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Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
Z obfitości serca mówią usta
Jezus opowiedział uczniom przypowieść:
«Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną
w dół obydwaj?
Uczeń nie przewyższa nauczyciela. Lecz każdy, dopiero w pełni wykształcony, będzie jak jego nauczyciel.
Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki
we własnym oku? Jak możesz mówić swemu bratu: „Bracie, pozwól,
że usunę drzazgę, która jest w twoim oku”, podczas gdy sam belki
w swoim oku nie widzisz? Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego
oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka brata swego.
Nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc, ani też drzewa
złego, które by dobry owoc wydawało. Po własnym owocu bowiem
poznaje się każde drzewo; nie zrywa się fig z ciernia, ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca
swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta».

Z OBFITOŚCI SERCA MÓWIĄ USTA
Dzisiejsza Ewangelia przypomina nam o granicy, której w sądzeniu innych
przekraczać nie wolno, gdyż byłaby to uzurpacja praw ostatecznego Sędziego, wszechwiedzącego Boga. On jeden zna do końca tajniki ludzkich
sumień i dlatego sobie zastrzega wyrokowanie o stopniu winy grzeszącego.
Dar mowy wymaga, by z niego korzystać wydobywając z dobrego skarbca,
z obfitości serca tylko rzeczy dobre. Korygując drugich bywamy ślepi i nie
dostrzegamy własnych braków o wiele większych.

SŁOWO KS. PROBOSZCZA

Drodzy Bracia i Siostry
Sześć tygodni przed Wielkanocą
rozpoczynamy Okres Przygotowania Paschalnego - Wielki Post.
Wszyscy znamy obrzęd posypania głów popiołem podczas liturgii w Środę Popielcową. Początkowo popiołem posypywano
głowy tylko publicznych pokutników przed wyprowadzeniem
ich z kościoła. Ale już w IX w. do
obrzędu tego zaczęli coraz częściej podchodzić także i pozostali
uczestnicy zgromadzenia liturgicznego nie odbywający pokuty. Sam popiół uzyskuje się ze
spalenia zeszłorocznych palm
poświęconych w Niedzielę Palmową. Kapłan, posypując głowę
popiołem, wzywa do pokuty, wypowiadając słowa: "Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię"
(Mt 1, 15) lub: "Pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz" (por. Rdz 3, 19). Okres
Wielkiego Postu to czas:
- pokuty,
- modlitwy
- i pogłębienia życia religijnego.
Naśladując poszczącego przez
czterdzieści dni Chrystusa (por.
Mt 4, 2), wezwani jesteśmy do
prawdziwego nawrócenia, rozważania Jego mękę i śmierć na

krzyżu. Przez cały ten czas Kościół przybliża nam mękę Pana
poprzez pieśni wielkopostne, nabożeństwa Drogi Krzyżowej czy
Gorzkich Żali. W wielu parafiach prowadzone są rekolekcje,
głoszone kazania pasyjne, są
także wystawiane Pasje. Zamiast
radosnego śpiewu Alleluja w liturgii pojawia się aklamacja:
Chwała Tobie, Królu Wieków lub
Chwała Tobie, Słowo Boże. Poza
tym nie ozdabia się ołtarza kwiatami, a celebrans używa szat koloru fioletowego. Wyjątek stanowi IV niedziela (Laetare radości), kiedy to kapłan może przywdziać szatę koloru różowego.
Kolor ten używany w liturgii nawiązuje do róż, którymi niegdyś
w kościele przyozdabiano relikwie Świętego Krzyża. W V niedzielę Wielkiego Postu zasłania
się w kościołach krzyże (w naszej Parafii rozpoczynamy rekolekcji wielkopostne). Zasłaniamy
krzyż - narzędzie naszego zbawienia – aby w całym blasku
i pełni ukazał się nam KRZYŻ
ZBAWIENIA w Wielki Piątek.
Zwyczaj zasłaniania krzyży ma
nam pomóc skupić się na męce
Jezusa Chrystusa.
W Wielki Piątek wniesiemy procesyjnie krzyż i ukażemy uroczyście
Chrystusa
cierpiącego

i umierającego wszystkim wiernym i uczcimy Cierpiące Oblicze
Jezusa Chrystusa. W czasie pandemii, kiedy wydaje się bardziej
dotyka nas cierpienie, ból, choroba, samotność i śmierć postać
Chrystusa cierpiącego staje się
nam bliższa, a jego cierpienie tak
realne i rzeczywiste że możemy
w nim uczestniczyć. Niech więc
Wielki Post będzie dla każdego
z nas wejściem w ból, cierpienie,
samotność i śmierć Chrystusa,
tak aby przeżyć w całej pełni nadzieję i radość ZMARTWYCHWSTANIA.
Wasz Proboszcz.

Z PROCHU
POWSTAŁEŚ I …

„Z prochu
powstałeś i w
proch się obrócisz”. Te
słowa usłyszymy
w
Środę Popielcową, gdy kapłan
umieści szczyptę popiołu na naszych głowach. Posypanie popiołem na progu Wielkiego Postu
oznacza, że chrześcijanin gotów
jest podjąć pokutę za swoje

grzechy i pełnić ją w ciągu nadchodzących czterdziestu dni. Ten
zewnętrzny znak rozpoczęcia publicznej pokuty jest początkiem
metanoi - wewnętrznej przemiany.

CZAS NAWRÓCENIA
W środę rozpoczynamy Wielki
Post - czas nawrócenia i przygotowania się na godne przeżycie
Świąt Wielkanocnych.
W ten dzień obowiązuje post ścisły co do ilości i jakości i nie ma
od niego dyspensy, a obowiązuje
tych, którzy ukończyli 18 rok życia, a nie rozpoczęli 60-tego.
Wstrzemięźliwość od pokarmów
mięsnych obowiązuje wiernych,
którzy ukończyli 14 rok życia. Zachęcamy wszystkich do podjęcia
postanowień wielkopostnych: pokuty, modlitwy i jałmużny, a zaoszczędzonymi
przez
post
i wstrzemięźliwość pieniędzmi
wesprzyjmy potrzebujących.

INTENCJA MODLITWY
ZA MIASTO STALOWA WOLA
marzec: Za kobiety, matki,
żony i córki

„OKRUSZKI”
SŁÓW KS. MARKIEWICZA

WSPOMNIENIA LITURGICZNE
W TYM TYGODNIU

28 LUTEGO
św. Hilary I, papież

1 MARCA
św. Feliks III, papież

2 MARCA
Wesołą twarz przyniosę
zawsze memu bratu.
Wszystko będę czynić
dla Pana i na Jego chwałę.
* * *
Znakiem i cechą miłości
jest miłość bliźniego.
Miłość bliźniego
jest kopalnią złota,
z którego wielu
uwiło sobie niewiędnący
wieniec chwały w niebie.
* * *
Jeśli chcemy,
aby na świecie było lepiej
i żeby dla Chrystusa
pozyskać świat,
musimy więcej się ćwiczyć
w uczynkach miłosiernych.

św. Agnieszka z Pragi,
ksieni
bł. Karol, męczennik
Środa Popielcowa

3 MARCA
św. Kunegunda,
zakonnica

4 MARCA
św. Kazimierz Królewicz

5 MARCA
św. Jan Józef od Krzyża,
zakonnik

ZE STARYCH
KALENDARZY

Wstępna środa następuje,
pani matka żur gotuje.
(2.03)

Na świętego Kazimierza
dzień się z nocą zmierza.
(4.03)

CZYTAMY KATECHIZM (26)
)

Jakiego dzieła dokonał i nadal
dokonuje Duch Święty w życiu
Kościoła?
Duch Święty, którego Chrystus
z majestatu Ojca nieustannie
wylewa na wiernych, buduje,
ożywia i uświęca swój Kościół.
Duch Święty nazywany jest często Parakletem. Greckie słowo
parakletos oznacza tego, którego
się wzywa, orędownika lub
obrońcę. Duch Święty broni
chrześcijaństwa przed wrogimi
siłami tego świata. Kościół rozpoznaje Ducha Świętego w znakach takich jak:
woda wylewana na nasze głowy
podczas chrztu,
olej, którym namaszczani jesteśmy przy bierzmowaniu,
ogień, który spoczął nad głowami Apostołów i
gołębica, która ukazała się nad
Jezusem w czasie Jego chrztu
w Jordanie.
Te i inne symbole mówią o obecności Ducha Świętego. Duch
Święty jest również Dawcą rozmaitych darów. Zgodnie z Tradycją Katechizm Kościoła Katolickiego wyróżnia siedem darów
Ducha Świętego:

dar Mądrości, aby rozpoznawać
rzeczy Boże;
dar Rozumu, aby zgłębiać tajemnice wiary;
dar Rady, aby wybierać zawsze
to, czego chce Bóg;
dar Męstwa, aby niewzruszenie
stać przy prawdzie i bronić jej;
dar Umiejętności, aby rozpoznawać dobro i zło;
dar Pobożności, aby wiernie wypełniać nakazy wiary;
dar Bojaźni Bożej, która napełnia
nas szacunkiem do Boga.
(ks. Dariusz Kielar)
JAK DWÓCH PRZYJACIÓŁ
)

– Jak dwóch przyjaciół, którzy
często razem przestają, zazwyczaj
upodabnia się również w obyczajach, tak też my, prowadząc serdeczne rozmowy z Jezusem i Maryją przez medytowanie tajemnic
różańca świętego i rozwijając
razem to samo życie przez komunię, możemy na ile byłaby do tego
zdolna nasza miłość, stać się do
Nich podobni – to słowa błogosławionego Bartolo Longo. Wytrwały Apostoł Różańca zasługuje
na naszą wdzięczną pamięć.
W dniach gdy nad Rzeczpospolitą
zawisło śmiertelne niebezpieczeństwo wytrwale modlił się za
Polskę. Apelował, inspirował

i prowadził w modlitwie za Polskę
katolików we Włoszech i w całej
Europie, gdy bolszewicy zamierzali podbić, a później okupować
i wyniszczać wszystko, co Polskę
stanowi. Wytrwała modlitwa Bartolo Longo i wielu katolików
w Europie pomogła w uratowaniu
Polski w Cudzie nad Wisłą. To
człowiek czynu i modlitwy i nasz
wielki orędownik w niebie.
Młody Longo utracił w młodości
wiarę i uwikłał się w głęboki okultyzm. Przez sakrament spowiedzi
i kierownictwo duchowe odzyskał
łaskę wiary i z pomocą wielu ludzi
dobrej woli powołał do życia
Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Pompejach. – Kto szerzy
różaniec, ten jest ocalony – słowa,
które usłyszał w głębi serca błogosławiony Longo niech nas prowadzą w wytrwałej modlitwie różańcowej w intencji ojczyzny.
BK

INTENCJE PAPIESKIE
marzec:
Aby chrześcijanie, w obliczu nowych wyzwań bioetycznych
wspierali zawsze ochronę życia
modlitwą i działaniami społecznymi.

CUDA EUCHARYSTYCZNE (4)
)

SOKÓŁKA
W 2008 r. w Sokółce (Podlasie)
podczas porannej Mszy św. księdzu, który rozdzielał komunię
wiernym, upadła konsekrowana
hostia. Zgodnie z procedurami została umieszczona w specjalnym
naczyniu z wodą (vasculum),
gdzie po upływie kilku dni miała
się rozpuścić. Po jakimś czasie
siostra zakrystianka zobaczyła
w naczyniu prawie rozpuszczony
komunikant, a na nim czerwoną
plamę przypominającą krew. Proboszcz polecił schować hostię
w sejfie. Z polecenia miejscowego biskupa komunikant poddano badaniom, które wykonali
profesorowie z Zakładu Patomorfologii Lekarskiej UM w Białymstoku. Badany fragment podchodził z mięśnia sercowego człowieka będącego w stanie agonii.
Obecnie hostia wystawiona jest na
widok publiczny.

POZWÓLCIE DZIECIOM…
)

To trudny i wrażliwy temat. Nie
wiedzieć czemu, wszyscy się go
boją, choć wielu przyznaje, że to
co potrafią niektóre(bo przecież
nie wszystkie) dzieci podczas
Mszy św. przechodzi ludzkie pojęcie. To, że najmłodsze są głośne i płaczą jest zrozumiałe. Niezrozumiałe jest zachowanie
dzieci starszych, które w kościele
biegają, wchodzą na stopnie ołtarza, jedzą ... Zdumiewa reakcja
mam i babć, które z uśmiechem
podziwiają występki swych pociech. Zakłopotanie wiernych
i sprawujących Eucharystię kapłanów jest widoczne. Niechby
któryś zwrócił uwagę, nie daj
Boże skarcił. Jedno niekarcone
dziecko potrafi zakłócić modlitwę wszystkich uczestników nabożeństwa.
Słowa Pana Jezusa: „ Pozwólcie
dzieciom przyjść do mnie” należy odczytać jako zaproszenie
do wychowania dzieci w wierze
od wczesnych lat życia, a nie do
swawoli w kościele. Rodzice
i dziadkowie, „pozwólcie dzieciom” rozumieć, że kościół jest
domem Boga. To nie jest trudne.
Nasi dziadkowie i rodzice nie
mieli z tym kłopotu.
(alic-ja)

W TYM TYGODNIU
PIERWSZY:
WTOREK

18.00 – Msza św. o uwolnienie
i uzdrowienie wewnętrzne
za przyczyną
św. Michała Archanioła.
CZWARTEK

17.00 – Różaniec o powołania
kapłańskie i za powołanych.
18.00 – Msza św. w intencji
o powołania kapłańskie
i zakonne oraz do
Liturgicznej Służby Ołtarza
PIĄTEK

16.00 spowiedź dla dzieci
16.30 Msza św.
17.00 spowiedź dla młodzieży
i dorosłych
18.00 Msza św.
SOBOTA

16.15 – Męski Różaniec
NIEDZIELA

17.00 – Nieszpory i zmiana
tajemnic różańcowych

DROGA KRZYŻOWA
(piątek)
DLA DZIECI O 16.30
DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH
O 7.30 I 17.15.

Rozważania Drogi Krzyżowej
przygotowują:
4 MARCA
Liturgiczna Służba Ołtarza
11 MARCA
Młodzież Oazowa
18 MARCA
Akcja Katolicka
25 MARCA
Kościół Domowy
1 KWIETNIA
Róże Różańcowe
8 KWIETNIA
Bractwo Adoracji Najświętszego
Sakramentu

OBY SIĘ SERCE
WE ŁZY ROZPŁYWAŁO

Przez Jego cierpienie i śmierć zostały zgładzone nasze grzechy
i otwarła się brama do życia wiecznego.
Zbawienie przyszło przez Krzyż.
Okazją do rozważania zbawczej
męki Chrystusa jest nabożeństwo
Gorzkich Żali,
z kazaniem pasyjnym w naszym
kościele, w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 17.00.
Za udział w tym nabożeństwie
można uzyskać odpust zupełny pod
zwykłymi warunkami.

ŻYCZENIA I MODLITWA
4 marca imieniny
obchodzi posługujący w naszej
parafii ks. Kazimierz Żak. Wspólnota parafialna życzy błogosławieństwa Bożego, opieki Maryi
i Patrona – św. Kazimierza. Pamiętajmy o Solenizancie w swoich modlitwach.
Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Trójcy Przenajświętszej

Rozważając mękę Pańską, powinniśmy pamiętać, że to za nas Jezus
cierpiał rany i za nas oddał swoje
życie.

adres: Ofiar Katynia 57,
37-450 Stalowa Wola;
www.stalowawola-michalici.pl;
 parafia.sw@gmail.com;

