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o g ł o s z e n i a:
III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
1. W piątek rozpoczęliśmy rekolekcje wielkopostne. W związku
z zagrożeniem koronawirusem zostają odwołane w sobotę
spotkania z dziećmi o godz., 11.00 oraz z młodzieżą o godz.
19.00. Pozostaje w sobotę spowiedź oraz Msza św. o godz. 9.00
dla starszych i chorych. Nie będzie udzielany sakrament namaszczenia chorych tylko błogosławieństwo Najświętszym
Sakramentem. Porządek rekolekcji i Mszy św. w niedzielę
pozostaje bez zmian: o godz. 7.00, 9.00 i 12.00 Msza św. z nauką ogólną. O godz. 10.30 Msza św. z nauką dla rodziców oraz
dzieci. Po południu o godz. 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego a po niej Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. O godz. 16.00
Msza św. z nauką na zakończenie rekolekcji.
2. Rada Stała Episkopatu Polski zaleca środki ostrożności związane z koronawirusem. Zaleca się, aby osoby w podeszłym
wieku, wierni mający objawy infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura), dzieci i młodzież szkolna oraz dorośli, którzy
sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę, a także osoby, które czują obawę przed zarażeniem, pozostali w niedzielę w domu
i uczestniczyli we Mszy św. transmitowanej przez telewizję i radio. Osobom uczestniczącym w liturgii zaleca się nie korzystanie
z wody święconej, znak pokoju przez ukłon oraz zachowanie zasad higieny osobistej. Poza tym Biskupi zachęcają wszystkich
wiernych, aby poza liturgią nawiedzali kościoły na gorliwą
modlitwę osobistą w intencji chorych, tych którzy się nimi
opiekują oraz o wygaśnięcie epidemii.
3. Dziś, w 3 niedzielę miesiąca, składka na prace wykończeniowe
w nowym kościele. W ubiegłym miesiącu zebraliśmy na ten
cel 23 930 zł. Wydatki wyniosły 14 523 zł. Składamy podziękowania dla Parafian, którzy położyli płytki na schodach do salki
nad zakrystią, pomalowali klatkę schodową oraz wykonali inne
potrzebne prace. Bóg zapłać. Zostały zakupione płytki podłogowe
do wspomnianej salki, aby z niej mogły korzystać dzieci i młodzież. Otrzymaliśmy projekt wnętrza świątyni, a czekamy jeszcze
na jedną propozycję, abyśmy mogli wybrać projekt, który będziemy stopniowo realizować.
4. We środę po Mszy św. nowenna do MB Częstochowskiej.
5. We czwartek, 19.03, Uroczystość św. Józefa, Patrona Kościoła
Świętego. Ur oczysta Msza św. o godz. 18.00.
6. Droga Krzyżowa dla dzieci w najbliższy czwartek
o godz. 17.15 zostaje odwołana. Natomiast Droga Krzyżowa
dla dorosłych w piątek o godz. 17.30. Młodzież zaprasza
wszystkich parafian na nabożeństwo Drogi Krzyżowej
w piątek o godz. 20.00.
7. Na stoliku w przedsionku kościoła są skarbony, do których
możemy złożyć ofiarę na kwiaty do Bożego Grobu.
8. Dziękujemy za ofiary złożone w ubiegłym tygodniu na sprzątanie, wystrój i ogrzewanie kościoła ( 50 zł.) Na ten tydzień prosimy mieszkańców domków oraz szeregówek z ul. Sympatycznej od nr 1 do nr 16 (bez nr 15).
9. Zachęcamy do sięgania po prasę katolicką. U ministr antów
możemy nabyć tygodniki: „Źródło” i „Niedzielę, Ola i Jaś – dla
dzieci. Gazetka Miriam znajduje się w przedsionku kościoła.
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„Wiara, miłość, nadzieja – oto główne osie
życia św. Józefa i życia chrześcijańskiego w ogóle. Oddanie św. Józefa jawi się jako utkane na
przemian z wiernej miłości, pełnej miłości wiary
i ufnej nadziei. Dlatego dzień jego święta jest
dobrą okazją do tego, żeby wszyscy odnowili
swoje oddanie chrześcijańskiemu powołaniu, którego Pan udzielił każdemu z nas”(św. Josemaria
Escriva – założyciel Opus Dei). 19 marca Kościół Katolicki czci św. Józefa Oblubieńca Najświętszej
Maryi Panny, Opiekuna
i wychowawcę Syna Bożego.
W Księgach Świętej
Ewangelii nie zachowało się
żadne zdanie a nawet słowo
wypowiedziane przez Józefa.
Mówią o Nim tylko krótkie
wzmianki związane z zaślubinami z Maryją, poczęciem
Pana Jezusa, spisem ludności, narodzeniem w Betlejem, ofiarowaniem Jezusa w świątyni, pokłonem
mędrców, ucieczką do Egiptu, powrotem do Nazaretu i odnalezieniem nauczającego Jezusa.
Ewangelie nic nie mówią o św. Józefie w czasie
kiedy Jezus prowadził działalność publiczną.
Św. Mateusz zapisał: „A z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego,
Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha
Świętego”. Możemy sobie wyobrazić jakie emocje ogarniały duszę Józefa. Podjął decyzję o której pisze Ewangelista: „Mąż Jej, Józef, który był
człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić
Jej na zniesławienie, Ciąg dalszy na stronie 2

Pokarm na drogę
(życia)
„Kto będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie
będzie pragnął na wieki...” /J 4,13/
I nas Jezus prosi: "Daj mi pić". Pragnie,
abyśmy dali Mu to, co mamy. Często jest to
coś tak zwykłego, prostego i skromnego jak
woda ze studni. Jezus pragnie, byśmy ofiarowali Mu to, co mamy, choćby naszą nędzę.
Natomiast w zamian daje nam coś, co jest najcenniejsze: życie wieczne z zaspokojonym
wszelkim pragnieniem. Aby jednak mogła się
dokonać ta wymiana, musimy się spotkać
z Jezusem. On na nas czeka.

ŚWIĘTY JÓZEF WZÓR OJCA I MĘŻA. Ciąg dalszy…
zamierzał oddalić Ją potajemnie”. Zdrada małżonki w prawie żydowskim wiązała się z surową karą – jakim było
ukamienowanie.
Józef
był
„człowiekiem sprawiedliwym” co w
tym kontekście znaczy prawym, szlachetnym. Kochał Maryję dlatego jak
zapisano „wziął swoją Małżonkę do
siebie lecz nie zbliżał się do Niej, aż
porodziła Syna, któremu nadał imię
Jezus”. Nadanie imienia wśród Izraelitów było uznaniem dziecka za swoje.
Jednak to Bóg nadał imię Jezusowi
a Józef został opiekunem Syna Bożego
i Niepokalanej Dziewicy. Wychowywał
Jezusa, kształtował Jego osobowość w
poszanowaniu Bożego Prawa, uczył
modlitwy i zawodu. Ewangelista zapisał „czyż nie jest On synem cieśli?” (Mt 13,55). W tamtych czasach
cieśla-stolarz wykonywał drewniane
narzędzia: sochy-pługi do orki, jarzmachomąta dla zwierząt pociągowych.
Należy domniemywać, że uprawiał tez
kawałek ziemi. Jezus w swoich przypowieściach często odwołuje się do pracy
na ziemi, w winnicy, przy wznoszeniu
domów ( budowaniu na fundamencie).
Św. Józef nie wypowiedział również
ani słowa po tym jak wraz z Maryją po
trzech dniach odnaleźli dwunastoletniego Jezusa w świątyni jerozolimskiej.
powierzone Mu przez Boga tajemnice.
Przekazuje nam przesłanie: ważniejsze
są czyny niż słowa.
Św. Józef jest opiekunem rodzin,
ojców, mężów, gospodarzy, kobiet spodziewających się potomstwa, sierot,
uciekinierów. Jest patronem spraw polecanych Jego opiece, ludzi pracy
z wyszczególnieniem zawodów: cieśli,
stolarzy, drwali, rzemieślników. Nie
było tak zawsze. Kościół dopiero

w roku 1621 ustanowił osobne święto
poświęcone Jego osobie. Od 8 grudnia
1870 r. jest patronem Kościoła Powszechnego. Papież Jan XXIII ogłosił
Go patronem Soboru Watykańskiego II.
Patronuje wielu krajom, regionom,
miastom, diecezjom i parafiom. Ks.
infułat Stanisław Mac opiece św. Józefa powierzył starania o pozwolenie na
budowę
i budowę
kościoła
NSPJ – dzisiejszej Katedry Rzeszowskiej.
W książce
„Komu bije
dzwon wolności” zapisał:
„Od
początku
starałem się
również wszczepiać w serca swoich
parafian nabożeństwo do św. Józefa,
najpierw jako patrona budowy, potem
jako opiekuna rodzin, wreszcie jako
patrona dobrej i szczęśliwej śmierci,
bo zmarł on przecież na rękach
Jezusa i Maryi”.
Na przestrzeni wieków bardzo wielu
świętych spisało swoje przemyślenia
o św. Józefie jednocześnie obierając Go
za swojego orędownika w niebie. Św.
Józef jest wzorem dla wszystkich mężczyzn i ojców. Ten Święty Patriarcha
jest tym który nie zawiódł Boga. Otacza swoich czcicieli opieką i strzeże
w czasie ziemskiego życia. Wszyscy
mężczyźni powinni polecać się jego
opiece a ojcowie szczególnie polecać
wychowanie młodego pokolenia.
opr. K i A Tobiaszowie

CUD EUCHARYSTYCZNY W TURYNIE
W Alpach w 1453 r. toczyła się wojna
między francuskimi wojskami Renee
d'Anju i księcia Lodovico di Savoia.
Żołnierze dopuszczali się gwałtów
i kradzieży, nie powstrzymując się także od rabunku kościołów W jednym
z nich dwóch żołnierzy wyłamało
drzwiczki tabernakulum i porwało naczynie z konsekrowaną Hostią. Zdobycz wrzucił do worka przytroczonego
do grzbietu osła. I wyruszyli w stronę
Turynu. Na placu przed kościołem pw
św. Sylwestra (dzisiaj kościół pw Bożego Ciała) osioł potknął się i przewrócił.
Z worka wypadło naczynie, a z niego
Hostia, która po chwili uniosła się ponad placem. Zdumieni przechodnie

wpatrywali się, jak zawieszona w powietrzu lśniła niby słońce. Jeden z nich
pobiegł poinformować o wydarzeniu
turyńskiego biskupa. Ten przybył niezwłocznie w otoczeniu kleru, ukląkł na
placu i modlił się słowami uczniów z
Emaus: "Zostań, Panie, z nami". Po
chwili poprosił o kielich, który przyniesiono z pobliskiego kościoła. Podniósł
go do góry, a wówczas Hostia zaczęła
się zniżać i po chwili w nim spoczęła.
Zaniesiono ją procesjonalnie do miejscowej katedry, gdzie odprawiono
dziękczynne nabożeństwo za ten cud.
Odtąd Turyn szczycił się mianem
"miasta Najświętszego Sakramentu".
Działo się to 16 czerwca 1453 r.

INTENCJE
MSZALNE

16.03 – 22.03
Poniedziałek (16.03)
1/ †Jolanta Klęsk- od uczestników pogrzebu
2/ †Emilian Kawa- od uczestników pogrzebu
Wtorek (17.03)
1/ †Jolanta Klęsk- od uczestników pogrzebu
2/ †Emilian Kawa- od uczestników pogrzebu
Środa (18.03)
1/ W intencji próśb i podziękowań do Matki Bożej Częstochowskiej
2/ †Jolanta Klęsk- od uczestników pogrzebu
Czwartek (19.03)
1/ †Jolanta Klęsk- od uczestników pogrzebu
2/ †Emilian Kawa- od uczestników pogrzebu
Piątek (20.03)
1/ †Jolanta Klęsk- od uczestników pogrzebu
2/ †Henryka Niedbała- od męża
Eugeniusza
Sobota (21.03)
1/ †Jolanta Klęsk- od uczestników pogrzebu
2/ †Henryka Niedbała- syna
Zbigniewa z rodziną
Niedziela (22.03)
godz. 7.00
†Jolanta Klęsk- od uczestników
pogrzebu
godz. 9.00
†Henryka Niedbała- od córki
Anny
godz. 10.30
†Zbigniew- od teściów
godz. 12.00
W intencji Parafian
godz. 16.00
†Jan Cypryś- od córki
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