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BUDZENIE KREATYWNOŚCI
Dzisiaj bardzo ceni się kreatywność i aktywność ludzką. To droga do
sukcesu. Dzień wypełniony różnymi zadaniami, pomysłami. A co ze mną,
jeżeli nie widzę u siebie kreatywności, a moja twórczość ogranicza się do
codziennych zdań?
Od dnia mojego Chrztu św. jestem uczniem Jezusa. Ta godność otwiera
przede mną inną przestrzeń kreatywności i aktywności. To wiara w Boga. Dzisiaj
w Ewangelii Jezus zabiera uczniów na górską wycieczkę. Tak to początkowo
wygląda. Grupa wybranych, droga jak zawsze pod górę, męcząca. A na szczycie
piękny widok i… przemiana Jezusa. To jakby piękny spektakl dla wybranych
widzów. Reakcja św. Piotra to zachwyt widza. Lecz Jezus pragnie w tym miejscu
wprowadzić uczniów w tajemnicę. Gdy scenę Przemienienia zakrywa obłok i
słyszą głos, w sercach uczniów pojawia się strach. Znowu nic nie rozumieją.
Wydaje się nam, że sporo wiemy o Jezusie. Doświadczamy Jego
obecności i miłości. Ta pewność niesie niebezpieczeństwo. Sprawia, że powoli
duchowo zasypiamy. A Pan chce, aby moja wiara była żywa. I tu właśnie Jezus
budzi moją kreatywność i aktywność. Wyprowadza mnie na góry nowych
doświadczeń życiowych. Wyprowadza na drogi do nowych ludzi i sytuacji.
W dzisiejszych czytaniach Kościół ukazuje nam ludzi, którzy wyruszyli
w drogę wiary. Abraham, który zostawił wszystko to, co pewne i bezpieczne, i
„udał się w drogę” wskazaną mu przez Boga. Święty Paweł, który wezwany
przez Jezusa wziął udział „w trudach i przeciwnościach znoszonych dla
Ewangelii […]”. To droga każdego z nas. Jeżeli pozwolimy Jezusowi, aby nas
prowadził.

===============================================================================================================================================================================

NIEBIAŃSKI JADŁOSPIS
Nieprzychylni Jezusowi ludzie nazywali Go żarłokiem i pijakiem.
W pewnym sensie można przyznać im rację. Tyle że pokarm i napój,
należące do Jezusowego menu, napełniają nie żołądek, a duszę.
Spotykając Samarytankę, Chrystus mówi o wodzie. Żywa woda to
przede wszystkim woda źródlana, której może napić się każdy, kto znajdzie
bijące źródło. Problem jednak w tym, że ta woda tylko na chwilę gasi
pragnienie. Dlatego Chrystus mówi o jeszcze innej życiodajnej wodzie. Ta
woda wypływa ze źródła, którym jest sam Bóg. Jest nią łaska Boża. Woda,
którą oferuje Chrystus, na zawsze zaspokaja pragnienie człowieka i sprawia, że
pijący ją będzie żył wiecznie.
Rozmawiając z uczniami, Jezus mówi o pokarmie. Nikogo nie trzeba
przekonywać, że codzienne pożywienie jest konieczne. Człowiek potrzebuje
przecież siły do tego, aby żyć i wypełniać swoje obowiązki. Jezus jednak karmi
się innym pokarmem. Jego pokarmem jest wypełnienie woli Ojca i wykonanie
dzieła, które od Niego otrzymał. Tylko taki pokarm zapewnia zbawienie.
A co znajduje się w twoim menu? Pizza, hamburger, słodycze, soki i
wiele innych… Są to pokarmy i napoje z ziemskiego jadłospisu. One służą
tylko ciału. A dusza potrzebuje przecież czegoś innego. Potrzebuje Bożego
błogosławieństwa, darów Ducha Świętego, potrzebuje Bożego słowa:
słuchanego, rozważanego i wcielanego w życie. O taki pokarm trzeba zabiegać.
Tylko niebiański jadłospis sprawi, że nawet jeśli umrze twoje ciało, dusza
będzie żyła wiecznie i szczęśliwie w królestwie Bożym. Czy dasz się zaprosić
na ucztę Jezusa?
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INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
od 12 do 19 marca 2017 roku.
Niedziela
7.30
9.15
10.30
ccon.
14.00
15.00

12.03
DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU.
Za †† męża ojca Stanisław Cebula w rocz. śm., rodziców Mróz i Cebula, 2 wnuków i z pokrewieństwa.
Grabczok Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę Matki Bożej w codziennej
posłudze kapłańskiej z ok. ur. Księdza Proboszcza.
Do MB i Anioła Stróża z ok. 12 rocz. ur. Patryka o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.
I rocz. ur. Dominik Sówka.
Grabczok Droga Krzyżowa.
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

Poniedziałek 13.03
7.00 Za †† ciotkę Gertrudę w rocz. śm., jej męża Jana, z pokrewieństwa Marsolek i Ochman.
12.00 Grabczok Za † Dorotę Cyrys z ok. pogrzebu.
18.00 Do MBNP i św. Józefa z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i bł. Boże w
rodzinie i rodzinach dzieci.
Wtorek
14.03
7.00 Za † matkę Jadwigę Halupczok w rocz. śm.
Środa
15.03
.
7.00 W intencji róży różańcowej Św. Norberta – przełożony p. Jerzy Kilian.
Czwartek
16.03
REKOLEKCJE
9.00 Grabczok Za † Annę Stiller - dar Róży Różańcowej Św. Jadwigi - przełożona Marta Emmerling.
12.00 Spotkanie rekolekcyjne dla dzieci ze szkoły
18.00 Za †† męża i ojca Józefa, rodziców z obu stron, siostrę, brata, jego żonę, ojca Tadeusza, szwagra Jana
i jego żonę, wszystkich z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
17.03
Piątek
9.00 Do MBNP i św. o. Pio z podziękowanie za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie i
rodzinach dzieci.
12.00 Spotkanie rekolekcyjne dzieci ze szkoły
18.00 Grabczok Za †† matkę Elfrydę Fiech w 15 rocz. śm., ojca Ryszarda, brata Jana, z pokrewieństwa i
za dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 Droga Krzyżowa.
Sobota
18.03
11.00 Spotkanie rekolekcyjne dzieci ze szkoły
16.00 Grabczok Do MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski i zdrowie, z prośbą o dalsze zdrowie,
opiekę i bł. Boże w rodzinach Sobota, Kandzia, Wandzioch i Murach.
18.00 Za †† rodziców Józefa i Emilię, teściów Martę i Zygfryda, braci Franciszka i Reinholda,
synową Agnieszkę.

Niedziela 19.03
TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU.
7.30 Do św. Józefa, MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze zdrowie
w dniu ur. oraz zdrowie i bł. Boże w całej rodzinie.
9.15 Grabczok Za †† teściów Józefa i Franciszkę Molek, dwóch synów oraz synową Jadwigę.
10.30 Za † matkę i babcię Elżbietę.
14.00 Grabczok Gorzkie Żale.
15.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
======================================================================

OGŁOSZENIA: Bóg zapłać za sprzątanie świątyni. W tym tygodniu zapraszam:
Bernadetta i Anna Sówka, Dominika Świerc, Maria Koszyk
Bóg zapłać za dyżur różańcowy róży Św. Szczepana, w tym tygodniu: Św. Norberta – przełożony p. Jerzy Kilian.
Za chwilę przed świątynią składamy ofiary na misyjne dzieło Ad gentes. Zapraszam na godz. 15.00 na nabożeństwo Gorzkich Żali.
We Wtorek spotkanie dla dzieci pierwszo-komunijnych o godz. 17.00.
W Czwartek rozpoczynamy wielkopostne rekolekcje, przewodniczy im ks. Piotr Sadowski.
Zapraszam na te ćwiczenia religijne i dla zyskania łask związanych z tą praktyką. Kolekta przyszłej Niedzieli dla ks. rekolekcjonisty.
W Piątek o godz. 18.00 nabożeństwo Drogi Krzyżowej – zapraszam młodzież gimnazjalną.
Natomiast o godz. 19.00 spotkanie dla młodzieży całego dekanatu w Czarnowąsach.
Grabczok: Zapraszam na nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz. 14.00.
Podatek od gruntów oraz składki członkowskie Mniejszości Niemieckiej za 2017 r. można płacić we wtorek i środę 14-15.03 w godz.
17:00 - 19:00 na świetlicy OSP
Informacje poza duszpasterskie:
Podatek będzie zbierany 13-14.03.2017 tj. poniedziałek i wtorek w godzinach od 17.00-19.00 - w Sali OSP w Brynicy.

INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
od 19 do 26 marca 2017 roku.
Niedziela
19.03
TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU.
7.30 Do św. Józefa, MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze zdrowie w dniu ur.
oraz zdrowie i bł. Boże w całej rodzinie.
9.15 Grabczok Za †† teściów Józefa i Franciszkę Molek, dwóch synów oraz synową Jadwigę.
10.30 Za † matkę i babcię Elżbietę.
14.00 Grabczok Gorzkie Żale.
15.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
Poniedziałek 20.03

Uroczystość św. Józefa, oblubieńca NMP.

18.00 Za †† matki Krystynę i Adelę, ich rodziców, teściów, oraz całe pokrewieństwo.
Wtorek
21.03
7.00
Środa
22.03
.
7.00
Czwartek
23.03
17.00 Za †† rodziców Hildegardę i Alojzego Mros, brata Konrada, dziadków Mros i Cebula.
Piątek
24.03
17.00 Grabczok Do MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie,
bł. Boże z ok. 75 rocz. ur.
18.00 Droga Krzyżowa.
Sobota
25.03
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego.
7.00 Za †† żonę i matkę Marię Dendera w 3 rocz. śm., jej rodziców, rodzeństwo i z pokrewieństwa
Dendera, Palmer oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 W I-szą rocz. śm. Eryka Markiewicz.

Niedziela 26.03 CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - LAETARE.
7.30 Za †† rodziców Michała i Martę Kałuża, ich rodziców, rodzeństwo, męża i ojca
Antoniego Cebula, jego rodziców, rodzeństwo, Łucję i Ludwika Rudolf, z
pokrewieństwa Kałuża, Cebula, Marsolek, Klimek i dusze w czyśćcu cierpiące.
9.15 Grabczok Za † męża Gintra Susczyk w I-szą rocznicę śmierci.
10.30 Do Anioła Stróża w I-szą rocz. ur. Franciszka Ratuszny o zdrowie i
bł. Boże w rodzinie.
14.00 Grabczok Droga Krzyżowa.
15.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
======================================================================

OGŁOSZENIA:
Bóg zapłać za sprzątanie świątyni. W tym tygodniu zapraszam:
Monika Wiesner, Dorota Sznajder, Ewa Bartyla, Renata Górska
Bóg zapłać za dyżur różańcowy róży Św. Norberta, w tym tygodniu: Św. Elżbiety – przełożona p. Hildegarda
Jendro.
Zapraszam na Gorzkie Żale o godz. 15.00 – szczególnie młodzież.
Jutro w Poniedziałek liturgiczna Uroczystość św. Józefa.
We Wtorek spotkanie dla dzieci pierwszo-komunijnych o godz. 17.00.
W Czwartek msza szkolna godz. 17.00 – po mszy spotkanie dla młodzieży klasy II gimnazjalnej.
W Piątek nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz. 18.00 – zapraszam dzieci ze szkoły podstawowej.
W Sobotę uroczystość Zwiastowania Pańskiego i dzień świętości życia.
Zapraszam do duchowej adopcji dziecka poczętego.
W przyszłą Niedzielę kolekta na remont obiektów diecezjalnych.

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
16.03 – 19.03.2017 r.
Przewodniczy ks. Piotr Sadowski
Czwartek
16.03
8.30
Grabczok okazja do spowiedzi
9.00
Grabczok msza św. z nauką dla chorych, starszych i
sakramentem namaszczenia
12.00 Brynica
17.30 Brynica
18.00 Brynica
Piątek
8.30
9.00

17.03
Brynica
okazja do spowiedzi
Brynica
msza św. z nauką dla chorych, starszych i
sakramentem namaszczenia

12.00
Brynica
17.30 Grabczok
18.00 Grabczok
18.00

msza św. z nauką dla dzieci
okazja do spowiedzi
msza św. z nauką ogólną
– po mszy nauka stanowa dla rodziców

Brynica

nabożeństwo, nauka i spowiedź dla dzieci
okazja do spowiedzi
msza św. z nauką ogólną
– po mszy nauka stanowa dla rodziców
Droga Krzyżowa z zalyckami

Sobota
18.03
11.00
Brynica
msza św. z nauką dla dzieci
15.30 Grabczok
okazja do spowiedzi
16.00 Grabczok
msza św. z nauką ogólną
17.30
Brynica
okazja do spowiedzi
18.00
Brynica
msza św. z nauką ogólną
– po mszy św. nauka stanowa dla młodzieży
Niedziela
19.03
TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
7.30 Brynica
msza św. z nauką na zakończenie
9.15 Grabczok
msza św. z nauką na zakończenie
10.30 Brynica
msza św. z nauką na zakończenie

„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię !”
„Nie zamykajmy serc, zbawiania nadszedł czas!”
Kolekta Niedziela przeznaczona dla ks. rekolekcjonisty.

