W Środę Popielcową katolicy rozpoczynają czterdziestodniowy post.
Liczba „40” stanowi w Piśmie Świętym wyraz pewnej dłuższej całości, czasu
przeznaczonego na jakieś konkretne zadanie człowieka lub zbawcze działanie
Boga. W Wielkim Poście Kościół odczytuje i przeżywa nie tylko czterdzieści dni
spędzonych przez Jezusa na pustyni na modlitwie i poście przed rozpoczęciem
Jego publicznej misji, ale i trzy inne wielkie wydarzenia biblijne: czterdzieści dni
powszechnego potopu, po których Bóg zawarł przymierze z Noem; czterdzieści
lat pielgrzymowania Izraela po pustyni ku ziemi obiecanej; czterdzieści dni
przebywania Mojżesza na Górze Synaj, gdzie otrzymał on od Jahwe Tablice
Prawa.
Okresy i dni pokuty są w Kościele katolickim specjalnym czasem ćwiczeń
duchowych, liturgii pokutnej, pielgrzymek o charakterze pokutnym,
dobrowolnych wyrzeczeń, jak post i jałmużna, braterskiego dzielenia się
z innymi, m.in. poprzez inicjowanie dzieł charytatywnych i misyjnych. Z liturgii
znika radosne "Alleluja" i "Chwała na wysokości Bogu", a kolorem szat
liturgicznych staje się fiolet. Istotą pozostaje przygotowanie wspólnoty
wiernych do największego święta chrześcijan, jakim jest Wielkanoc.
Wielki Post jest także okresem przygotowania katechumenów do chrztu.
Każda niedziela wprowadzała w kolejne tajemnice wiary, a na Wielkanoc podczas
Wigilii Paschalnej udzielany jest sam chrzest.
Tradycyjnemu obrzędowi posypania głów popiołem towarzyszą
w Środę Popielcową słowa: "Pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się
obrócisz" albo "Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię".
Sam zwyczaj posypywania głów popiołem na znak żałoby i pokuty znany
jest w wielu kulturach i tradycjach. Liturgiczna adaptacja tego zwyczaju pojawia
się w VIII w. Pierwsze świadectwa o święceniu popiołu pochodzą z X w.
W następnym wieku papież Urban II wprowadził ten zwyczaj jako obowiązujący
w całym Kościele. Z tego też czasu pochodzi zwyczaj, że popiół do posypywania
głów wiernych pochodził z palm poświęconych w Niedzielę Palmową
poprzedzającego roku.
Źródło: https://deon.pl/wiara/duchowosc/sroda-popielcowa-poczatek-wielkiego-postu,215994
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VII Niedziela Zwykła

Ewangelia według Świętego Mateusza ( (Mt 5, 38 - 48 )
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Słyszeliście, że powiedziano: «Oko za
oko i ząb za ząb». A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię
kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się
z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc
kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto
chce pożyczyć od ciebie.
Słyszeliście, że powiedziano: «Będziesz miłował swego bliźniego»,
a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie
waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie
synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego
wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych
i niesprawiedliwych.
Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć
będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci,
cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy
doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski”.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 23.02.2020r.
INTENCJE MSZALNE:
24. 02. poniedziałek
Biały Kościół - Msza św. o godz. 1700: O wieczną szczęśliwość dla śp. Marii
Malinowskiej – intencja od Zakładu Pogrzebowego Olimp
25. 02. wtorek
Biały Kościół - Msza św. o godz. 1700: O wieczną szczęśliwość dla śp. Czesławy
Górskiej – intencja od bratanka Wiesława z Nowego Sącza
26. 02. środa
Nowolesie - Msza św. o godz. 1700: O wieczną szczęśliwość dla śp. Macieja i Emilii
Czajków i zmarłych z Rodziny
Biały Kościół - Msza św. o godz. 1800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Marii
Malinowskiej – intencja od uczestników pogrzebu
27. 02. czwartek
Biały Kościół - Msza św. o godz. 1700: O wieczną szczęśliwość dla śp. Czesławy
Górskiej – intencja od bratanicy Barbary z Nowego Sącza z Rodziną
28. 02. piątek
Nowolesie - Msza św. o godz. 1700 : O wieczną szczęśliwość dla śp. Janiny
Czwartackiej – intencja od uczestników pogrzebu
29. 02. sobota
Nowolesie - Msza św. o godz. 1700 : O wieczną szczęśliwość dla śp. Marty
i Bartłomieja Krakowskich, Anny i Konstantego Lachowieckich, Leona i Michaliny
Łomnickich
01. 03. niedziela
Biały Kościół - Msza św. o godz. 800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Kazimierza
Puta i jego zmarłych rodziców: Józefa i Heleny oraz zmarłych teściów Ignacego
i Marii Ciaskowskich
Nowolesie - Msza św. o godz. 1000: W intencji Róż Różańcowych o Boże
błogosławieństwo i wstawiennictwo Maryi
Biały Kościół - Msza św. o godz. 1200: 1) O wieczną szczęśliwość dla śp. Katarzyny
Szczepańskiej – intencja od Anieli Boreckiej z Rodziną 2) O wieczną szczęśliwość
dla śp. Józefa Pępkowskiego i zmarłych z rodziny: Eudokię, Stanisława,
Kazimierza i Annę

1. W tym tygodniu przypada Środa Popielcowa. Rozpoczyna się Wielki Post. W tym
dniu zostaną odprawione Msze św. połączone z obrzędem posypania głów
popiołem w Nowolesiu o godz.: 1700 i 1800 w Białym Kościele. W Środę
Popielcową obowiązuje post ścisły.
2. Przez cały okres Wielkiego Postu będą odprawiane nabożeństwa Drogi Krzyżowej
w piątki w Nowolesiu o godzinie 1700 i Białym Kościele o godz. 1815. Nabożeństwa
Gorzkich Żali w niedziele po Mszach o godzinie 10 00 w Nowolesiu i 1200 w Białym
Kościele.
3. Dekanalny kurs przedmałżeński rozpocznie się w dzisiejszą niedzielę w kościele
p.w. św. Wawrzyńca w Prusach o godz. 1500. Zakończenie kursu przewidziane jest
na Niedzielę Palmową.
4. We wtorek 25.02. o godzinie 19.00 w salce parafialnej odbędzie się spotkanie
formacyjne wspólnoty Biały Kamień.
5. Zapraszamy na spotkanie z panem profesorem Andrzejem Ładyżyńskim z Instytut
Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, który przybliży nam potrzeby
psychiczne i duchowe dzieci i młodzieży w kontekście relacji rodzinnych: „Jak
kochać dziecko?” Spotkanie jest obowiązkowe dla rodziców dzieci
pierwszokomunijnych. Zapraszamy w niedzielę 8 marca po Mszy św. o godz.
12.00 w Białym Kościele.
Na rozpoczęty tydzień - Szczęść Boże!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komentarz do dzisiejszej Ewangelii:
Zło można zatrzymać tylko dobrem
Jezus pokazuje nam, że wybór zemsty czy nienawiści nie jest właściwym
rozwiązaniem. Może dać chwilową ulgę zranionej ambicji, lecz zaplątuje serce człowieka
w sieć coraz dotkliwszego zła i chęci odwetu. Potrzeba wielkiej odwagi i wewnętrznej
siły, aby przerwać spiralę zła, zemsty i przemocy, aby być ich ostatnim ogniwem, które
już nie odpowiada tym samym, lecz modlitwą, przebaczeniem, darem z siebie. To wcale
nie oznacza, że mamy godzić się na krzywdę i przemoc. Możemy się bronić oraz stawiać
granice, ale nie odpłacać tym samym, tylko mieć serce otwarte na przebaczenie
i pojednanie.
Jezu, chcę uczyć się od Ciebie, że drugi policzek nadstawia się nie po kolejne
uderzenie, lecz w gotowości przyjęcia pocałunku przebaczenia.

Środa Popielcowa
- początek Wielkiego Postu
Środa Popielcowa to dzień, który rozpoczyna w Kościele katolickim okres
Wielkiego Postu czyli czterdziestodniowej pokuty. Ta uroczystość ma pobudzić
katolików do podjęcia zdecydowanej drogi osobistej odnowy i nawrócenia.

