Niedzielna Msza święta—obowiązkiem każdego
chrześcijanina.
----------------------------------------------------------------------------------------

ŹRÓDŁO

Chociaż miną już Rok Miłosierdzia Bożego nie zapominajmy o
modlitwie -- Koronki do
Bożego Miłosierdzia.
My mamy za co
dziękować Bogu i mamy
o co prosić, a szczególnie
o pokój na Ukrainie i w
świecie.
Więc znajdźmy pare
minut na tą krótką
modlitwę codziennie o
godz.15.00, a jeżeli w ten
czas jesteśmy bardzo
zajęci, to wieczorem,
wspólnie z Rodziną.
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WIARY
Luty 2019
AKT POŚWIĘCENIA SIĘ NAJŚWIĘTSZEJ RODZINIE
(Modlitwa Papieża Leona XIII)
Jezu, Zbawicielu nasz Najdroższy, przyszedłeś na świat, aby go
oświetlić Swoją nauką i własnym przykładem. Większość swego życia
ziemskiego spędziłeś w ubogim Domku Nazaretańskim, w pokornym
poddaniu się Maryi i Józefowi, a przez to uświęciłeś tę Rodzinę, która miała
być wzorem dla wszystkich chrześcijańskich rodzin.
Przyjmij łaskawie naszą rodzinę, która się Tobie dzisiaj oddaje i
poświęca. Broń, strzeż i utwierdzaj nas w Twej świętej bojaźni, pokoju,
zgodzie i miłości chrześcijańskiej, abyśmy stali się podobni do Boskiego
Wzoru Twojej Świętej Rodziny i w ten sposób wszyscy razem, bez
wyjątku, osiągnęli wieczne szczęście.
Maryjo, Najmilsza Matko Jezusa i nasza Matko, przez Twoje pełne
miłości wstawiennictwo uczyń to nasze poświęcenie się miłym Jezusowi i
wyjednaj nam Jego łaski i błogosławieństwo.
Święty Józefie, Najtroskliwszy Opiekunie Jezusa i Maryi, wspieraj nas
Swoją modlitwą we wszystkich naszych duchowych i doczesnych
potrzebach, abyśmy mogli wraz z Maryją i Tobą chwalić Jezusa, naszego
Boskiego Zbawiciela przez całą wieczność. Amen.

KALENDARZ LITURGICZNY – LUTY.

W TROSCE O BOŻE ŻYCIE
2. II. -- Święto Ofiarowania Pańskiego.
3. II. -- Wspomnienie św. Agaty.
6. II. -- Wspomnienie św. Pawła Miki i Towarzyszy.
11. II. -- NMP z Lourdes.
14. II. -- Święto św. Cyryla Mnicha i św. Metodego - Biskupów,
Patronów Europy.
22. II. -- Święto Katedry św. Piotra.

Modlitwa do Świętej Rodziny.
Dnia 30 grudnia2019r. rozpoczął się w Kościele rzymskokatolickim
Ukrainy Rok Świętości Małżeństwa i Rodziny.
Boże, Ty z miłości do nas posłałeś Jednorodzonego Syna, by każdy, kto w Niego
wierzy nie zginął, lecz mógł mieć życie wieczne i w Świętej Rodzinie dałeś nam wzór życia.
Spraw, abyśmy złączeni wzajemną miłością naśladowali w naszych rodzinach Jej cnoty.
Najświętsza Rodzino, obrazie Trójcy Przenajświętszej na ziemi, wspomagaj nas w
naszych potrzebach. Wierzymy, że ze szczególną miłością spojrzysz na każdą rodzinę.
Niech każda rodzina stanie się świątynią Bożą, w której panuje wzajemna miłość i pokój.
Najświętsza Rodzino, której Opiekun - św. Józef jest wzorem miłości ojcowskiej,
Matka Najświętsza - miłości macierzyńskiej, a Dziecię Jezus - posłuszeństwa i miłości
synowskiej, oddajemy się pod Twoją opiekę prosząc, by rodzice i dzieci, starzy i młodzi
byli złączeni Twoją miłością.
Z wiarą i ufnością przedstawiamy Tobie pragnienia i potrzeby wszystkich rodzin.
Prosimy Cię za małżonków o umocnienie ich wzajemnej miłości; za rodziców
oczekujących z niepokojem i nadzieją na mające urodzić się im dziecko. Za rozwijające się
dzieci, które napełniają domy radością, za młodzież, w której budzi się miłość i za
narzeczonych, którzy z godnością przygotowują się do małżeństwa. Za ludzi starych,
którzy z dnia na dzień zbliżają się do domu Ojca. Za te rodziny, w których są bezrobotni,
którym brakuje chleba powszedniego, za dzieci zaniedbane i porzucone, za wdowy i
sieroty, za chorych i cierpiących, by doznawali życzliwej opieki ze strony bliźnich.
Prosimy za rodziny rozbite i te, które dążą do rozwodu. Niech w ich krytycznym
położeniu odnowi się prawdziwa miłość, a wygaśnie niechęć i egoizm.
Najświętsza Rodzino z Nazaretu broń nasze rodziny, którym zagraża tak wiele
niebezpieczeństw i prowadź je drogą ewangelicznych błogosławieństw. Amen.

Popatrz jak prędko mija czas.
1. Popatrz jak prędko mija czas!
Życie twe też przeminie wraz!
Życie - to jedno, które Bóg Ci dał!
Wszystko przemija tak jak sen,
Troski, kłopoty skończą się,
Powiedz: szczęśliwym będziesz ty?
Powiedz: czy ty Jezusa znasz?
Powiedz: czy szczęście wieczne masz?
Pomyśl: jak spędzasz życia czas?
Pomyśl: gdy życia skończysz bieg,
Przejdziesz na tamten drugi brzeg.
Powiedz: szczęśliwym będziesz tam?
2. Może jest smutna dusza twa?
Może pokoju w niej jest brak?
Może niepokój dręczy cię?
Jezus twój każdy widzi krok,
Jezus rozjaśni każdy mrok,
Jezus ukoi serca ból!
Pójdź do Jezusa cudnych rąk,
Powiedz Mu co cię gnębi wciąż,
On ci Swe szczęście, radość da!
Pójdź do Jezusa cudnych rąk,
Powiedz Mu całą winę swą,
On ci swój pokój, szczęście da!
Wieczność da!

Для Вас Батьки та Діти.
"Був такий випадок. Якось після служби до священика підійшов
молодий чоловік і попросив дозволити йому зробити оголошення в
храмі.Отець дозволив. Тоді молода людина, хвилюючись, промовив:
«Брати і сестри, я математик за освітою, але працюю в одній
комп'ютерній фірмі, це мій хліб. В принципі все, що я знаю в житті, це математика. Я хочу зробити щось для Бога, для людей, але не можу
нічого придумати, тільки ось до церкви ходжу по неділях. Загалом,
якщо у кого-то з вас діти мають проблеми з математикою, я буду
приходити до вас раз або два в тиждень. Просто так, на славу Божу. І
буду підтягувати з математики ваших дітей. Це все, що я вмію ».
Відразу ж відгукнулися якісь тати і мами, тому що у всіх є діти, і
половина цих дітей ні бум-бум в математиці. Як у пісні: «Тато у Васі
сильний в математиці, навчається тато за Васю весь рік ...»
Наступного тижня підійшли кілька жінок з пропозиціями позайматися
іноземними мовами, сказали, що теж хочуть заради Бога щось робити.
«Мені сподобалася ідея», - каже одна. «Я теж хочу для Бога уроки
давати, - каже інша. - Буду приходити до ваших дітей, особливо якщо
вони живуть в одному районі. Зможу підтягнути ваших дітей з
німецької мови ».
Потім власники автотранспорту стали пропонувати свої послуги по
підвозу людей до церкви: «Якщо хто-небудь зі старожилів ходить до
нас в церкву, то майте на увазі, що щонеділі в такий-то час я буду
стояти зі своїм мікроавтобусом на розі такого-то будинки. Буду вас
відвозити і привозити. Я буду робити це для Бога. Математику я не
знаю, англійської теж, але у мене є машина ».
Потім виникла ідея скласти зошит, в якій написано з одного боку:
«Потребую допомоги», а з іншого: «Можу допомогти». І в графі
«Можу допомогти», наприклад, якась пенсіонерка пише: «Можу взяти
до себе одну-двох студенток безкоштовно або за квартплату, є вільна
кімната, живу одна».
Люди ХОЧУТЬ робити щось хороше. Тільки сатана ненавидить
всяке добро. Це ненависть, жахлива, вперта злість до всякого роду
добра і бажання погасити всякий добрий вогник, що розгоряється.
Люди набагато кращі, ніж вони є фактично!".

Kochani Parafianie i Przyjaciele Przemyślan
Niech będzie Pochwalony Jezus Chrystus!!!
Czas ucieka szybko, już za nami
styczeń. Czas kolędy. Dziękujemy
Wam za Waszą życzliwość i pomóc
świąteczną, a przede wszystkim
naszym Przyjaciołom i Dobrodziejom
ze Stalowej Woli, Bydgoszczy,
Golejowa, Rybnika i wielu Innym,
niech Jezus Wam to stokrotnie
wynagrodzi.
Dzisiaj wszyscy musimy być
Świadkami Jezusa, ale nie tylko
zwycięzcy, ale i cierpiącego za nas
grzeszników.
„Kto chce być moim uczniem niech
weźmie krzyż swój i niech idzie za
Mną” mówi Chrystus do każdego z nas.
Nie jest to łatwe, gdyż zły duch robi
swoje i wszystko, żeby nas zniechęcić i osłabić naszą wiarę. Każdy z nas
musi zrobić sobie rachunek sumienia czy miniony rok 2018 był dla nas
dobrym, czy złym i to pod każdym względem, obojętnymi na sprawy
najważniejsze dotyczące Wiary w Boga.
Od 3 lutego 2019 roku nawiedzać będzie nasze rodziny obraz Świętej
Rodziny z Nazaretu, który został poświęcony 30 stycznia przez Księdza
Arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego we Lwowie.
Niech Święta Rodzina opiekuje się naszymi rodzinami, aby były silne
Bogiem i przetrwały wszelkie kryzysy, jakie dzisiaj jej zagrażają. Zachęcam
wszystkie Rodziny do wspólnej wieczornej modlitwy i miejmy czas dla
Boga i Rodziny by kochać.
Prosząc o modlitwę i zapewniam o nią
Ks. Piotr Smolka.

Tradycja mówi, że św. Agata pochodziła
z Sycylii z szanowanego rodu
rzymskiego. Odznaczała się niezwykłą
urodą. Żyła prawdopodobnie w latach
235-251, za panowania cesarza Decjusza
(249-251), kiedy to doszło do z jednych z
najkrwawszych w historii prześladowań
chrześcijan...
Młodzież z m. Bóbrka.

Agata po przyjęciu wiary w Jezusa
miała złożyć ślub czystości i odrzucić
rękę prefekta Katanii Kwincjusza. Ten w
akcie zemsty kazał ją uwięzić i po
okrutnych torturach spalić na

rozżarzonych węglach.
W ikonografii przedstawiano św. Agatę z kleszczami kata oraz z
płonącą świecą w ręku – symbolem Chrystusa.
W wielu kościołach katolickich w Beskidach święci się dziś sól, chleb i
wodę na pamiątkę wspomnienia św. Agaty. W tradycji ludowej
przetrwał tu kult dziewicy i męczennicy z Katanii na Sycylii jako
patronki od ognia.
Św. Agata czczona ją jest jako patronka zawodów mających kontakt
z ogniem: kominiarzy, ludwisarzy, odlewników, a także jako orędowniczkę
w chorobach piersi i opiekunkę karmiących matek. Uważano ją również za
wspomożycielkę w czasie pożarów.

Modlitwa.
Wszechmogący Boże, Ty w osobie świętej Agaty,
dziewicy i męczennicy, dałeś nam wzór miłowania Ciebie
całym sercem; spraw abyśmy mogli się cieszyć jej
wstawiennictwem i swoją pracą wielbić Ciebie, a bliźnim
naszym przynosić zdrowie i radość. Przez Chrystusa,
Pana naszego.
Amen.

pokora, cichość, cierpliwość i wybaczenie, to doskonała postawa jaką wnosi
w życie Święta Rodzina z Nazaretu, i że to są te wartości, które pozwalają
innym dostrzec świętość, nie mówioną, ale uczynioną, o której będzie
można powiedzieć: „Mój Boże! Jak oni się kochali!”. Zabierając dzisiaj ze
sobą obrazy, to wy drodzy małżonkowie i rodzice, stajecie się ich
kustoszami, czyli tymi, którzy zatroszczą się nie tylko o to, by nikt ich nie
zniszczył, ale przede wszystkim o to, by nie zniszczona została w rodzinach
niezachwiana wiara i miłość, którą niesie ze sobą Święta Rodzina.
Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, aby w was i przez was
objawiała się innym miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa
Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym. Taki obraz niesie w sobie
Święta Rodzina i taki obraz pozostawili błogosławieni małżonkowie Maria i
Alojzy. Taki obraz pozostawmy również my, aby inni mogli chwalić Boga,
za wielkie rzeczy uczynione dobrem naszego życia.
Po poświęceniu każdej delegacji wręczono obraz z modlitwą oraz
księgę nawiedzenia, do której zostaną zapisane świadectwa rodzin, które
przyjęły u siebie ikonę Świętej Rodziny, a także ich intencje modlitewne i
inne prośby. Peregrynacja obrazu rozpocznie się 31 stycznia i będzie to
jeden z licznych wydarzeń obchodów Roku Świętości Małżeństwa i
Rodziny.
Źródło: CREDO

Stefania wspomina, że był to czas, kiedy pierwszy raz widziała ojca
płaczącego. Po wielu niepokojach szczęśliwie urodziła się Enrichetta. Na
beatyfikacji dane jej było trzymać w swych rękach relikwie rodziców. W
uroczystościach brali również udział dwaj synowie błogosławionych,
kapłani: 95-letni Tarsycjusz i 92-letni Paolino. Stefania, czwarte dziecko,
jako siostra zakonna nosząca imię Cecylia, jako jedyna z czwórki
rodzeństwa nie doczekała beatyfikacji, zmarła w 1993 roku. Dlaczego
przytaczam dzisiaj historię błogosławionych małżonków i szczęśliwej
rodziny? Czynię to, ponieważ chciałbym, aby wielu spośród małżonków
naszej archidiecezji żyło podobnie. Chciałbym aby wielu małżonków nie
tylko dla siebie, ale również dla swych dzieci stali się sługami Boga,
objawiającymi swym życiem samego Boga. Chciałbym aby tak się stało,
ponieważ w dzisiejszej Ewangelii mówi o tym sam Jezus, gdy spoglądając
na ludzi, stawia pytanie: „Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi?”,
a spoglądając na ludzi w nich odnajduje odpowiedź, gdy mówi: „Oto moja
matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą i
matką”. Zatem poprzez spełnioną w naszym życiu wolę Bożą stajemy się
najbliższą rodziną Jezusa, tak jak Jego Matka Maryja i Jego opiekun, św.
Józef. Dlatego ta peregrynacja to nic innego jak zapytanie każdej rodziny –
czy jesteś rodziną Bożą? A jeśli Bożą, to czy jesteś rodziną, o której św.
Paweł Apostoł powiedział: „Jako wybrańcy Boży, święci i umiłowani,
obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość,
cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby
miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy. Na to
zaś wszystko przyobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości. A
sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też
zostaliście wezwani, w jednym Ciele”. Błogosławieni Maria i Alojzy, bez
wątpienia byli rodziną Bożą i przyoblekli się w szatę miłości. Oni są
podobni do Świętej Rodziny, dlatego, że nie zdradzili miłości.
Podsumowując ksiądz arcybiskup zwrócił się do rodzin: – Zatem proszę
was, moi drodzy małżonkowie i rodzice, którzy przybyliście tutaj aby wraz
ze swoimi duszpasterzami zabrać ze sobą do dekanatów obrazy Świętej
Rodziny i przekazać je jutro delegacjom z innych parafii, przekażcie wraz z
tym obrazem świadectwo, że warto być rodziną Bożą, gdyż w takiej
rodzinie jest błogosławieństwo, w takiej rodzinie zwycięża prawda i nigdy
nie umiera nadzieja. Powiedzcie innym, że serdeczne miłosierdzie, dobroć,

Kościół pw. Św. Ap. Piotra i Pawła.
26 stycznia 2019r. w naszej Przemyślańskiej Parafii odbył się coroczny
XVIII Festiwal Jasełek ku czci założyciela Zgromadzenia Księży
Salezjanów św. Jana Bosko
W tym roku udział brali
dzieci i młodzież z m.
Bóbrka na czele z ks.
Józefem Nuckowskim, ks.
Edwardem Mackiewiczem
i siostrą Haliną,
dzieci i młodzież z naszej
Parafii.
Jak i co roku Festiwal
rozpoczął się Mszą Świętą
ku czci św. Jana Bosko,
którą przewodniczył ks.
Józef wraz z Współbraćmi, a po niej każda z grup przedstawiła swoje
Jasełka w języku polskim i ukraińskim.
Każdy obecny ta tym Festiwalu kolejny raz powrócił się w czas narodzin
Jezusa Chrystusa – Maleńkiej Miłości i wraz z pastuszkami, królami oddali
pokłon, złożyli w dary swe serca i śpiew kolęd Maleńkiej Dziecinie i Jego
Matce Maryi.
Chyba każdy obecny
zadał sobie pytanie – gdyby
Chrystus narodził się dzisiaj,
a nie 2000 lat temu i nie w
Betlejem w stajni na sianie,
czy narodził by się dzisiaj w
Tobie?
Po występach każda z
grup dostała Dyplomy i
skromne prezenty za udział w
Festiwalu. A po tym był
skromny poczęstunek.
Dziś chcemy podziękować

ks. Piotrowi Smolka,, ks. Augustynowi Szczerbińskiemu, p. Organistce
Irenie Kowtun oraz wszystkim kto dołączył się do przygotowania święta.

Św. Jan Bosko.

Jan Bosko założył Zgromadzenia Księży Salezjanów, pierwsze
Oratorium, wychowawczy ośrodek dla biednej i zaniedbanej
młodzieży w Turynie. Zaniósł wiarę, światło i pokój tam, gdzie
samotność rodziła nędzę.

W naszej Parafii uroczystość ku czci św. Jana Bosko odbyła się 31
stycznia. Po wieczornej Mszy Świętej młodzież przedstawiła krótką
scenkę pantomimę „Sen Janka” w którym Mężczyzna odziany
szlachetnie, z twarzą tak jaśniejącą, że Janek nie mógł na nią patrzeć.
Zawołał chłopca po imieniu i nakazał mu stanąć na czele tej gromady,
dodając: Nie biciem, ale łagodnością i miłością będziesz musiał
pozyskać sobie w nich przyjaciół.
Po zakończeniu wszyscy parafianie zebrali się na wspólnej herbacie.
Witamy ks. Piotra sdb i ks. Augustyna sdb.
Niech na wzór św. Jana Bosko prowadzą naszą Salezjańską wspólnotę
do Nieba Bram. Niech Matka Boża Wspomożycielka Wiernych ma
zawsze Ich w Swej opiece, chroni od złego, dodaje zdrowia i sił w
pokonywaniu trudności dnia codziennego.
Redakcja.

We Lwowskiej Archidiecezji rozpoczęto peregrynację obrazu
Świętej Rodziny.
Dnia 30 stycznia w kaplicy kurii metropolitalnej we Lwowie został
poświęcony obraz Świętej Rodziny. W ciągu Roku Świętości Małżeństwa i
Rodziny, który trwa w Kościele rzymskokatolickim w Ukrainie, obraz
będzie wędrować od rodziny do rodziny, od parafii do parafii archidiecezji
lwowskiej.
– Czcigodni Kapłani! Drodzy Małżonkowie i Rodzice! 21 października
2001 roku, św. Jan Paweł II dokonał po raz pierwszy w historii Kościoła
beatyfikacji małżonków: Marii i Alojzego Beltrame Quattrocchi. Była to
zwykła włoska rodzina, wychowująca czwórkę dzieci: dwie córki i dwóch
synów. Kochali się, pracowali, cierpieli, przeżywali ludzkie radości i lęki.
W komentarzach po beatyfikacji mówiono: „W pojedynkę może nigdy by
na ołtarze nie trafili. A już na pewno nie Alojzy. Wspólna beatyfikacja to
wskazanie, że tylko dzięki temu, iż zdecydowali się być razem, stali się
lepszymi ludźmi”. Owocem sakramentu małżeństwa tych dwojga
błogosławionych, było poczucie niezwykłej jedności, przeżywanej na
różnych płaszczyznach. W napisanym po śmierci męża rozważaniu, bł.
Maria dała takie świadectwo: „Czuliśmy się jednym wielkim głazem.
Byliśmy jedną bryłą skalną, chcianą przez Boga i scaloną przez Niego w
sakramencie małżeństwa, która w ciągu wielu lat wzajemnej miłości i
porozumienia zmieniała swą zewnętrzną formę, ale też stawała się tak
jednolita, że nie można było jej rozbić”. Tajemnicę świętości Marii i
Alojzego jeden z kardynałów określił słowami: „Ich sekret polegał na tym,
że wszystko robili razem. Wspierali się, modlili, razem płakali ze szczęścia,
razem znosili próby”. Alojzy mówił do swej żony: „Dusza moja potrzebuje
twojej duszy, aby żyć pełnią życia”. W chwilach rozłąki pisali do siebie
długie i szczere listy. Ta bogata korespondencja była szczegółowo badana
przez komisję kościelną. Kardynał, zasiadający w niej, pytany co te listy
zawierają, odpowiedział krótko: „Mój Boże! Jak oni się kochali!”. Oboje
przeszli wielką próbę, gdy podczas czwartej ciąży pojawiły się poważne
komplikacje i lekarze żądali usunięcia jej, gdyż zagrażała życiu matki.
Małżonkowie postanowili odrzucić radę lekarzy. Odtąd rodzina i bliscy
często widzieli Alojzego milczącego i zatopionego w modlitwie. Córka

