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Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie: Ne 8,1-4a.5-6.8-10 (Czytanie prawa Bożego)
Psalm responsoryjny: Ps 19,8-9.10 i 15
Drugie czytanie: 1 Kor 12,12-14.27 (Mistyczne ciało Chrystusa)
Ewangelia: Łk 1,1-4;4,14-21 (Słowa Pisma spełniły się na Chrystusie)

WARSZAWA MA MISJONARZA MIŁOSIERDZIA
W Roku Jubileuszowym szczególną posługę w diecezjach na całym świecie będą
pełnić tzw. misjonarze miłosierdzia. To wyznaczeni
przez papieża Franciszka duchowni, którzy
odznaczają się szczególnymi cechami. Mają to być
kapłani „cierpliwi, spowiednicy przyjmujący ludzi,
pełni miłości, współczucia, uważni w szczególności
na trudne życiowe sytuacje pojedynczych osób”.
W zamyśle Ojca Świętego mają stać się „żywym
znakiem tego, że Bóg Ojciec przygarnia tych, którzy
starają się o Jego przebaczenie”. Wedle wskazań papieża Franciszka, szczególnym
zadaniem misjonarzy, będzie głoszenie miłosierdzia Bożego podczas wielkopostnych
rekolekcji, kazań i katechez. Istotnym elementem ich posługi ma być także
spowiadanie. Na mocy przywileju papieża, mają mieć prawo do rozgrzeszania
z grzechów zarezerwowanych jedynie dla Stolicy Apostolskiej. Misjonarz miłosierdzia
może odpuścić zatem m.in. grzech profanacji Najświętszego Sakramentu, schizmy,
apostazji czy herezji, a także grzech naruszenia tajemnicy spowiedzi. Misjonarze
będą zaproszeni przez biskupów diecezjalnych w swoich krajach do realizowania
powierzonej im misji. Jednym z pierwszych polskich misjonarzy miłosierdzia
powołanych przez papieża Franciszka jest ks. Rafał Sztejka, jezuita, szef Redakcji
Katolickiej TVP. W Warszawie posługę misjonarza miłosierdzia będzie pełnił
ks. Roman Trzciński, duszpasterz akademicki z parafii św. Jakuba Apostoła na
Ochocie, rekolekcjonista-ewangelizator. Stołeczny misjonarz, w miarę możliwości,
będzie posługiwał w Wielkopostnych Kościołach Stacyjnych – 40 świątyniach,
w których przez cały Wielki Post będą sprawowane wielkopostne nabożeństwa.
Centralnym punktem każdego dnia będzie uroczysta Msza św. sprawowana o godz.
20. – Do zadań misjonarza miłosierdzia należeć będzie m.in. głoszenie słowa Bożego
i sprawowanie sakramentu pojednania, a także inspirowania do posługi miłosierdzia
kapłanów naszej archidiecezji – wyjaśnia ks. Tadeusz Sowa, moderator wydziałów
duszpasterskich w kurii warszawskiej Uroczystego posłania misjonarzy dokona
papież Franciszek 10 lutego, w Środę Popielcową, podczas Mszy św. sprawowanej
w bazylice św. Piotra w Rzymie. Wcześniej odbędzie się spotkanie, podczas którego
ojciec święty wyjaśni kapłanom szczególną naturę posługi. – Papież Franciszek,
posyłając misjonarzy miłosierdzia, chciał podkreślić, że każdy kapłan ma głosić
miłosierdzie Boga – uważa ks. Roman Trzciński.
/Gość Warszawski/
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Kancelaria parafialna:
poniedziałek - środy, piątek
godz. 17.30 – 18.00
sobota
8.00 – 9.30
W czwartek kancelaria
nieczynna

Msze św.
Niedziela
* w kaplicy w Czachówku:
8.30
* w kościele: 10.00, 12.00,
13.15
Dni powszednie
18.00(17.00 –1X-1IV)
W czwartki o godz. 7.30

Nabożeństwa stałe:
*Godzinki o NP NMP –
I sobota miesiąca o 7.10
*Nowenna do MBNP środa o 17.30
*Nabożeństwo do Niep.
Serca NMP I sobota miesiąca
o 7.30
*Adoracja Najśw.
Sakramentu:
- I niedziela miesiąca po
Mszy św. o godz. 10.00

Spowiedź św.
- podczas każdej Mszy św.
- w 1. piątek miesiąca
od godz. 17.00

Odwiedziny chorych
1. piątek m-ca od godz. 9.30

Chrzest św.
w każdą niedzielę podczas
Mszy św. o godz. 12.00

Papieska
niespodzianka
Papież Franciszek ma dla
młodzieży
specjalną
ofertę. „Bądźcie jak
Frassati!” – wskazuje na
ich rówieśnika. Relikwie
bł.
Pier
Giorgia
Frassati przyjadą do
Krakowa na Światowe Dni
Młodzieży. Pier Giorgio
Frassati to postać fascynująca. Czterech papieży
znajduje w nim dla młodych ludzi wzór do
naśladowania. 24-letni student politechniki
z Turynu jest przykładem, że świętość jest
możliwa w każdym wieku, niezależnie od
środowiska, w którym się wyrosło. Pier Giorgio
Frassati kochał górskie wędrówki, radością,
talentem
oratorskim
przyciągał
swoich
rówieśników,
którym
niósł
Ewangelię.
Szczególnie wrażliwy był na potrzeby ludzi
biednych i pokrzywdzonych. Pomagając chorym,
zaraził się chorobą Heinego-Medina. Papież
Franciszek w orędziu na Światowe Dni Młodzieży
w Polsce, którym przyświeca idea Ośmiu
Błogosławieństw, poleca by młodzi naśladowali
Frassatiego w czynieniu dzieł miłosierdzia.
„Chciałbym zasugerować wam, jak w konkretny
sposób, możemy być narzędziem tego samego
Miłosierdzia względem naszych bliźnich – pisze
Papież Franciszek. „Pier Giorgio był
młodzieńcem, który zrozumiał, co znaczy mieć
serce miłosierne, wrażliwe na najbardziej
potrzebujących. Ofiarowywał im o wiele więcej niż
dary materialne, dawał samego siebie, poświęcał
czas, słowa, zdolność słuchania. (…) Służył
ubogim z wielką dyskrecją, nigdy się z tym nie
obnosząc.
(…)
Wyobraźcie
sobie,
że w przeddzień
swojej
śmierci,
ciężko
schorowany, udzielał wskazówek dotyczących
sposobu pomagania jego pokrzywdzonym
przyjaciołom”. Papież Benedykt XVI także
kierował uwagę młodzieży na bł. Frassatiego.

W orędziu przed XXVII ŚDM, które w 2012 r.
odbywały się w diecezjach na całym świecie,
opisywał bł. Frassatiego jako młodzieńca, który
przepełniony był radością, chociaż doświadczał
wielu prób i zranień. „Z pogodą ducha i radością
poświęcał swe życie pełnej pasji służbie
Chrystusowi i braciom. Będąc młody tak jak wy,
z wielkim zaangażowaniem zdobywał formację
chrześcijańską i dawał świadectwo wiary, proste
i skuteczne – mówił z kolei Benedykt XVI
podczas spotkanie z młodymi w Turynie, w maju
2010 r. Polecał też czytać biografie bł.
Frassatiego. Istotne jest, że świadectwo życia
Pier Giorgia Frassatiego zwracało szczególną
uwagę, zanim został on ogłoszony przez Kościół
Katolicki błogosławionym. Kardynał Gianbattista
Montini, późniejszy Pawel VI, podkreślał że
Frassati odpowiada swoim życiem na pytanie:
„Jak
być
człowiekiem
nowoczesnym
i chrześcijaninem”. Papież Jan Paweł II jeszcze
przed wyniesieniem Pier Gieorgia Frassatiego
w 1990 r. na ołtarze, wskazywał go jako patrona
młodzieży. „Zdumiewająca była wrażliwość Pier
Giorgia Frassati na człowieka biednego, na
potrzebującego, na chorego. Może to jest
szczególne wezwanie i wyzwanie pod adresem
naszego pokolenia i naszych czasów: czasów,
którym grozi znieczulica” – mówił kard. Karol
Wojtyła do młodzieży akademickiej w 1977 r.
Przyznał też: „Także i ja w młodości doznałem
dobroczynnego wpływu jego przykładu i jako
uczeń byłem pod wrażeniem mocy jego
chrześcijańskiego świadectwa”. Jan Paweł II
powierzył wręcz młodzież bł. Frassatiemu.
W Rzymie w 2001 r. do niosących krzyż ŚDM
młodych ludzi zaapelował: „Starajcie się go
poznać! Jemu powierzam wasze misyjne
zaangażowanie”. Zdaniem siostrzenicy bł.
Frassatiego, nie jest przypadkiem że „Osiem
Błogosławieństw”
stało
się
tematem
nadchodzących Światowych Dni Młodzieży
w Polsce. - Św. Jan Paweł II, właśnie w Swoim
Krakowie mianował Pier Giorgia Człowiekiem
Ośmiu Błogosławieństw, widać chce, aby Pier
Giorgio pomagał Mu w przekazaniu młodzieży
z całego świata prawdy, iż świętość jest dostępna

dla wszystkich i że tylko rewolucja miłości może
rozpalić w ludzkich sercach nadzieję na lepszą
przyszłość – mówi Wanda Gawrońska. Relikwie
Pier Giorgia Frassatiego będą wystawione
podczas Światowych Dni Młodzieży w Bazylice
Dominikanów Św. Trójcy w Krakowie przy ul.
Stolarskiej 12.
/Konferencja Episkopatu Polski/
Z okazji Dnia
Babci i Dziadka
wszystkim
naszym Babciom
i Dziadkom
życzymy wielu
łask Bożych,
zdrowia i pogody ducha, a dla zmarłych
wypraszamy o dar nieba dla nich.
/ Duszpasterze/

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś czwarta niedziela miesiąca. Jak
zwykle Parafialny Zespół Caritas
zbiera do puszek ofiary na rzecz swoich
podopiecznych. Podczas wszystkich
Mszy św. Parafialny Zespół Caritas
organizuje Dzień Babci i Dziadka. Po
Mszy św. o godz. 13.15 dzieci ze
szkoły podstawowej w Czaplinku
przedstawią „Jasełka”. Zapraszamy
2. W całej Polsce, tradycyjnie od 18 do
25 stycznia obchodzony jest Tydzień
Modlitw o Jedność Chrześcijan. W tym
roku stoi on pod hasłem: Wezwani, by
ogłaszać wielkie działa Pana (por. 1 P
2, 9). Zapraszamy do modlitwy w tej
intencji.
3. We wtorek, 26 stycznia br. przypada
XVI Dzień Islamu w Kościele
katolickim w Polsce, obchodzony pod
hasłem: Chrześcijanie i Muzułmanie:
razem wobec przemocy popełnianej w
imię religii.

4. Rozpoczął się okres rozliczeń
podatkowych.
Zachęcamy
do
przekazywania 1% na rzecz naszego
Parafialnego Zespołu Caritas. Aby tego
dokonać należy wpisać na stronie 3 PIT
37 pod nr. 137 numer KRS Caritas AW
– 0000225750, w nr. 139 PZC Sobików
i zakreślić nr 140. W ubiegłym roku z
odpisu 1% wpłynęło na naszą rzecz
3500,- zł. Bóg zapłać wszystkim
ofiarodawcom.
5. W tym tygodniu po Kolędzie
odwiedzimy rodziny mieszkające w
następujących miejscowościach:
- w poniedziałek 25.01. - Nowe Grobice
od godz. 11.00, Zalesie od godz. 9.30
- we wtorek 26.01. - Krzaki
Czaplinkowskie, ul. Główna, Olszowa
od godz. 9.30
- środa 27.01. - Sierzchów,
ul.
Brzozowa, ul. Ogrodowa od nru 63,
Dobiesz, ul. Mazowiecka od 9.30,
Krzaki Czaplinkowskie ul. Wrzosowa,
Okrężna, Brzozowa, od godz. 15.00
Prosimy o odbiór księdza z plebanii o
wskazanej godzinie i odwiezienie go po
kolędzie. Osoby, które nie mogą nas
przyjąć w wyznaczonym terminie
prosimy o zgłaszanie innego terminu do
zakrystii lub kancelarii. Przypominam
nr tel. kom. na plebanię: 884062057.
Ofiary zbierane podczas kolędy w tym
roku przeznaczone będą na spłatę
kredytów zaciągniętych na remont
ogrodzenia wokół cmentarza.
6. Zachęcamy do czytania prasy
katolickiej. W zakrystii są do nabycia
„Gość Niedzielny” i „Niedziela”. Na
stoliczku pod chórem wyłożony jest
nasz tygodnik parafialny.

Intencje Mszalne 17 I – 24 I 2016
Niedziela 24.01.
8.30 (Czachówek) + Dominika Suleja
8.30 (Czachówek)
10.00 + Heleny Sieńkowskiej w 8 rocz. śm.
10.00 + Pawła Strzyżewskiego
12.00 + Teresy w 1 rocz. śm. , Franciszka Kopyszko,
Marianny, Piotra w 22 rocz. śm. Jaroszów
CHRZEST: Hanna Morawska
13.15 + Jadwigi, Eugeniusza Zwolińskich, Jana,
Jadwigi Plesiewiczów, zm. z rodz. Zwolińskich i
Plesiewiczów
Sobota, 30.01.
16.30 + Ryszarda Tuszyńskiego w 30 dni po śmierci
17.00 + Artura, Stanisława, Marianny
Grzesikiewiczów, Elżbiety Królak
Niedziela 31.01.
8.30 (Czachówek) + Romana Szymańskiego
10.00 + Mieczysława Śliwińskiego, Krystyny
Adamskiej, Krystyny Michalskiej
12.00 + Krystyny w 3 rocz. śm. , Henryka Mikielskich,
Zofii, Józefa Prendota
13.15 + Jana Rosłona w 7 rocz. śm.

Refleksja na
III Niedzielę Zwykłą

„Uwierzmy: może być
dobrze!”
Te słowa już się spełniły: jest dobra nowina dla
ubogich, wolność dla więźniów, przejrzenie dla
niewidomych, a dla uciśnionych zdjęcie
ciężarów. To wszystko jest w zasięgu ręki,
jednak wielu z tego nie korzysta. Świat
wyglądałby zupełnie inaczej, gdybyśmy
wszyscy przyjęli Jezusa. On rzeczywiście ma
moc zmienić oblicze ziemi. Nie jesteśmy jednak
skorzy wierzyć w to, że może być dobrze. Raczej
jesteśmy skłonni wierzyć w złe informacje i
spodziewać się zła. Dlatego tak trudno jest
Jezusowi dotrzeć do ludzkich serc. A przez to
świat funkcjonuje w wielu miejscach po staremu.
/Mieczysław Łusiak SJ /

intencje spisano 19.01.16



Weekly tweet - wpis tygodnia
Mocne słowa dziś Jezus kieruje, do
Ciebie i do mnie,
z księgi Izajasza «Duch Pański
spoczywa na Mnie.
To potwierdzenie mandatu
samego Boga,
Więc kontempluj te słowa
codziennie, istoto uboga,
bo «Dziś spełniły się słowa
Pisma, któreście słyszeli»
Obyście je po wyjściu z kościoła
w sercu dłużej mieli.

Kochane Babcie, Kochani Dziadkowie
Z okazji Waszego święta, składamy serdeczne
życzenia,
dużo radości ,spokoju i uśmiechu na co
dzień,
aby zawsze towarzyszyło Wam zdrowie i
pogoda ducha.
Miejcie poczucie wielkiej wartości bo
jesteście dla nas
źródłem życiowej mądrości , podporą całej
rodziny,
znaczącym drogowskazem dla dzieci ,
wnuków
które stawiają pierwsze kroki na drodze życia.
Życzy Parafialny Zespół Caritas
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