Bywa trudno
Wtedy albo mówi się "mówi się trudno" albo zaczyna się walczyć. Zawsze są
te dwa wybory, kiedy zwyczajnie możemy się poddać lub spróbować raz jeszcze,
być może już kolejny raz. Bo problemy rosną wraz z nami. Kiedyś łzy pojawiały
się nam, gdy babka z piasku się nie udała, potem martwiła nas ilość nauki i czy
zdamy maturę. Niewiele później okazało się, że studia to czas, kiedy fajnie mieć
kogoś i okazało się, że nie tak łatwo znaleźć taką osobę, która byłaby właśnie tą
fajną i w ogóle. Doszły rozmyślania o przyszłej pracy, o przyszłym domu,
o przyszłej rodzinie. Ktoś martwi się o kredyt, ktoś inny walczy, by się nie rozejść
z mężem, ktoś jeszcze inny walczy z piwem, z dwoma, z trzema dziennie. Bez
wątpienia każdy coś ma. I choć śmieszą nas czasem problemy niektórych ludzi, to
dla każdego jego problem jest na tyle duży, by stał się powodem do zmartwień,
a czasem łez.
Ci wszyscy ludzie przychodzą z tym do Boga. Nie zawsze ufając w Jego moc.
Czasem klękają z ludzkiej bezsilności. Są i tacy, którzy po prostu proszą o pomoc.
Wierzą, że będzie łatwiej. Nie brak i takich, którzy mimo wszystko dziękują za
różne życia krzyże i głęboko wierzą, że sił im nie zabraknie. Bez wątpienia, zawsze
dobrze jest przyjść do Boga z sercem na dłoni. I nie zawsze warto szukać
odpowiedzi na pytanie "dlaczego"? Bo czasami tej odpowiedzi zwyczajnie brakuje.
Lecz w tych wszystkich sytuacjach życia, w problemach i dramatach, powinno być
powodem do radości to, że jednak do Boga przychodzimy i że pamiętamy drogę.
Czasem warto dać się przekonać i nie wierzyć. Nie wierzyć, że Bóg zostawi nas
z tym wszystkim samym sobie...
Ktoś powiedział, że jeśli zrzucamy krzyż, bez wątpienia będzie jeszcze ciężej.
Ten czas, Wielki Post, pokazuje nam, że upadał nawet Jezus. Też nie miał sił i też
czuł się samotny. Ale za każdym razem podnosił się i szedł dalej. Nie wiem jakie
problemy masz w życiu, ani co gryzie Twoje serce, kto Cię skrzywdził czy zdradził.
Nie wiem też dlaczego tak się stało. Wiem tylko, że warto iść dalej. Jak Jezus.

Źródło: Internet. Akcja Katolicka.
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Ewangelia według Świętego Marka (Mk 1, 12-15)
Jezus był kuszony przez Szatana, aniołowie zaś Mu usługiwali
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!».

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 21.02.2021r.
W tym tygodniu w poniedziałek obchodzimy święto Katedry Świętego Piotra.
Solenizantom i Jubilatom życzymy wielu łask Bożych.

INTENCJE MSZALNE:
22. 02. poniedziałek
Biały Kościół - Msza św. o godz. 1700: O wieczną szczęśliwość dla śp. Stanisława
Staszczyszyna – intencja od siostrzenicy Marty z Rodziną
23. 02. wtorek
Biały Kościół - Msza św. o godz. 800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Stanisława
Staszczyszyna – intencja od rodziny brata z Makowa Podhalańskiego
24. 02. Środa
Nowolesie - Msza św. o godz. 1700: O wieczną szczęśliwość dla śp. Macieja
i Emilii Czajków i ich zmarłych Rodziców
25. 02. Czwartek
Biały Kościół - godz. 1700: O wieczną szczęśliwość dla śp. Stanisława
Staszczyszyna – intencja od Marii i Tadeusza Sałapatek z Juszczyna
26. 02. Piątek
Nowolesie – Msza św. o godz. 1700: Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo
Boże, dar zdrowia i opiekę Matki Najświętszej dla państwa Małgorzaty i Rafała
Banaszczyków z racji 50. Rocznicy Urodzin. O potrzebne łaski dla ich dzieci
i wnuków – intencja od najbliższej Rodziny
27. 02. Sobota
Nowolesie – Msza św. o godz. 1700: O wieczną szczęśliwość dla śp. Piotra Mikosza
i wszystkich zmarłych z rodziny Ziębów i Mikosza
28. 02. Niedziela
Biały Kościół - Msza św. o godz. 800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Stanisława
Staszczyszyna – intencja od Dawida i Klaudii Sałapatek z Koszjówki
Nowolesie - Msza św. o godz. 1000: O wieczną szczęśliwość dla śp. Kazimiery,
Józefy, Macieja i Zofii zmarłych z rodziny Paluszek

Biały Kościół - Msza św. o godz. 1200: O wieczną szczęśliwość dla śp. Kewina
Konieczko – intencja od Agnieszki i Krzysztofa Dziki z dziećmi, Krystyny Dziki
oraz Agnieszki Pytel
1. Przez okres Wielkiego Postu odprawiane jest nabożeństwo Drogi Krzyżowej
w piątki w Nowolesiu po Mszy o godzinie 1700 i Białym Kościele o godz. 1815.
Nabożeństwo Gorzkich Żali w niedziele po Mszach świętych.
2. Troskę o nasze zdrowie powierzamy Matce Bożej w każdą sobotę w nowoleskim
Sanktuarium odmawiając różaniec o godzinie 1630.
3. W przyszłą niedzielę, 28 lutego, będziemy modlić się za misjonarzy posługujących
w Afryce. Odbędzie się również zbiórka do puszki na wsparcie ich posługiwania.
Na nowy tydzień – Szczęść Boże!

----------------------------------------------------------------------------------------------------Komentarz do dzisiejszej Ewangelii:
Droga do nowego życia
„Nawracajcie się” – to wezwanie odnosi się do całego człowieka. Dotyka jego mentalności
i działania. Nawrócenie to przede wszystkim odpowiedź na wezwanie Boga, to zmiana swojego
życia oraz słuchanie Pana, bo On najlepiej wie, co dla nas jest najważniejsze. To
ukierunkowanie na Boga i bliźniego, a nie na to, co dla nas jest najlepsze tu i teraz.
Z nawrócenia rodzi się nowe życie, nowa, głębsza relacja z Bogiem, z drugim człowiekiem.
Czasem ta nowa droga oznacza wyrzeczenia, podjęcie trudów i zmagań, które stają się naszą
pustynią. Ale by iść dalej za Jezusem, trzeba się wciąż nawracać, ciągle korygować swoje
myślenie, a czasami nawet rezygnować z wygodnych przyzwyczajeń. To nie jest łatwe.
Jezu, pragnę przemieniać swoje życie i kroczyć za Tobą. Wyprowadź mnie ze sobą na
pustynię, abym nabrał sił do walki z przeciwnościami.

