwy? Naszą pewność opieramy na wierze
we Wszechmocy nieograniczone Miłosierdzie Boże. Bóg jest dawcą życia i Jego wolą jest, by
każde poczęte dziecko żyło i było otoczone miłością rodziców.
7. Czy Duchową Adopcję mogą podejmować osoby żyjące w związkach
niesakramentalnych? Tak, podobnie jak i osoby rozwiedzione.
Modlitwa codzienna Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która urodziła Cię
z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się
Tobą po narodzeniu, proszę Cię w intencji tego nie narodzonego dziecka, które duchowo
adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość
i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen

