Posypanie głowy popiołem
Gest posypania głowy popiołem jest pierwszym momentem i znakiem wejścia
człowieka na drogę spotkania z Bogiem. Przebywanie na pustyni, by nie było jałowe, wiąże
się najpierw z przyjęciem odpowiedniej postawy wewnętrznej człowieka: przyznanie się do
własnej niegodności i grzeszności. Jest to znak uznania swojej pozycji i miejsca w obliczu
Boskiego majestatu i miłosierdzia, które nazywa się pokorą. W tradycji Izraela, oprócz
innych znaczeń: smutku, bólu i żałoby, wyrażał go zewnętrzny gest posypania głowy
popiołem. Stawiał on człowieka w prawidłowej pokornej postawie do Boga przypominając,
że jest nikim (prochem) ze swoją pychą („Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz”),
dlatego potrzebuje nawrócenia, co przypominają słowa kapłana podczas posypania
popiołem: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.
Post, jałmużna i modlitwa
Postawa pokory (wyrażona w posypaniu głowy popiołem) wprowadza człowieka
w atmosferę pustyni, czyli koniecznego odosobnienia, gdzie odbywa się powolny proces
spotkania z Bogiem. Atmosferę tę stwarzają: post, jałmużna i modlitwa, trzy podstawowe
biblijne działania człowieka jako swoiste znaki jego nawrócenia i pokory. Wszystkie te
elementy były wcześniej wykorzystywane przez proroków Izraela i świętych Kościoła, już
nie mówiąc o samym Jezusie, który na pustyni pościł i modlił się, by w swoim czasie oddać
swoje życie na krzyżu. Działania te w efekcie są wyrazem naszej miłości, wewnętrznej
zadumy i powagi nad tajemnicami zbawienia, które wprowadzają w samo centrum
środowiska Bożego. One w sumie stanowią treść przebywania na pustynnym
odosobnieniu, by uczyć nas słuchania woli Bożej i wrażliwości na prawdziwe potrzeby
drugiego człowieka.
Kolor fioletowy
Wielkopostną atmosferę przebywania człowieka na pustyni oddaje kolor krwi
(czerwony) zmieszany z niebiańskim celem (niebieski), czyli: fiolet, znak żałoby i smutku,
mozolnej pracy i udręki, typowej dla środowiska pustynnego, gdzie wszystko jest
wybrakowane i o wszystko trzeba walczyć, by w końcu cieszyć się owocami spotkania
z Bogiem. Jest to zarazem znak przelania krwi Syna Bożego, który obniżył nam wyżyny
błękitnego nieba.
Nabożeństwa Pasyjne
Nabożeństwa wielkopostne, jako formy ciągłego przypominania o miłości Bożej
względem człowieka; miłości, która oddała się na krzyżu za nasze grzechy. Relacja o tej
miłości, tak pieczołowicie przechowywana w sercu Matki Jezusa, zachowała się w
przekazach biblijnych, i jako taka była przedmiotem medytacji mnichów i ojców pustyni.
Z czasem jednak w postaci uproszczonej i ludowej stała się treścią specjalnych
nabożeństw wielkopostnych: rozważania Drogi krzyżowej Jezusa Chrystusa oraz
rozpamiętywania Męki Pańskiej w postaci tzw. Gorzkich Żali.
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VIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 26.02.
Kol. na potrzeby Parafii
Adoracja
00
godz. 7
Za † męża i ojca Ryszarda Rodzis i synową Izabelę
00
godz. 9
Za †† Agnieszkę i Pawła Sabasz, ich †† rodz., synową Marię oraz wszystkich
†† z pokrew.
30
godz.10
Do Aniołów Stróżów o zdrowie i Boże błog dla rocznych dzieci Karola Kubicki
i Karola Synowski, ich rodz. i chrzestnych
00
godz.17
Nabożeństwo – Zakończenie Adoracji
PONIEDZIAŁEK – 27.02. Adoracja
00
godz. 7
Za † Annemarie Halama z okazji urodzin
00
godz.18
Za †† rodz. Jerzego i Martę Młynek, ich †† rodz. i rodzeństwo, za † ojca Gerarda, dusze
w czyśćcu oraz o błog. Boże i zdrowie w rodzinie
WTOREK – 28.02.
Adoracja
00
godz. 7
Za † Reinholda Hudy, jego rodz., teściów Jana i Agnieszkę Pipa, †† Franciszkę
i Tomasza Psyk i †† z pokrew. Miś-Psyk
00
godz.18
Za †† Gertrudę i Józefa Glied, ††Franciszkę i Franciszka Młynek oraz za †† z pokrew.
i dusze w czyśćcu
ŚRODA POPIELCOWA – 01.03.
Post i abstynencja Jałmużna Postna
00
godz. 8
Za † Rudolfa Młynek w I rocznicę śmierci
00
godz.18
Za † męża i ojca Jerzego Stiller w 10 rocznicę śmierci, rodz., teściów, szwagrów,
szwagrowe i dusze op.
CZWARTEK– 02.03. I czwartek m-ca
30
godz.17
Adoracja Najśw. Sakramentu
00
godz.18
Za †† rodz. Klarę i Wilhelma Gross, Alfonsa i Gertrudę Szmolke, brata Gerarda oraz
całe †† pokrew.
PIĄTEK – 03.03.. I piątek m-ca
00
godz. 8
Msza św. szkolna
Za żyjących i †† czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
30
godz.18
Droga Krzyżowa
Msza św dla Młodzieży – zbiorowa
– Za † matkę Marię Rek w rocznicę śmierci,
ojca Alojzego, brata i za †† z rodziny
– Za † męża Józefa Koprek, siostrę Karinę Nowak, siostrę
Gizelę Szic, ojca Jana Słonina oraz za †† z pokrew. z obu stron
– Za †† rodz. Józefa
i Irmgardę Kuczera, †† Józefa i Annę Marynik i †† z pokrew. Kuczera-Marynik
– Za † ojca
Bernarda Niewa w 30 rocznicę śmierci, matkę Gertrudę, teścia Antoniego oraz o zdrowie i błog.
Boże w rodzinie
– Za † Marię Skrzypiec, zaginionego męża, † syna i †† z rodzin Skrzypiec-Smyk
– Za †† rodz. Franciszka i Marię Gierok, ich †† rodz., rodzeństwo i pokrew.
SOBOTA – 04.03.
I sobota m-ca
Św. Kazimierza Królewicza
00
godz. 7
Za żyjących i †† czcicieli NMP oraz o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne
00
godz.18
Za †† Gerarda i Zofię Gregulec, syna Huberta, Stefana Kulig, 2 żony i †† z pokrew.
Gregulec-Kulig oraz za dusze w czyśćcu
I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 05.03. Kol. na Sem.Duchowne…
00
godz. 7
Za † ojca Józefa, brata Floriana, za †† z rodziny Koszyk-Niwa oraz o błog. Boże
i zdrowie z okazji 6 urodzin wnuczki
00
godz. 9
Msza św. w języku niemieckim
Do Matki Bożej Nieustającej Pomocy z podz. za
odebrane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i Boże błog. w 80 rocznicę urodzin żony, matki
i babci
30
godz.10
Za Parafian
30
godz.14
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

PONIEDZIAŁEK – 06.03.
00
godz. 7
– Do Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej w 50 rocznicę urodzin syna Piotra o zdrowie
oraz za † wujka Ryszarda i o błog. Boże w rodzinie
– Za †† rodz. Teresę i Huberta Kupilas, †† dziadków Kupilas-Niedźwiedź i †† z pokrew.

OGŁOSZENIA

WTOREK – 07.03.
00
godz.18
– Za † Różę-Marię Kossok z okazji urodzin oraz II rocznicy śmierci
– Za † Annę, Agnieszkę, Teodora Roczek, †† z pokrew. oraz o zdrowie i błog. Boże
w rodzinie

3. Zbliża się I piątek m-ca zapraszam do Spowiedzi i Komunii św. Spowiedź 30 min rano i 1 godz.
wieczorem. Dzieci o godz.1700 w poniedziałek kl. IV i V, we wtorek kl. VI i I gimnazjum, w środę
kl. II i III gimnazjum.

ŚRODA – 08.03.
00
godz.18
O błog. Boże i zdrowie dla Kobiet
CZWARTEK– 09.03.
00
godz.18
Za † Gertrudę Młynek w dniu urodzin, męża Pawła, rodz. teściów, siostrę, 2 braci,
3 szwagrowe, 2 szwagrów oraz o zdrowie i Boże błog. w rodzinie
PIĄTEK – 10.03.
00
godz. 8
Msza sw. szkolna
Za †† rodz. Marię i Teodora, ich rodz. i rodzeństwo, †† Jana
i Franciszkę, 2 synów i wnuka oraz o błog. Boże w rodzinie
30
godz.17
Droga Krzyżowa Za † ojca Edwarda Grzybowskiego, † Alojzego Młynek i wszystkich
†† z pokrew. oraz o zdrowie i błog. Boże w rodzinie
SOBOTA – 11.03.
00
godz.18
Za †† Wincentego i Franciszkę, syna Józefa, 4 siostry, 5 braci oraz rodz.
II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 12.03.
Kol. na opał
Zbiórka na Misje
00
godz. 7
Za †† Marię i Teodora Sadlo, Marię i Józefa Kazek, 5 córek, 7 synów, 2 synowe,
4 zięciów, 4 wnuków oraz o zdrowie i Boże błog. w rodzinie
00
godz. 9
Za †† Piotra i Julię Grzonka, zięcia Pawła i całe †† pokrew. Grzonka-Cichoń
30
godz.10
O zdrowie i Boże błog. w rodzinie oraz za †† z rodziny Janke-Niestrój
30
godz.14
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

PLAN CZTERDZIESTO GODZINNEGO NABOŻEŃSTWA Niedziela 26.02
godz.1200-1300 siostry zakonne i osoby starsze
godz.1300-1400 dzieci
godz.1400-1500 młodzież

godz.1500-1600 mężczyźni
godz.1600-1700 kobiety i Ruch Szensztacki
godz.1700 zakończenie adoracji-nabożeństwo

Poniedziałek i wtorek 27 i 28.02
00

godz. 7
godz. 800-900
godz. 900-1000
godz.1000-1100
godz.1100-1200
godz.1200-1300
godz.1300-1400
godz.1400-1500
godz.1500-1600
godz.1600-1700
godz.1700-1800
godz.1800

Msza św.
ul.B.Kośnego, Babilas,Nad Rzeką, Dąbrowa, Mickiewicza, Sienkiewicza
Ostrówek, Kąty, Stawy, Odrzańska,1-go Maja, Wiatraki, św.Jana i Powstańców
Kopiec, Jana Reka, Grunwaldzka, Damrota, Wąska, Wyzwolenia, Nad Ujściem,
Korfantego
Boczna, św.Rocha, Ligonia, Nowowiejska, B.Prusa, Aug.Kośnego i Leśna
Róże Różańcowe męskie i żeńskie
Młyńska,Świerkowa,Podlesie,Kopernika,Kołłątaja,Sobieskiego,Parkowa
Piaskowa,Chopina,Orzeszkowej,Broniewskiego,J.Cebuli, Koszykarzy, Plac Wolności
Adoracja w jęz.niemieckim
Dzieci i Siostry Zakonne
Kwaśna, Reja, Kochanowskiego,św.Jadwigi, św. Jacka, Konopnickiej,Żeromskiego,
Polna, Słodka, Szkolna, Warszawska oraz Ci co nie mogli być na swojej godzinie
Zakończenie Adoracji i Msze św.

1. Bóg zapłać za ofiary na remont dachu, sprzątanie kościoła, za wodę i od Róż Różańcowych.
2. W niedzielę 26 lutego rozpoczęcie Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu.

4. Środa Popielcowa 1 marca rozpoczyna Wielki Post; Kwartalne Dni Modlitw o Ducha Pokuty; czas
Spowiedzi i Komunii św .Wielkanocnej; okres Nabożeństw Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali oraz
czas zakazany i czas trzeźwości.
5. W piatki Wielkiego Postu po przyjęciu Komunii św. za pobożne odmówienie modlitwy; Oto ja,
dobry i najsłodszy Jezu przed wizerunkiem Chrystusa ukrzyżowanego można zyskać odpust
zupełny, a w inne dni odpust cząstkowy.
6. Od środy 1 marca zapraszam na Godzinki ku czci św. Józefa – rano…
7. Odwiedziny chorych w piatek 3 marca o godz.930
8. W niedziele 26 lutego rozpoczynamy Czterdziesto Godzinne Nabożeństwo – znajdźmy czas..
9. Kandydaci do Bierzmowania – udział w Adoracji w niedzielę o godz.1400 kl. III gimnazjum;
w poniedziałek o godz.1600 kl.II gimnazjum; we wtorek kl.I gimnazjum.
10. Kandydaci do Bierzmowania – spotkanie we wtorek 7 marca godz.1600 kl.Ia, godz.1645 kl. I b,
w piątek 10 marca godz.1510 kl.II.
11. W piątek 3 marca po Mszy dla Młodzieży w salce Spotkanie Młodzieży a w niedzielę 5 marca po
Gorzkich Żalach spotkanie Rodzin, Młodzieży i zainteresowanych w sprawie naszych Włoskich
Przyjaciół.

Symbole i znaki Wielkiego Postu
Rola Wielkiego Postu w roku liturgicznym jest niebagatelna. Czas ten pomaga nam
przeżyć tajemnice naszego zbawienia i doświadczyć je na nas samych. Liturgia pod tym
względem proponuje nam różne znaki i symbole, czerpiąc obficie z utartej wcześniej
tradycji ludzkiej, której Bóg przydaje zbawczą treść. Warto przyjrzeć się tym symbolom
i znakom, by zrozumieć przesłanie zbawczego planu Boga również w stosunku do każdego
z nas.
Okres czterdziestu dni.
Wielki Post trwa 40 dni. Jest to liczba symboliczna na oznaczenie specjalnego
czasu przygotowania na rzeczywiste spotkanie z Bogiem. Człowiek, z racji swojej małości
i grzeszności, potrzebuje stanąć przed Bogiem odpowiednio przygotowany, a do tego
potrzebny mu jest najpierw czas. Prorocy długo przygotowywali się na spotkanie z Bogiem,
szczególnie wtedy, kiedy czekała ich ważna do spełnienia misja. Mojżesz przez 40 dni
i nocy przebywał na górze Synaj poszcząc, by otrzymać wreszcie tablice 10 przykazań.
Eliasz, mocą pokarmu niebieskiego, szedł przez 40 dni i 40 nocy aż do Bożej góry Horeb,
by doświadczyć spotkania z Bogiem w postaci cichego poszumu wiatru. Nawet pogańscy
Niniwici, dzięki pracy Jonasza, potrafili przez 40 dni pościć, by przebłagać Boga i przekonać Go do ocalenia ich miasta od zagłady. Tym bardziej Jezus, idąc za przykładem tego
symbolicznego znaku, udaje się na pustynię, by przez 40 dni przygotować się do swojej
misji zbawczej. Każdy z nas w okresie Wielkiego Postu otrzymuje więc swoje 40 dni, czas
na przygotowanie do szczególnego spotkania z Bogiem w tajemnicy zbawienia.

