Parafia św. Alojzego Orione, Nr 7/2019

(1 Czytanie: Jr 17, 5-8, 2 Czytanie: 1 Kor 15, 12. 16-20, Ewangelia: Łk 6, 17. 20-26)

To samo ludzkie życie, oglądane oczami człowieka młodego, zdrowego, silnego,
wygląda zupełnie inaczej, gdy patrzą na nie oczy człowieka chorego, słabego, biednego czy
starego. Dla pierwszego życie jest piękne, wielkie, radosne, łatwe. Dla drugiego szare,
smutne, trudne. Dzisiejsza Ewangelia mówi o tych dwu spojrzeniach. „Błogosławieni,
którzy patrzą na życie przez łzy". „Biada wam, którzy się śmiejecie". I tu stajemy zdumieni.
Przecież my na co dzień chcemy oglądać i przeżywać życie właśnie oczami pełnymi
uśmiechu i tylko takie, szczęśliwe życie zasługuje według nas na uwagę. Ciągle tęsknimy za
zatrzymaniem radości, zdrowia, sił - to nasz ideał życia.
Jezus jako dobroczyńca ludzkości mógł przynieść ludziom te wartości. Mógł dać długą
młodość, stuletnie szczęście, usunąć cierpienie, dać wszystkim potrzebne siły. Tymczasem
nie uczynił tego, ale nazwał błogosławionymi tych, którzy płaczą, którzy na świat i życie
spoglądają przez łzy. Co więcej, sam dobrowolnie spojrzał na życie doczesne przez łzy
cierpienia i śmierci.
Uczynił tak dlatego, że tylko oczy pełne łez są w stanie odkryć prawdziwą wartość
doczesności. Oczy wypełnione szczęściem ulegają złudzeniu i chcą za wszelką cenę
zatrzymać „teraz", uczynić z doczesności wieczność, to zaś jest wielkim błędem.

Przemijalność jest prawem tego świata i człowiek, który się na to zgodził, potrafi zająć
właściwą postawę wobec doczesności. Łza w oku pomaga w odkryciu prawdy o świecie.
Jeżeli chcemy znać wartość życia, to nie pytajmy o nią ludzi uganiających się za
szczęściem, za przyjemnością, opływających w dobra doczesne, lecz pytajmy ludzi
doświadczonych, którzy

znają

gorycz,

łzy bólu, cierpienia,

rozstania,

którzy

byli

prześladowani. Właściwe spojrzenie na życie nie polega na nakładaniu różowych okularów.
Prawdziwy blask i wartość życia można dostrzec tylko przez pryzmat łzy. Ona ukazuje całą
gamę barw doczesności i ona otwiera horyzont wieczności. (Źródło: portal opoka.org.pl)

Modlitwa do Świętego Alojzego Orione
Przenajświętsza Trójco, Ojcze, Synu i Duchu Święty, uwielbiam Cię i dzięki Ci składam za bezgraniczną miłość, jaką wlałeś w
serce świętego Alojzego Orione, dając nam
w nim apostoła miłosierdzia, ojca ubogich i
dobroczyńcę cierpiących i opuszczonych.
Udziel nam łaski, abyśmy mogli naśladować miłość gorącą i ofiarną, jaką żywił ku
Tobie i Najświętszej Dziewicy, ku Kościołowi i Ojcu świętemu, ku wszystkim stroskanym. Za jego zasługami i wstawiennictwem
udziel nam tego, o co prosimy, abyśmy
mogli doświadczać Twojej Boskiej Opatrzności. Amen.

Kilka cytatów Papieża Franciszka z
ostatniego tygodnia:
"Jezus oczekuje od nas tylko jednego arcydzieła, dostępnego dla wszystkich, arcydzieła
naszego życia".
"Prawda jest wspaniałym objawieniem Boga,
Jego ojcowskiego oblicza. Prawda to Jego
bezgraniczna miłość".
"Ten, kto kocha, obdarzony jest fantazją w
odkrywaniu rozwiązań tam, gdzie inni widzą
jedynie problemy. Ten, kto kocha, pomaga
drugiemu, uwzględniając jego potrzeby oraz
z pomysłowością, nie według narzuconych
schematów oraz w jeden ustalony sposób".
"Dystansowanie się od pozorów świata jest
niezbędne, aby przygotować się na niebo".
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"Tysiące dzieci, zmuszonych w walki w konfliktach zbrojnych, zostało ograbionych ze
swego dzieciństwa. Powstrzymajmy tę odrażającą zbrodnię".
"Jeśli będziemy się zaprawiać w patrzeniu na
świat oczami Jezusa, zawsze będziemy potrafili rozpoznać, kto nas potrzebuje".

VI Niedziela Zwykła
1. Przeżywamy rok duszpasterski pod
hasłem "W mocy Bożego Ducha". Pragniemy odkrywać i doświadczać darów
Ducha Świętego, które zostały nam
udzielone, jednak bardzo często pozostają niezauważone lub niewykorzystane. W tym roku mamy wspaniałą okazję, przez modlitwę, liturgie, katechezy
otwierać się na działanie Ducha Świętego, który nie tylko nas uświęca ale i
uzdalnia do misji ewangelizacyjnej,
duszpasterskiej.
2. W piątek 22 lutego święto Katedry
św. Piotra. O godz. 17.30 nabożeństwo
ku czci św. Jana Pawła II.
3. W sobotę 23 lutego wspomnienie
św. Polikarpa – biskupa i męczennika.
4. Zapraszamy na katechezy dla dorosłych i młodzieży. W poniedziałki i
czwartki o godz. 19.30. Bóg kocha ciebie takim jakim jesteś. Przyszedł nie
po to, aby nas sądzić, ale po to aby
dać nam prawdziwe życie. Dla Boga
nie ma nic niemożliwego.
5. Spotkanie rodziców dzieci przygotowujących się do pierwszej Komunii św.
z księdzem proboszczem w niedzielę 24
lutego br. po Mszy św. o godz. 11.30.
6. Wszystkich solenizantów i jubilatów
tego tygodnia polecamy Bożej Opatrzności i życzymy opieki świętych patronów.
7. Za wszystkie ofiary, każdy gest życzliwości i dobroci serdecznie dziękujemy.
8. Powierzmy Miłosierdziu Bożemu
zmarłych naszych parafian: zmarłych
księży, braci, którzy pracowali w naszej parafii, pacjentów szpitala Dzieciątka Jezus, personel szpitala: Zdrowaś Maryjo..., Wieczny odpoczynek.

Msze święte:

Nabożeństwa:



Niedziele: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30 (dla
dzieci), 13.00 (oprócz wakacji), 18.00.



Dni powszednie: 6.15 (oprócz soboty i
wakacji), 7.00, 8.00, 18.00.



w intencji chorych: środa, godz. 7.00.



w intencji parafian: niedziela, godz.
13.00.



w intencji zmarłych pacjentów Warszawskiego Hospicjum Społecznego.
II wtorek miesiąca, godz. 18.00.



w intencji kobiet oczekujących potomstwa, 25 dzień miesiąca, godz. 18.00.

W intencjach za wstawiennictwem:
św. Alojzego Orione: 12 dzień miesiąca, godz. 18.00.



Matki Bożej Fatimskiej: 13 dzień miesiąca, godz. 18.00.



św. Jana Pawła II: w każdy 22 dzień
miesiąca, godz. 18.00.

Spowiedź:
przed i w trakcie każdej Mszy św.
oraz w każdy piątek w godzinach
10.00 - 12.00 i w trakcie Godziny Miłosierdzia 15.00 - 16.00.

Chrzty:


II i IV niedziela miesiąca, podczas
Mszy św. o godz. 13.00 (w okresie
wakacji o godz. 11.30).



do św. Józefa: czwartek o godz. 17.30.



Godzina Miłosierdzia: piątek o godz.
15.00.



Różaniec Wspólnoty Żywego Różańca:
dni powszednie, po Mszy św. o godz.
7.00.



Różaniec do Matki Bożej Fatimskiej: 13
dzień miesiąca, godz. 17.15.



Koronka do Miłosierdzia Bożego: dni
powszednie po Mszy św. o godz. 8.00
(oraz każdy piątek o godz. 15.00).



Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego:
I Niedziela miesiąca, godz. 17.15.

Wypominki:
Niedziela, godz. 8.00 oraz 12.35

Kancelaria parafialna czynna:
WTOREK, CZWARTEK:
11.00 - 12.00 i 16.00 - 17.30
SOBOTA: 11.00 - 12.00
tel. (22) 621-50-08 wew. 50
Sprawy pilne załatwiane są także
poza dyżurem
Konto nr 55 1050 1025 1000 0022 4437 9182
strona internetowa:
www.parafiaorione.rel.pl
e-mail: kontakt@parafiaorione.rel.pl

Adoracja Najświętszego Sakramentu
w naszym kościele:
Od poniedziałku do piątku, po Mszy św. o
godz. 8.00 przez cały dzień - do godz. 18.00.


Pierwsza Niedziela miesiąca, po Mszy św. o
godz. 13.00 - przez cały dzień, do wieczornego nabożeństwa adoracyjnego.
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do Matki Bożej Nieustającej Pomocy:
środa o godz. 17.30.
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Poniedziałek 18 lutego 2019 roku

8.00

Intencja wolna;

6:15

1. † Maria Skotnicka (18 greg.); 2. 18.00 Intencja wolna.
† Józef Szańca (1 greg.);
Piątek 22 lutego 2019 roku
7:00 † Wanda Sobiecka (18 greg.);
6:15 1. † Maria Skotnicka (22 greg.); 2.
8:00 Za Parafian;
† Józef Szańca (5 greg.);
18:00 O dary Ducha Świętego, łaskę
przebaczenia i pojednania w rodzi- 7:00 † Wanda Sobiecka (22 greg.);
nie i o pomoc w chorobie dla Ewy. 8:00 Intencja wolna;
Wtorek 19 lutego 2019 roku
15:00 Godzina Miłosierdzia;
6:15

1. † Maria Skotnicka (19 greg.); 2. 18.00 W intencji próśb za wstawiennictwem św. Jana Pawła II.
† Józef Szańca (2 greg.);

7:00

† Wanda Sobiecka (19 greg.);

Sobota 23 lutego 2019 roku

8:00

O Boże błogosławieństwo dla Mał- 7:00
gorzaty;

1. † Maria Skotnicka (23 greg.); 2.
† Wanda Sobiecka (23 greg.);

18.00 † Jan Mierzejewski (10 rocznica
8:00 † Józef Szańca (6 greg.);
śmierci), Celina, Lidia, Waldemar,
18.00 † Dziadkowie, rodzice, ciocie, wujArtur i Emilia Glinka.
kowie, siostra, bracia, szwagier.
Środa 20 lutego 2019 roku
Niedziela 24 lutego 2019 roku
6:15 1. † Maria Skotnicka (20 greg.); 2.
7:00 † Maria Skotnicka (24 greg.);
† Józef Szańca (3 greg.);
7:00

1. W intencji chorych; 2. † Wanda 8:30
Sobiecka (20 greg.);

† Irena Lechowicz (30 rocznica
śmierci) oraz zmarli z rodzin Lechowiczów i Mikuckich;

8:00

† Janina Krupska (30 rocznica
śmierci);

9.00

Msza pogrzebowa † Zofia Wiśniew11:30 † Wanda Sobiecka (24 greg.);
ska;

10:00 † Kazimierz Juliusz Kostrzewa (1
rocznica śmierci);
13.00 Za Parafian;

17.15 Różaniec Fatimski

18.00 1. W intencji próśb do Matki Bożej 18.00 † Józef Szańca (7 greg.).
Nieustającej Pomocy; 2. † Lech i
Zofia Milewscy.
Czwartek 21 lutego 2019 roku
6:15

1. † Maria Skotnicka (21 greg.); 2.
† Józef Szańca (4 greg.);

7:00

† Wanda Sobiecka (21 greg.);

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

