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Jak przeżyć kolejny Wielki Post? Jeśli zdamy sobie sprawę, co otrzymał cały nasz
świat dzięki śmierci Chrystusa
na krzyżu, to zgodzimy się, że
jest rzeczą słuszną przygotować
się poprzez czterdziestodniowy
post do godnego uczestniczenia
w
świętym
misterium
Zmartwychwstania Pańskiego.
Okres Wielkiego Postu jest dany
całemu
Kościołowi
na
szczególną
refleksję
i nawrócenie, czyli trwałą
i
głęboką
przemianę
wewnętrzną, która pozwala
człowiekowi zbliżać się coraz
bardziej do Boga, oddalając się
jednocześnie od zła i grzechu.
"Jeśli kto chce pójść za Mną,
niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje"
(Mt 16, 24). Pragnę, byście poszli w moje ślady, ale równocześnie musicie wiedzieć,
co was czeka, na co się w życiu decydujecie. Trzeba wam iść bez żadnych złudzeń.
Nie wystarczy się bowiem tylko zachwycić tym, co obiecuję w przyszłości. Trzeba
podjąć z całą odpowiedzialnością i samozaparciem teraźniejszość. A ta, zapewniam
was, nie będzie wcale dla was taka łatwa. "Będziecie w nienawiści u wszystkich
z powodu mego imienia" ( Mt 10, 16-22). Żadnych zapewnień, że na tej ziemi
bardzo dobrze się będzie powodziło tym, co należą do Chrystusa, że będą mieli

jakieś przywileje, zaszczyty itp. Ten, kto zdecydował się pójść za Jezusem, musi być
gotowy, by podzielić Jego życie i Jego dolę. Życie Mistrza, to życie bez taryfy
ulgowej. Skazany na śmierć, wyśmiany, ubiczowany i wreszcie ukrzyżowany. Uczeń
także musi być gotowy, by przyjąć swój los spokojnie, bez buntu. Choćby to był los
najcięższy. Trzeba wziąć swój krzyż. Nie tylko na jedną, maleńką chwilę, w jakimś
jednorazowym zrywie, ale na każdy dzień. Dopiero wtedy można naprawdę iść za
Chrystusem. Inaczej to jest niestety niemożliwe. Krzyż to cierpienie nieuniknione, to
wszystko, co jest takie trudne, nieraz bardzo bolesne, co kładzie się ciężarem na
nasze barki, co przygniata nas codziennie. To choroba, kalectwo, nasze ograniczenia,
nasze uzależnienia, warunki materialne, ludzie, którzy nasze życie potrafią uczynić
nieznośnym itd. To, co proponuje nam Chrystus, nie jest jakimś cierpiętnictwem. On
pragnie nauczyć nas podejmowania cierpienia. Nie z zaciśniętymi zębami
i pogardliwą miną, ale po ludzku. Bez udawania, że to nic a nic nie boli, ale jednak
z godnością. A nade wszystko z motywu miłości do Ojca i do ludzi. Krzyż w
znaczeniu chrześcijańskim - to cierpienie właśnie tak pojęte. Każdy z nas ma swój
własny krzyż, na swoją miarę i swoje możliwości. Coś z nim musi zrobić. Ale co?
Jest wiele fałszywych rozwiązań. Albo chce się go w ogóle odrzucić, albo przerzucić
na barki innych ludzi, albo usiłuje się zagłuszyć to, co boli, jakąś przyjemnością,
rekompensatą w innej dziedzinie, szukaniem zapomnienia w alkoholu, narkotykach.
To jednak jest tylko oszukiwanie siebie samego. Jakie jest zatem wyjście? Otóż
takie, które proponuje Chrystus. Po prostu, wziąć ten krzyż w duchu miłości, jako
wynagrodzenie za grzechy swoje, jako współudział w Jego krzyżu, podjętym dla
zbawienia świata. Ten krzyż zaczyna czemuś służyć, nie jest bezsensem, nabiera
tajemniczej wartości. Staje się krzyżem, do którego nawet z radością można
wyciągnąć ręce. I spotykam często na swojej drodze ludzi straszliwie udręczonych,
cierpiących, pokaleczonych ponad ludzkie siły, a jednocześnie tak bardzo
pogodnych, wewnętrznie rozradowanych, że przychodzi się do nich bardzo często
nie po to, żeby ich pocieszać, czy podnieść na duchu, ale po to, żeby samemu doznać
pocieszenia, patrząc na ich postawę. Nikt Bogu nie jest bliższy niż ten, kto
przygnieciony jest krzyżem. Krzyż więc nie jest sam dla siebie, ale krzyż jest dla
nowego lepszego życia. (niedziela.pl)

Zabawa dla dorosłych i starszej
młodzieży w Operze Leśnej

Zabawa dla
dzieci

Zabawa Oazy
Młodzieżowej

Słowo Boże na Niedzielę
Mk 1,12-15
„Duch wyprowadził Jezusa na
pustynię. A przebywał na pustyni
czterdzieści dni, kuszony przez
Szatana, i był ze zwierzętami,
aniołowie zaś Mu służyli. Gdy Jan
został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą.
Mówił: "Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie
się i wierzcie w Ewangelię!”
„Jezus udając się na pustynię, by odbyć czterdziestodniowy post, prowadzony był
przez Ducha Świętego. Mógł się oprzeć każdej pokusie szatańskiej, bo miał poczucie
synowskiej więzi z Ojcem, której nie zdołał naruszyć zły duch. Nasza wielkopostna
pokuta swoje motywy znajduje w wierze i w miłości do Boga. Nie może być pustym
gestem ani czynnością niewolniczą, wymuszoną zewnętrznymi okolicznościami,
choćby nawet świętymi. Przez chrzest, który nas wybawił z potopu grzechu, staliśmy
się przybranymi dziećmi Boga, kierowanymi przez Ducha Bożego, i dlatego
autentyczne chrześcijańskie nawrócenie dokonuje się w wolności i radości.”.
(za Oremus)

Plan Rekolekcji
Wielkopostnych
dla dorosłych, studentów
i młodzieży pracującej
Nauki głosi – Ks. Sylwester Ziemann
Niedziela 18 lutego 2018
7.00 – Msza św. z nauką
8.30 – Msza św. z nauką
10.00 – Msza św. z nauką
11.30 – Msza św. z nauką dla dzieci i rodziców
13.00 – Msza św. z nauką
16.00 – Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym
18.00 – Msza św. z nauką
20.00 – Msza św. z nauką dla młodzieży
Poniedziałek 19 lutego 2018
9.00 – Msza św. z nauką
15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia z krótkim rozważaniem
18.00 – Msza św. z nauką
20.00 – Nauka dla osób późno wracających z pracy, młodzieży
pracującej i studiującej
Wtorek 20 lutego 2018
8.30 – spowiedź
9.00 – Msza św. z nauką
15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia z krótkim rozważaniem
17.00 – spowiedź
18.00 – Msza św. z nauką
19.30 – spowiedź
20.00 – Nauka dla osób późno wracających z pracy,
młodzieży pracującej i studiującej
Środa 21 lutego 2018
9.00 – Msza św. z nauką
15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia z krótkim rozważaniem
18.00 – Msza św. z nauką
20.00 – Msza św. z nauką na zakończenie rekolekcji
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1. Witam wszystkich parafian i gości nawiedzających naszą świątynię.
2. Podziękowania:
 Dla wszystkich członków Parafialnego Zespołu Caritas, oraz młodzieży do
bierzmowania i młodzieży z Oazy za pomoc w przygotowaniu Dnia Seniora na
hali widowiskowo sportowej w poprzednią sobotę oraz dnia chorych
w naszej parafii.
 Dziękuję także wszystkim dzieciom młodzieży oraz dorosłym za wspólną
zabawę
w ostatki w Operze Leśnej w Sopocie.
 Dziękuję także za ofiary złożone tydzień temu na prace prowadzone w kościele
św. Jana. Zebraliśmy 9462 zł i 23 gr. Zakończyliśmy instalacje ogrzewania wraz
z wymurowaniem komina oraz mamy wylane posadzki w całym kościele.
Przygotowujemy się do wymiany okien witrażowych oraz instalacji elektrycznej
oraz budowy instalacji przeciwpożarowej oraz alarmowej. Mamy wstawiony także
nowy konfesjonał zabudowany we wnęce z tylu kościoła. Bardzo dziękuję za tak
sprawne zbudowanie spowiednicy p. Marianowi Ranachowskiemu. Wkrótce
pojawią się także nowe ławki na chórze kościoła.
3. W liturgii tygodnia:
 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w każdą niedzielę na godz. 16.00.
 Droga Krzyżowa w każdy piątek po Mszy św. o godz. 8.00 dla dorosłych,
o godz. 17.00 dla dzieci oraz o godz. 19.30 dla młodzieży i dorosłych
.
4. Spotkania duszpasterskie:
 Szkoła haftu poniedziałek o 18.30 w domu parafialnym.
 Kurs Alfa z uwagi na rekolekcje będzie w czwartek o 19.00 w domu
parafialnym.
 Spotkanie dla kandydatów na ministrantów we wtorek o 16.30 w kościele.
Można jeszcze się dołączyć do tego grona. Zapraszamy wszystkich chłopców.
 Spotkanie ministrantów we wtorek po wieczornej Mszy św
 Spotkanie uczniów klas III gimnazjum do sakramentu bierzmowania jest
wspólne dla obu grup we wtorek o 19.30 w domu parafialnym.
 dzieci przygotowujące się do I Komunii w poniedziałek i czwartek o 16.30.
 spotkanie oazy młodzieżowej dla wszystkich grup w piątek po drodze
krzyżowej o 19.30 w kościele.
 spotkanie scholii w sobotę o godz. 9.30. a Oazy Dzieci Bożych w sobotę
o 10.30.
7. Polecam prasę katolicką: „Miłujcie się” i „Gościa Niedzielnego” oraz nasz
Parafialny Biuletyn.
8. W minionym tygodniu pożegnaliśmy ś.p. Piotra Ołdytowskiego, l. 39 z Glincza,
Renatę Reggel, l. 50 z Żukowa oraz Agnieszkę Dejk, l. 69 z Żukowa. Powierzmy
ich Bożemu miłosierdziu. Dobry Jezu….

Intencje Mszalne
7:00
PONIEDZIAŁEK
19. 02. 2018 r.

9:00
18:00
7:00

WTOREK
20. 02. 2018 r.

9:00
18:00
7:00

ŚRODA
21. 02. 2018 r.

9:00
18:00
20:00
7:00

CZWARTEK
22. 02. 2018 r.

8:00
18:00
7:00

PIĄTEK
23. 02. 2018 r.

8:00
18:00
7:00

SOBOTA
24. 02. 2018 r.

8:00
18:00

19.02.2018r. – 25.02.2018r.

1. †Agnieszka Mądra (21 greg.).
2. Za Parafian.
1. ††Leon i Franciszka Potrykus w r. śm.
2. ††Anna, Jan, Brunon i Jan Stencel.
1. †Ojciec Paweł i †Brat Andrzej.
2. †Jan Barzowski i ††Dziadkowie Barzowscy.
1. W pewnej int.
2. ††Rodzice: Anna i Józef, †Mąż Edward i dusze w czyśćcu cierpiące.
1. †Stefania Kryszewska w dniu urodzin, †Ojciec Jan.
2. †Maria i Jan Lewańczyk, †Barbara Piotrowicz.
1. †Agnieszka Mądra (22 greg.).
2. †Mąż i Ojciec Zygmunt Młyński w 2 r. śm.
1. †Agnieszka Mądra (23 greg.).
2. †Marian Longinus Hinc (od uczestników pogrzebu).
††Jan, Jerzy Kamińscy.
1. O Boże bł. i zdrowie dla Ludwiki i Danuty.
2. ††Rodzice: Helena i Leon Wrońscy.
O Boże bł. dla siostry Bogumiły z okazji urodzin.
W podziękowaniu z a Stary Rok, z prośbą o Boże bł. w Nowym Roku dla
rodziny.
Dziękczynna w 53 r. ślubu Ludwiki i Stanisława z prośbą o Boże bł. i
zdrowie w rodzinie.
1. †Agnieszka Mądra (24 greg.).
2. O Boże bł. i dary Ducha Św. dla Piotra.
1. †Agnieszka Mądra (25 greg.).
2. †Roman Biczkowski (od uczestników pogrzebu)
1. O Boże bł. i zdrowie oraz opiekę Matki Bożej dla Haliny w 73
urodziny.
2. ††Krystyna, Helena, Leokadia, Jan, Józef Wendt.
1. ††Elżbieta i Otton Drewing.
2. †Marek Gorlikowski w r. ur., †Ojciec Gerard i †Siostra Małgorzata.
Dziękczynna w 17 urodziny Oli, z prośbą o Boże bł. i zdrowie.
1. †Agnieszka Mądra (26 greg.).
2. ††Edward i Wanda Piwowarczyk.
1. †Franciszek w 20 r. śm, †Ireneusz.
2. †Roman Biczkowski (od druhów strażaków z OSP Żukowo).
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7:00

††Agnieszka i Teodor Słaikowscy.

25. 02. 2018 r.

8:30

††Rodzice: Cecylia i Franciszek Peta.

10:00

†Gerard Siebert.

11:30

†Agnieszka Mądra (27 greg.).

13:00

†Monika, Gertruda, Franciszek Płotka, ††Joanna i Bolesław
Szymichowscy.

18:00

††Tadeusz i Urszula Ladman.

20:00

†Józef Piaskowy.

