Parafia św. Alojzego Orione, Nr 9/2019

(1 Czytanie: Syr 27, 4-7, 2 Czytanie: 1 Kor 15, 54b-58, Ewangelia: Łk 6, 39-45)
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powszechne niestety. Jedni się tym fascynują, inni złorzeczą, jeszcze inni zaczynają wątpić w
prawdomówność telewizji i gazet. A diabeł zaciera ręce i miesza w mętnej wodzie. Na szczęście
jest jeszcze Bóg cierpliwy i miłosierny, Bóg sprawiedliwy.
W Ewangelii słyszymy ostrzeżenie skierowane do każdego z nas. Bo w każdym z nas siedzi
taki mały, a czasami też i większy obłudnik, który lubi innych napominać i karcić, sam często
postępując nie lepiej. Ale Chrystus chce, abyśmy inaczej na siebie spojrzeli. Najpierw na siebie,
a potem na innych. Abyśmy dostrzegali swoją belkę i tak naprawdę nią się przejmowali, bo ona
jest dla nas realnym niebezpieczeństwem. Obłuda jest jak mały robak, który od środka gryząc,
pracuje systematycznie, niszcząc to, co jeszcze zostało zdrowe. I znowu słyszymy słowa „ po
owocu poznaje się drzewo...”. I warto tę ewangeliczną maksymę dobrze zapamiętać. Bo ona
pozwala nam patrzeć na innych i dostrzegać prawdę w życiu i być pewnym, że sami dobrze
postępujemy. Także dostrzegajmy tego obłudnika w nas i nie pozwólmy mu, aby się zbytnio
panoszył. Źródło: portal opoka.org.pl)

W Środę Popielcową (6 marca) rozpoczniemy czas Wielkiego Postu: Szczególnym
znakiem naszego wejścia na drogę pokuty i nawrócenia jest posypanie głowy popiołem,
który będzie miał miejsce w trakcie każdej Mszy świętej.
Obrzęd ten przypomina, że wszystkie sprawy ziemskie, powstały z prochu i w proch się
obrócą. Ten rozpad jest skutkiem grzechu. Jednak kapłani, posypując głowy popiołem,
czynią znak krzyża, który oznacza oczyszczenie i zmartwychwstanie.
Msze św. w tym dniu będą sprawowane o godz.: 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 16.00 i 18.00.

Nabożeństwa w Wielkim Poście:
Gorąco zachęcamy do udziału w Nabożeństwach Drogi Krzyżowej, które w naszym kościele są odprawiane w każdy
piątek:
- o godz. 17.15 - dla dzieci i dorosłych;
- o godz. 19.30 - dla młodzieży i dłużej
pracujących;
Uwaga: W piątek 8 marca odbędzie się
tylko jedna Droga Krzyżowa, o godz.
17.15. Niech to będzie dzień modlitwy
wynagradzającej i Postu za grzechy wykorzystywania seksualnego osób małoletnich
Nabożeństwa Gorzkich Żali z nauką pasyjną będą odprawianie w każdą niedzielę o godz. 17.15.
W niedzielę 17 marca, na Mszach świętych
o godz. 8.30, 10.00, 11.30 i 13.00 będziemy
gościć Ks. Biskupa Rafała Markowskiego,
który rozpocznie wizytację w naszej parafii.
Ks. Biskup będzie przewodniczył Mszy św.
o godz. 11.30 w trakcie której wygłosi również homilię. Już dzisiaj serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w tym wydarzeniu.

VIII Niedziela Zwykła
1. Dzisiaj przypada pierwsza Niedziela miesiąca. Po Mszy św. o godz. 13.00 wystawienie
Najświętszego Sakramentu i adoracja zakończona nabożeństwem do Miłosierdzia Bożego
o godz. 17.15.
2. Przypominamy że w dzisiejszą niedzielę
przypada 12. rocznica nominacji Pasterza naszej archidiecezji – ks. Kardynała Kazimierza
Nycza na stolicę metropolitalną w Warszawie.
3. Wydarzenia liturgiczne tego tygodnia:

• w poniedziałek Święto św. Kazimierza, Królewicza. W tym dniu swoje imieniny obchodzi
Pasterz naszej Archidiecezji ks. kardynał Kazimierz Nycz. Również w poniedziałek o godz.
18.00 Msza św. w intencjach dobrodziejów
naszej parafii;
• w środę rozpoczniemy czas Wielkiego Postu
(rozkład mszy św. na stronie 1). Przypominamy, że w środę popielcową obowiązuje post
ścisły, a więc jeden posiłek do syta w ciągu
dnia. Od środy do pierwszej Niedzieli Wielkiego Postu trwać będą Kwartalne Dni Modlitw o
ducha pokuty;

• w pierwszy czwartek miesiąca zapraszamy
na godz. 17.30 na wieczorną modlitwę Nieszporami;
4. W dniach 3 - 9 marca będziemy przeżywać
52 Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu.

Kilka cytatów Papieża Franciszka z ostatniego tygodnia:

5. Nabożeństwo Gorzkich Żali od przyszłej
Niedzieli o godz. 17.15.

"Róbmy sobie codziennie krótki rachunek sumienia, aby nawrócić się do Pana. Tych pięć
minut na zakończenie dnia pomoże nam w
rozważeniu i nieodkładaniu na później przemiany serca i nawrócenia do Pana".

6. Informujemy, że sakrament małżeństwa
pragną zawrzeć Krzysztof Oglęcki, kawaler
parafia tutejsza i Justyna Sobczyńska, panna, parafia tutejsza;
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"Każde wykorzystywanie jest potwornością. W
usprawiedliwionej złości ludzi Kościół widzi
odzwierciedlenie gniewu Boga. Mamy obowiązek uważnie słuchać tego stłumionego milczącego krzyku".
"Panie, skup nasz wzrok na tym, co istotne,
spraw, byśmy wyzbyli się tego wszystkiego, co
nie pomaga czynić przejrzystą Ewangelii Jezusa Chrystusa".

7. Podatek PIT można rozliczań w każdy poniedziałek, środę, piątek w domu zakonnym w
kancelarii w godz. 10.00 - 12.00 natomiast w
niedzielę również od godz. 9.30 do 13.00;
8. Wszystkich solenizantów i jubilatów tego
tygodnia polecamy Bożej Opatrzności i życzymy opieki świętych patronów.
9. Za wszystkie ofiary, każdy gest życzliwości i
dobroci serdecznie dziękujemy.
10 Powierzmy Miłosierdziu Bożemu zmarłych
naszych parafian: Irenę Hackiewicz, zmarłych
księży, którzy pracowali w naszej parafii, pacjentów szpitala Dzieciątka Jezus.

W orędziu na Wielki Post Papież Franciszek zaapelował do wiernych, by porzucili egoizm i "zapatrzenie się" w siebie i by zbliżyli się do tych, którzy są w trudnej sytuacji.
Przestrzegł przed "pokusą pożerania wszystkiego", by zaspokoić własną chciwość.
Papież zwrócił uwagę na niszczącą siłę grzechu. Napisał: "Kiedy nie żyjemy jak dzieci Boże,
często zachowujemy się destrukcyjnie nie tylko
wobec nas samych, ale także w stosunku do bliźnich i do innych stworzeń, uważając, mniej lub
bardziej świadomie, że możemy ich używać według własnej woli".
Wtedy, jak dodał papież, zaczyna dominować brak umiarkowania. To zaś "prowadzi do stylu życia naruszającego te granice, które nasza
ludzka kondycja i natura każą nam szanować,
podążając za tymi niekontrolowanymi pragnieniami, które w Księdze Mądrości przypisuje się
ludziom niegodziwym, lub tym, którzy nie uznają Boga jako punktu odniesienia dla swoich
działań i nie mają nadziei na przyszłość" - podkreślił.
Franciszek przestrzegł przed "logiką wszystkiego i natychmiast" oraz pragnienia, by mieć
coraz więcej. Zaznaczył jednocześnie, że zerwanie "komunii z Bogiem" naruszyło także harmonijny związek ludzi ze środowiskiem "zamieniając ogród w pustynię". Papież wyjaśnił, że przyczyną tego jest grzech, który sprawia, że "człowiek uważa siebie za boga stworzenia, czuje się
jego absolutnym panem i używa go nie tak, jak chciał tego Stwórca, ale w swoim własnym interesie, ze szkodą dla stworzeń i innych ludzi".
Ponadto, "kiedy zostaje odrzucone prawo Boże, prawo miłości, wtedy potwierdza się prawo panowania silniejszego nad słabszym" - twierdzi Franciszek. Jego zdaniem, grzech objawia
się jako chciwość, pragnienie nadmiernego dobrobytu, brak zainteresowania dobrem innych, a
często także własnym. Papież zauważył, że "prowadzi to do wykorzystywania stworzenia, osób i
środowiska, zgodnie z niezaspokojoną żądzą, która każde pragnienie uważa za prawo".
Następnie Franciszek wskazał na uzdrawiającą moc skruchy i przebaczenia. "Droga do
Wielkanocy wzywa nas do odnowienia naszego oblicza i naszego serca chrześcijan przez pokutę, nawrócenie i przebaczenie" - napisał papież. Przypomniał, że Wielki Post "wzywa chrześcijan do intensywniejszego i konkretniejszego wcielania Tajemnicy Paschalnej w życie osobiste,
rodzinne i społeczne". Czynić to należy poprzez post, modlitwę i jałmużnę - wskazał. Papież wyjaśnił, że pościć oznacza "przechodzić od pokusy "pożerania" wszystkiego, celem zaspokojenia
naszej chciwości, do umiejętności cierpienia z miłości, która może wypełnić pustkę naszego
serca".
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"Prośmy Boga, aby pomógł nam wejść na drogę prawdziwego nawrócenia. Porzućmy egoizm i zapatrzenie się w siebie, a wpatrujmy się w Paschę Jezusa; zbliżmy się do braci i sióstr
znajdujących się w trudnej sytuacji, dzieląc się z nimi naszymi duchowymi i materialnymi dobrami" - wezwał Franciszek.
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Wezwał do modlitwy, aby umieć wyrzec się bałwochwalstwa i samowystarczalności własnego "ja". "Dawać jałmużnę to porzucić nierozsądny styl życia i gromadzenie wszystkiego dla
siebie w iluzji zabezpieczania przyszłości, która do nas nie należy" - podkreślił Franciszek. Apelował do wiernych, by na nowo odkryli plan miłości Boga, braci oraz całego świata i w niej odnaleźli prawdziwe szczęście. Nie pozwólmy, aby "błogosławiony czas" Wielkiego Postu upłynął
bezowocnie - zachęcał.

Poniedziałek 4 marca 2019 roku

18.00 1. † Ryszard Drobnicki (28 rocznica
śmierci); 2. † Irena Hackiewicz.

6:15

† Józef Szańca (15 greg.);

7:00

1. † Kazimierz (ojciec), Kazimierz
(dziadek) i Kazimiera (babcia); 2. †
Kazimiera, Władysław, Józef, Czesław, Edward, Suchożebrscy.

6:15

1. † Ks. Giovanni Dalla Moca; 2. †
Józef Szańca (19 greg.);

† Kazimierz i jego rodzice;

7:00

Intencja wolna;

18:00 1. Za Dobrodziejów; 2. † Kazimierz
Maciąg.

8:00

1. Z okazji urodzin Adama, Tadeusza
i Tomasza o Boże błogosławieństwo;
2. † Robert Tkaczyk (1 rocznica
śmierci);

8:00

Piątek 8 marca 2019 roku

Wtorek 5 marca 2019 roku
6:15

† Józef Szańca (16 greg.);

15:00 Godzina Miłosierdzia;

7:00

1. Za Parafian; 2. O Dary Ducha
Świętego dla kapłanów;

18.00 † Maria, Wacław Bieniak.

8:00

† Wanda Kondradzka (24 rocznica
śmierci), Stanisława, Stanisław
Grzanko;

7:00

Sobota 9 marca 2019 roku
1. † Józef Szańca (20 greg.); 2. †
Franciszka Kos, Zenon Kos;

8:00
† Jan Miszewski (2 rocznica śmierci);
18.00 1. † Kazimiera Lewandowska; 2. O
Boże błogosławieństwo, łaskę zdrowia 18.00 1. † Waleria, Zygmunt Nowak, Danudla Jolanty Klenkiewicz.
ta, Józef Bujnowicz oraz dziadków
Zielińskich, Nowak, Bujnowicz i KłoŚroda 6 marca 2019 roku
potowskich; 2. † Irena Hackiewicz;
6:15
† Józef Szańca (17 greg.);
Niedziela 10 marca 2019 roku
7:00
W intencji chorych;
7:00
† Józef Szańca (21 greg.);
8:00
Intencja wolna;

10.00 O Dary Ducha Świętego dla kapłanów;
16.00 † Irena Hackiewicz (dzień od pogrzebu);
18.00 W intencji próśb do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Czwartek 7 marca 2019 roku

8:30

† Piotr, Marianna, Feliks, Józefa i
Eugeniusz, Halina, Lucyna Maciaszek oraz Konstanty, Marianna, siostry i braci Łuczaków;

10:00 † Marcia Pawłowska (7 rocznica
śmierci) oraz Marian i Sławomir Pawłowscy;
11:30 † Stanisław Garwoliński i Stanisława
(25 rocznica śmierci);

6:15

† Józef Szańca (18 greg.);

7:00

O Miłosierdzie Boże dla bliskich
zmarłych;

13.00 1. Za Parafian; 2. † Julianna Pająk
(31 rocznica śmierci), zmarli z rodziny Pająk i Kaczor.

8.00

O Dary Ducha Świętego dla kapłanów;

17.15 Gorzkie Żale;
18.00 † Leokadia i Janusz Popis.

DAROWIZNA (z dopiskiem) na KOŚCIELNĄ
DZIAŁALNOŚĆ OPIEKUŃCZOCHARYTATYWNĄ

1% PODATKU dla Parafii św. A. Orione
KRS 0000282796 z dopiskiem: W arszawa
Fundacja Księdza Orione

odliczenia bez limitu

Czyńmy Dobro
ul. Lindleya 12, 02-005 Warszawa

DAROWIZNA NA KULT RELIGIJNY
dla naszej Parafii
6% od dochodu
Wpłata na konto Parafii
z dopiskiem:
Darowizna na kult religijny

Nr konta 09 12 40 1053 1111 0010 1452 8931

Nr konta: 55 1050 1025 1000 0022 4437 9182

Wpłata na konto Parafii:
Nr konta: 55 1050 1025 1000 0022 4437 9182

"Opatrzność" - Biuletyn parafii św. Alojzego Orione, ul. Lindleya 12, 02-005 Warszawa
tel. (22) 621-50-08, 622-52-88, fax - wew. 35, e-mail: kontakt@parafiaorione.rel.pl

