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OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. W poniedziałek zapraszamy na spotkanie
Bractwa św. Pawła w Bibliotece parafialnej.
Wspólnota Krwi Chrystusa zaprasza na spotkanie
do Kawiarenki parafialnej po wieczornej
Eucharystii, natomiast Ruch Rodzin Nazaretańskich do salki katechetycznej.

6. W piątek spotkanie kręgu biblijnego o g. 18.30
w Bibliotece.

2. W tym tygodniu Środą Popielcową rozpoczynamy Wielki Post. Msze święte z obrzędem
posypania głów popiołem w górnym kościele o g.
8.00, 9.30 dla chorych i cierpiących, 16.30, 18.00 i
20.00. Tego dnia katolików obowiązuje post ścisły.

8. W przyszłą niedzielę, rozpoczną się w naszej
parafii rekolekcje wielkopostne. Nauka rekolekcyjna podczas każdej mszy świętej. Rekolekcje
poprowadzą Ojcowie Bernardyni.

3. W okresie Wielkiego Postu zapraszamy na
nabożeństwa pasyjne. Droga krzyżowa w piątki:
po porannej mszy św. o g. 8.00, o g. 17.30 dla
dzieci w górnym kościele, o g. 17.30 dla dorosłych
w dolnym kościele, o g. 19.30 dla młodzieży i
pracujących do późna (górny kościół). Nabożeństwo Gorzkich Żali w niedzielę o g. 17.00.
Zachęcamy do zabrania ze sobą tradycyjnej
skarbonki wielkopostnej.
4. Na czas wielkiego postu zapraszamy wszystkich
do udziału w inicjatywie POST NA KOLANACH każdego dnia Wielkiego Postu zapraszamy na
adorację Najświętszego Sakramentu po mszy
świętej wieczornej (ok. 18.30) do 21.00 w górnym
kościele. W każdą środę zapraszamy na krótką
katechezę wielkopostną o g. 18.30. Adorację
kończyć będziemy Apelem Jasnogórskim i Pieśnią
ku czci Matki Bożej. Udział w adoracji każdego
dnia, kilka razy w tygodniu czy raz w tygodniu
może być owocnym postanowieniem wielkopostnym na ten rok, tym bardziej, że towarzyszy
nam w tym roku hasło "Eucharystia daje życie".

7. W sobotę o g. 10.00 w dolnym kościele odbędzie
się pierwsze spotkanie przygotowujące do
sakramentu bierzmowania dla uczniów klas
ósmych.

9. Bractwo św. Pawła zaprasza na Diecezjalne
Rekolekcje dla Mężczyzn, którego temat brzmi:
"Budowanie wspólnoty w małżeństwie, rodzinie i
grupach formacyjnych". Spotkanie 5, 6 i 7 marca w czwartek i piątek o g. 18.00, a w sobotę o g.
17.00. Rekolekcje głosił będzie ks. dr Marek
Dziewiecki, znany i ceniony rekolekcjonista, dr
psychologii, autor wielu książek dotyczących
wychowania i przygotowania do życia małżeńskiego. Informacje na Facebooku i stronie
internetowej oraz na plakatach w naszym
kościele.
10. W restauracji „Jasieńska Kawka”, przy ul.
Kartuskiej 351 od 17. marca (wtorek) rozpocznie
się kolejna edycja kursu ALPHA. Jest to cykl 11.
spotkań, które są dedykowane osobom mającym
pytania i wątpliwości dotyczące wiary chrześcijańskiej. Zapisy na stronie internetowej
www.kursalpha.eu – adres strony jak i więcej
informacji dostępne są na ulotkach wyłożonych
przy wyjściach z kościoła.

5. W środę nie będzie katechezy dla
bierzmowanych. Następna katecheza 4. marca o g.
19.00 w dolnym kościele.

11. Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 85 w
Gdańsku, zaprasza rodziców oraz dzieci na Dni
Otwarte, które odbędą się w sobotę 29. lutego br.
w g. 10.00 – 14.00. Zaproszenie skierowane jest
szczególnie do rodziców dzieci, które rozpoczną
edukację w klasach 0 i I w roku szkolnym
2020/2021.
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VII NIEDZIELA
ZWYKŁA

I czytanie Kpł 19, 1-2. 17-18
Przykazania miłości bliźniego
Psalm Ps 103 (102)
Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia
II czytanie 1 Kor 3, 16-23
Prawdziwa mądrość to trwać przy Chrystusie
Ewangelia Mt 5, 38-48
Przykazanie miłości nieprzyjaciół

Rok liturgiczny A/II

Papieskie Intencje
Apostolstwa Modlitwy
Intencja powszechna:

Słuchanie wołania migrantów.
Módlmy się, aby krzyk braci migrantów, którzy wpadli w ręce
pozbawionych skrupułów handlarzy ludzi, był słyszany i brany
pod uwagę.

Z Ewangelii według św. Mateusza:
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 ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi.
Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę,
odstąp i płaszcz. Zmusza cię ktoś, 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, abyście się
stali 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».

KOMENTARZ:
Bóg jest miłością i On wzywa nas do
miłości, która przemienia człowieka i świat
zgodnie z Jego wolą. Wzywa nas do doskonałości: „Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty,
Pan, Bóg wasz!”. Pan Jezus mówi do nas w Ewangelii: „Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski”. Boże wezwanie
do świętości jest wezwaniem tu i teraz do
doskonałości w miłości. Księga Kapłańska
poucza nas, jak tę miłość praktykować: „Nie
będziesz żywił w sercu nienawiści do brata.
Będziesz upominał bliźniego, aby nie ponieść
winy z jego powodu. Nie będziesz szukał pomsty,
nie będziesz żywił urazy do synów twego ludu,
ale będziesz miłował bliźniego jak siebie
samego”.

Redaktor naczelny: Ks. Tomasz –
topolski.tomasz91@gmail.com
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KALENDARZ
LITURGICZNY

● Środa, 26. lutego
- Popielec, rozpoczęcie okresu Wielkiego Postu.
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Popielec wczoraj i dziś

Krzysztof Kunert: - Czy zwyczaj posypywania głów
popiołem wywodzi się z tradycji chrześcijańskiej?
O. prof. Franciszek Rosiński: - Posypywanie czy
nacieranie się popiołem znane było w różnych kulturach plemiennych. Także w Starym Testamencie spotykamy np. siedzenie w popiele czy posypywanie nim
własnej głowy i okrywanie się worem pokutnym.
Popiół z ofiar zwierzęcych zmieszany z wodą służył też
do oczyszczania rytualnego. Obrzędy te mogły być
wyrazem przeżywania nieszczęścia i żałoby np. po
stracie króla czy zniszczenia miasta, jak również formą
pokuty za złe postępowanie. Chrześcijaństwo przejęło
ten zwyczaj przede wszystkim z tego obszaru kulturowego, wypracowując jednak przez wieki pogłębione
jego znaczenie religijne i symbolikę. Tu początkowo
posypywanie popiołem stosowano do osób, które
odbywały publiczną pokutę. To był IV wiek. Przypominano w ten sposób pokutującym ich grzechy oraz
przemijalność życia i świata. Nie święcono wówczas
popiołu. Dopiero w XI wieku, kiedy zrezygnowano z
publicznej formy pokuty, zaczęto posypywać głowy, już
poświęconym popiołem, wszystkim wiernym.
- Przez wieki temu okresowi towarzyszyły liczne
zwyczaje ludowe - tzw. mięsopusty...
- Przejściu z okresu zabawy do wielkopostnego
wyciszenia towarzyszyło wiele, głęboko symbolicznych, tradycji ludowych. W zapustny wtorek wraz z nastaniem północy w gospodach wywieszano szkielet
śledzia. Wówczas śmiechy i tańce ustawały, a muzykanci zrywali w swych skrzypcach struny. Wszyscy
klękali. Mężczyźni układali z czapek piramidę, którą
następnie strącano, wołając, że ucięto głowę
Zapustowi. Gesty te podkreślały koniec zapustowego
szaleństwa. Bywało jednak, że bawiono się do rana czy
nawet dłużej. Stąd też pojawiały się legendy o zapadających się w bagnie karczmach i dobywających się
z nich jękach.
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- Tańcom w gospodach towarzyszyły swawolne
zabawy...
- Stanowiły one formę presji społecznej na tych, którzy
ociągali się z małżeństwem. Uważano bowiem, że takie
zachowania są wyraźnie aspołeczne. Wśród tych form
była np. kłoda popielcowa. Starą pannę, czasem też
starego kawalera, wprzęgano do kłody, którą musieli
wlec ku uciesze gawiedzi aż do karczmy, gdzie mogli
się wykupić. Podczepiano im także potajemnie np.
kurze łapki, kolorowe wstążki czy nawet zwierzęce
trzewia. Drastyczniejszą formą było malowanie na
drzwiach domu „przeterminowanych” panien tzw.
mazuchów lub krocoków, czyli nieskromnych rysunków. Te zaś kobiety, które w ostatnim karnawale
wyszły za mąż, musiały wkupić się w karczmie do
grona mężatek. Odbywały się też tańce obrzędowe na
urodzaj lnu czy konopi. W Środę Popielcową pojawiały
się również różnego rodzaju swawole, jak obsypywanie popiołem ludzi wychodzących z kościoła.
- Od Popielca czasowi zadumy towarzyszyło tzw.
suszenie...
- Kiedyś post był bardzo surowy. Nie spożywano
mięsa, a także nabiału czy rosołu. Aby na naczyniach
nie pozostał zapach mięsa, gospodynie dokładnie je
czyściły, a czasem nawet wynosiły na strych. Z tego
okresu pochodzi porzekadło „Wstępna środa następuje, pani matka żur gotuje”. Zupa na zakwasie chlebowym była naprawdę uboga i kiedy już wszystkim się
przejadła, a post się kończył, konwie z żurem wynoszono w procesji za wieś i żegnano sążnistymi
kopniakami, a resztki śledzi wieszano na drzewach.
- Dzisiaj z tej tradycji około popielcowej na pewno
pozostał tzw. śledzik?
- Dawniej na pewno zwiększał się popyt na wszelkiego
rodzaju ryby. Prawo było bowiem nieubłagane, zaś za
złamanie postu groziły nieraz liczne konsekwencje,
z wybiciem zębów włącznie. Oczywiście, niesforni
mieszkańcy próbowali obejść postne zakazy, wpisując
w katalog ryb niektóre inne zwierzęta wodne, np.
bobry.
- Jednak od „śledzika” dużo ważniejszy jest religijny sens
Środy Popielcowej.
- Aktualne czas pokuty jest w dużej mierze identyczny
z tym, który funkcjonował w dawniejszych czasach.
Dotyczy to szczególnie wsi. W kulturze miejskiej
zaznacza się słabiej, a dawna zwyczajowość stała się
dużo uboższa. Niemniej w obu środowiskach Popielec
stanowi poważną cezurę: z radosnego przeżywania
karnawału następuje nagły przeskok ku refleksji nad
łamliwą ludzką egzystencją i pracy nad wewnętrznym
oczyszczeniem.
Dokończenie na następnej stronie.
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Trzeba też dodać, że popiół, jak się czasem uważa, nie
pochodzi ze sproszkowanych kości z okolicznych
cmentarzy, lecz powstaje z bazi i palm z ubiegłorocznej
Niedzieli Palmowej. Stąd stanowi on również symbol
zmartwychwstania. Obrzędy Środy Popielcowej
odnoszą się także do życia społecznego. Np. w naszych
warunkach kulturowych można być człowiekiem
dorosłym i nie spotkać się nigdy bezpośrednio ze
śmiercią. Tym bardziej symbol popiołu jest bardzo
istotny.
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Wskazuje, że życie ludzkie nie odbywa się jedynie w
wymiarze ziemskim ale, że po śmierci ma swoje przedłużenie w wymiarze nadprzyrodzonym. Popielcowe
„prochem jesteś i w proch się obrócisz” oraz „nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” ukierunkowuje nas
na religijny wymiar ludzkiego życia.
Edycja wrocławska 5/2008
Krzysztof Kunert

Intencje mszalne na nadchodzący tydzień:
Poniedziałek 24.02. 2020
Wtorek 25.02.2020
8.00 1. + Dariusz PIERNICKI (XXV)
8.00 1. wolna intencja.
2. ++ Rodzice.
2. wolna intencja.
POGRZEBOWA:
+
Bernard
WŁOCH.
10.00
18.00 1. ++ Rodzice: Krystyna i Leon.
18.00 1. + Roman TOMCZAK (X)
2. +Roman TOMCZAK (XX)
2. +Karol DAWIEC w 1. rocznicę śmierci.
3. +Mateusz MERCHEL.
Środa 26.02.2020 ŚRODA POPIELCOWA
8.00 1. ++ Bogumił, Jerzy, Marianna.
2. + Leokadia w 38. r. śmierci.
3. W intencji ks. Mirosława – o potrzebne łaski.
9.30 wolna intencja
16.30 W intencji parafian.
18.00 1. + Roman TOMCZAK (XXII)
2. + Dariusz PIERNICKI (XXVII)
20.00 wolna intencja
Czwartek 27.02.2020
Piątek 28.02.2020
8.00 1. W intencji parafian.
8.00 1. + Dariusz PIERNICKI (XXIX)
2. wolna intencja
2. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
1.
+
Teresa
JOŃCZYK
w
4.
r.
śmierci.
18.00
18.00 1. + Roman TOMCZAK (XXIV)
2. + Roman TOMCZAK (XXIII)
2. ++ Mąż Jerzy ALBERTINI w 11. r. śmierci oraz
3. + Dariusz PIERNICKI (XXVIII)
++ Rodzice z obojga stron.
Sobota 29.02.2020
8.00 1.+ Roman TOMCZAK (XXV)
2. wolna intencja
18.00 1. W intencji rodziców: Joanny i Władysława. Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze i opiekę Maryi.
2. + Dariusz PIERNICKI (XXX)
3. + Jan GNIECKI
Niedziela 01.03. 2020
7.30 1. ++Rodzice: Anna i Władysław oraz Salomea i Antoni.
2. ++Alfons KREFT i Danuta NIEMCZYK
9.00 + Bogusław NIEZNALSKI.
9.15 /dk/ 1. O pokój na świecie i nawrócenie grzeszników.
2. W int. organisty Krzysztofa, o Boże błogosławieństwo z okazji urodzin i potrzebne łaski dla mamy.
10.30 1. + Syn Dariusz.
2. Dziękczynno błagalna w intencji Tomasza i Anny oraz w intencji dzieci Aleksandry, Weroniki. O potrzebne
łaski i opiekę Maryi.
11.00 /dk/ wolna intencja
12.00 1. ++ Rodzice chrzestni: Anna ŚLAZYK i Józef KAIM.
2. ++ Jerzy GORDON w 3. r. śmierci oraz ++ Kazimiera, Wincenty, Roman, Krystyna.
13.15 1. + Roman TOMCZAK (XXVI)
2. ++ Rodzice: Wanda w 3. r. śmierci oraz + Stanisław MACIEK oraz ++ z rodziny MACIEK.
18.00 1. W intencji Marii i Ireneusza z okazji rocznicy ślubu. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, przeżyte
wspólnie dni, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla Jubilatów i rodziny.
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