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Niedzielne espresso
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z Proboszczem

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów,
nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano
przodkom: «Nie zabijaj», a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega
sądowi. Słyszeliście, że powiedziano: «Nie cudzołóż». A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już w swoim sercu dopuścił się z nią cudzołóstwa. Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: «Nie będziesz fałszywie przysięgał», «lecz dotrzymasz Panu swej
przysięgi». A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie. Niech wasza
mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi”.
Mt 5, 17-37

Vittorino Andreoli twierdzi, że na Zachodzie zanika poczucie winy,

ludzie nie przejmują się, że coś ukradną, tylko że ich złapią i będą się wstydzić.
Grzech powstaje w chwili, gdy ulegamy pokusie i decydujemy się
go popełnić, dlatego uczniowie Jezusa powinni wymagać od siebie
więcej niż inni.
Dziennikarz zapytał Matkę Teresę z Kalkuty, czy istnieje diabeł?
Odpowiedziała – bez chwili zastanowienia: „Oczywiście, w twoim
i moim sercu”.

Pokusa a grzech
Grzech należy zwalczać od samego początku, kiedy nachodzi nas pokusa,
by go popełnić. A więc, nie tylko nie zabijać, ale nie gniewać się, nie tylko
nie cudzołożyć, ale nawet nie patrzeć pożądliwie na kobietę, nie tylko fałszywie nie przysięgać, ale nie kręcić, jasno mówiąc o co chodzi.

Czy pokusa jest grzechem?
Pokusa nie tylko nie jest grzechem, ale – jeśli od razu zwalczana – staje się okazją do duchowego umocnienia, a tym samym do wzrostu w świętości. Walka z pokusami umacnia człowieka wewnętrznie. Skuteczną
obroną przed pokusą jest modlitwa.
Czy święci doświadczali pokus?
Świętość nie polega na braku pokus, bo wtedy nie byłaby zasługą człowieka, a tym samym życie świętego
nie mogłoby być przykładem dla innych. Święci – dzięki ćwiczeniom duchowym i modlitwie – stają się coraz
doskonalsi w zwalczaniu pokus. Szatan, który nienawidzi dobra atakuje ich bardziej niż innych ludzi. Kusił
nawet samego Jezusa.
ks. Eugeniusz Burzyk

Z życia parafialnej Grupy AA
Czy AA jest dla mnie?
My wszyscy, którzy jesteśmy w AA, zadawaliśmy sobie to pytanie. Stwierdziliśmy, że wielu ludzi
czuło się podobnie jak my. Przy pomocy AA próbowaliśmy zrozumieć to, co nam wyrządził alkohol.
Nie byliśmy jednak sami. Mogliśmy uzyskać pomoc.
Odpowiedź „tak” przynajmniej na jedno z poniższych pytań świadczy o tym, że potrzebujesz pomocy, a grupa AA jest właśnie dla ciebie.
Czy kiedykolwiek próbowałem przestać pić na tydzień lub dłużej, ale mi się to nie udało?
Czy chciałem, aby ludzie przestali rozmawiać na temat mojego picia?
Czy zmieniałem alkohole, aby nie upijać się?
Czy kiedykolwiek rano jest mi potrzebne wypicie „klina”?
Czy zazdroszczę ludziom, którzy potrafią pić nie popadając przy tym w kłopoty?
Czy moje picie powoduje problemy w domu?
Czy mam problemy z innymi ludźmi wynikające z mojego picia?
Czy kiedykolwiek próbuję napić się poza „kolejką”?
Czy próbowałem przestać pić, ale nadal się upijałem?
Czy kiedykolwiek opuściłem pracę lub szkołę z powodu picia?
Czy czasami urywa mi się film – nie pamiętam pewnych odcinków czasu?
Czy moje życie byłoby lepsze gdybym przestał pić?
Jakie wnioski nasuwają się teraz? Czy AA jest dla
Ciebie? AA nie może zająć się wszystkimi twoimi problemami. Możemy jednak pokazać ci, jak żyć dzień
po dniu bez alkoholu. Wielu ludzi pokonało problem
alkoholowy. Ty możesz zdecydować, czy AA jest dla
Ciebie. Jeśli odpowiesz „tak”, skontaktuj się z nami!
Spotkania grupy AA odbywają się w poniedziałki
o godz. 18.00 – w salce na II piętrze kościoła.

Statystyka
styczeń 2017
Chrzty:

Zapowiedzi:

Zmarli:
† Stanisława Zawadzka, lat 70
† Emil Nycz, lat 78
† Emilia Tworek, lat 61
† Wanda Paleczna, lat 82
† Krystyna Stanek, lat 72
† Maria Faruga, lat 85
† Leszek Waleryn, lat 66
† Stefania Duda, lat 68
† Zdzisław Cygoń, lat 69
† Michalina Adamczyk, lat 67
† Józef Kowalski, lat 94
† Tadeusz Baca, lat 83
† Jadwiga Mrozowska, lat 64
† Aniela Baran, lat 92

Ogłoszenia duszpasterskie
12 – 19 lutego

1. W czwartek – 16 lutego o 16.30 ks. Marcin zaprasza na Krąg Biblijny, który odbędzie się w sali
konferencyjnej, a w piątek – 17 lutego o 19.00
na spotkanie młodzieży w sali młodzieżowej.
2. W piątek – z racji trzeciego piątku miesiąca –
zapraszamy po Mszy Świętej wieczornej na nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
3. W sobotę – 18 lutego od 9.00 swoich chorych
odwiedzą ks. Marcin, ks. Piotr i ks. Tomasz.

NIEDZIELA – 12 lutego

4. Dziękujemy za sprzątanie kościoła i ofiarę mieszkańcom ul.: Popiełuszki, Wyszyńskiego, Kusocińskiego, Grunwaldzkiej, Wojska Polskiego.
		 W tym tygodniu prosimy mieszkańców ul.: Kochanowskiego, Kombatantów, Mickiewicza.
5. W przyszłą niedzielę – 19 lutego składka uzupełniająca na prace remontowe, m.in. na ukończenie korytarza na piętrze kościoła.

Intencje mszalne

Franciszek Tchurzewski w 21 r. śm.
Agata Bednarz z synem Józefem
Ewa Jakubowska
Roczki: Kacper Rezik, Jagoda
Bubak, Daniel Sikora, Fabian
Dzielędziak
11.30		 O zdrowie i Boże błogosławieństwo
dla Hanny w 70 rocznicę urodzin
18.00 † Kazimierz Farat

† Fryderyk Szyjka, † Jan Kozak, † Jerzy Golik, † Leszek Waleryn, † Sabina
Majer, † Wiesław Welber, † Wanda Paleczna, † Stanisława Zawadzka, † Jan
Kozak, † Maria Faruga, Zbigniew Rezik, † Stefan i Teresa Kłoda, † Jadwiga Mrozowska

7.00 †
8.30 †
10.00 †
11.30		

PONIEDZIAŁEK – 13 lutego

6.30
6.30
18.00

† Sabina Majer
† Emil Nycz
† Marek Orzechowski w 20 r. śm.

WTOREK – 14 lutego

6.30
6.30
18.00

† Zofia Zontek
† Stanisława Zawadzka
† Ryszard Wilkosz

ŚRODA – 15 lutego

6.30 †
6.30 †
18.00		
		

Zofia Zontek
Karol Olek
Msza Św. wotywna do MB Bolesnej:
o Boże błogosławieństwo dla sprzątających z Obozowej (lewa i prawa),
Liliowej, Jaśminowej, Storczykowej,
Dworcowej, o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Joanny Maciejczyk,
† Jadwiga Dudka z rodzicami Genowefą i Adolfem, † Marian Jochymek,

CZWARTEK – 16 lutego

6.30
6.30
18.00

† Małgorzata Rączka w 4 r. śm.
† Karol Olek
† Józef Błotko z żoną i synem

PIĄTEK – 17 lutego

6.30
18.00

† Józefa Urbańczyk w 12 r. śmierci
† Jadwiga (5 r. śm.) i Feliks (15 r. śm.)
Michalak z rodzicami

SOBOTA – 18 lutego
6.30

6.30
6.30
18.00

† Helena i Michał Stańco z dwoma
synami i córką
† Emil Nycz
† Emilia Tworek
† Józef Papla w 2 r. śm.

NIEDZIELA – 19 lutego
7.00
8.30

† Stanisława Foks
† Zbigniew (16 r. śm)
z ojcem Czesławem Łysakiem
10.00 † Jan Szałaśny
11.30		 O zdrowie i Boże błogosławieństwo
dla Krzysztofa z okazji urodzin
18.00 † Tadeusz Jarguz w 36 r. śm.
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