
 
 

Niedzielna Msza święta—obowiązkiem każdego 
chsześcijanina. 

 
       ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Chociaż minął 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. 

 

Pismo „Źródło wiary” – Salezjańska parafia rzymskokatolicka pw. Św. 
Apostołów Piotra i Pawła w Przemyślanach k-Lwowa ul. Czupernosowska 3. 

Tel. .+380979431698 ks. Piotr;  www. Przemyslany-sdb.com;  ks.piotr.sdb@op.pl 

  Ks. Piotr Smolka – z dopisem na odbudowę Kościoła w Przemyślanach i okolicach 

na Ukrainie.   

Bank PKO S.A. Grupa PKO S.A. II Oddział w Krakowie nr  konta: 
62124014441111001008304659 
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KALENDARZ LITURGICZNY – LUTY. 

W TROSCE O BOŻE ŻYCIE 

2.  II.  --  Święto Ofiarowania Pańskiego. 

3.  II.  – św. Błażeja, biskupa. 
5.  II.  -- Wspomnienie św. Agaty. 

6.  II.  --  Wspomnienie św. Pawła Miki i Towarzyszy. 

14. II.  --  Święto św. Cyryla Mnicha i św. Metodego - Biskupów,              
Patronów Europy. 

22. II.  --  Święto Katedry św. Piotra.  
26. II. -- Środa Popielcowa 

 
Dziękuję Ci Panie 

 - za to, że jesteś przy mnie, nawet przy złej godzinie  
- za to, że mogę na Ciebie liczyć, nawet gdy świat milczy  
- za to, że nie zostawiasz mnie, choć często smucę Cię 

 - za to, że sił mi dodajesz, ze mną zostajesz 

- za to, że mam choć trochę dobrego, wiem, przy Tobie nie stanie mi się nic 
złego 

 - za to, że wiarę dajesz mi, gdy brak mi sił  
- za to, że jesteś blisko, mając Ciebie - mam wszystko 

 - za to, że jesteś Przyjacielem, wiernym Towarzycielem  
- za to, że wszystko Ci powiem, Ty wysłuchasz i podpowiesz 

- za to, że Matkę swoją, moją nazwałeś, a za mnie krew swoją przelałeś 

 - za to, że cierpiałeś tyle, znosiłeś wszystkie złe chwile 

 - za to, że przeze mnie umarłeś, cudów dokonałeś 

 - za to, że kochasz mnie, choć ja czasem zapominam Cię 

 - za to, że Ciebie mam i czekasz na mnie u nieba bram  
- za to, że cały czas, gdy mi źle, powtarzasz mi: wcale tak nie jest, dla 
świata nie jesteś cieniem !... 
Rozpocznij niedzielny poranek 

Z czystym sercem, bez  wątpliwości, bez łez, 
Bez strachu, bez obaw. 

Dziękuj Bogu za Jego bezcenne dary i cuda  na świecie. 
                                                      Błogosławionego Miesiąca. 

Gdzie słyszysz śpiew tam idź, 
Tam dobre serce mają. 

Źli ludzie uwierz mi,  
Ci nigdy nie śpiewają. 

 

Ciągle zaczynam od nowa 
 

 

1.Ciągle zaczynam od nowa, choć czasem w drodze upadam, 

Wciąż jednak słyszę te słowa: "Kochać to znaczy powstawać". 
Chciałbym Ci w chwilach uniesień życie poświęcić bez reszty. 

Spójrz, moje ręce są puste, stoję ubogi, ja grzesznik. 

Przyjm jednak małość mą Panie, weź serce me jakie jest. 

 

2.Jestem jak dziecko bezradny, póki mnie ktoś nie podniesie, 

Znów wraca uśmiech na twarzy, gdy mnie Twa miłość rozgrzeszy. 

Wiem, że wystarczy Ci Panie, dobra, choć słaba ma wola, 

Z Tobą mój duch nie ustanie, z Tobą wszystkiemu podołam. 
Szukam codziennie Twej twarzy, wracam w tę noc pod Twój dach. 

 

3.Teraz już wiem jak Cię kochać, przyjm moje "Teraz", o, Panie. 

Dziś rozpoczynam od nowa, bo kochać to znaczy powstawać. 
 

 

 
 

 

http://www.giszowiec.org/index.php/spiewnik/c/148-ciagle-zaczynam-od-nowa


Для  Вас  Діти  --  казочка. 

                                      ТРОЄ ДІТОК. 
      Коли його прийняли на посаду редактора авторитетного журналу, він 
вважав, що спіймав Бога за бороду. Зателефонував до батьків і, звичайно 
ж, до коханої Мирослави, якій просто сказав: «Отримав роботу! Можемо 
побратися!» 

     Стали подружжям, й упродовж кількох років народилося троє діток: 
Мар’ян, Марта й Віктор. 
      Шість років тривало щастя, а далі журнал змушений був припинити свою 
діяльність. Молодий батько влаштувався редактором у тижневик. Однак ця 
газета теж перестала виходити. Цього разу пошуки праці були вкрай 
важкими. Щовечора молода матуся і троє діток дивилися на батька, який 
ставав дедалі заклопотанішим. 
     Одного разу під час вечері чоловік зізнався з гіркотою: «Усі зусилля 
даремні! Не можу знайти роботи за фахом! Усюди скорочують штат 
працівників або звільняють...» 

     Мирослава підбадьорювала його, нагадувала про його мрії, здібності, 
обнадіювала... 
      Наступного дня, коли батько вранці прокинувся, діти вже пішли в       
зазвичай працював. Глянув у смітник, що стояв поруч. Великі шматки 
червоної порцеляни привернули його увагу. Це були уламки трьох червоних 
свинок, до яких діти складали свої заощадження. А на його столі лежала 
купка монет, переважно копійок, а також декілька гривень і позолочених 
ґудзиків. Під цим скарбом побачив записку, яку написали діти: «Любий 
татку, ми всі віримо в тебе: Мар’ян, Марта і Віктор». 
      Сльози підступили до очей, погані думки стерлися, а відвага та рішучість 
знову повернулись. Молодий батько стиснув кулаки й присягнув: «Я вас не 
розчарую!» 

Нині на столі одного з найвідоміших видавців у Європі стоїть картка у 
срібний рамці. Видавець показує її, гордо кажучи: «Це таємниця моєї сили!» 
То вже дещо вицвіла картка, на якій дитячою рукою виведено: 
«Любий татку, ми всі віримо в тебе!» 

       «Вірю в тебе» - це набагато більше, ніж казати, що любиш. Це 
найчистіша сила. Тому Ісус казав: «Якби ви мали віру, як зерно гірчичне, 
сказали б цій шовковиці: вирвися з корінням і посадися в морі, - і вона б 
послухала вас» (Лк. 17, 6). 
                              365 коротких історій для душі / Бруно Ферреро 

 

 

Kochani  Parafianie i Przyjaciele  Przemyślan 

Niech będzie Pochwalony Jezus Chrystus!!! 
 

      

     Już za nami styczeń 2020r., czas odwiedzin  przez Kapłana naszych 
Rodzin. Niech Bóg Wam Wszystkim  błogosławi  i darzy dobrym 
zdrowiem. Pamiętać wszyscy  musimy, że czas jest krótki i że wszystko  
przemija, a wieczność czeka. 
     W ostatnim dniu 31 stycznia w naszej Wspólnocie Parafialnej 
uczciliśmy na  Mszy  Świętej wieczorowej jak również  po  niej  Świętego 
Jana Bosko założyciela Zgromadzenia  Salezjańskiego, który całe życie 
poświęcił  biednym chłopcom.  Dzisiaj duchowni Synowie Dona Bosko 
kontynują Jego  działalność  troszcząc się  o Młodzież i Dzieci, którzy  jak 
nigdy jeszcze  nie byli tak narażeni na zło, od tych  co  powinni ich bronić 
Starszych Ludzi, którzy  powinni  troszczyć się  o Moralność, a nie ją 
niszczyć. Dzisiaj  wielka odpowiedzialność  spoczywa na  
   Rodzicach,  bo to oni są  pierwszymi Nauczycielami i Kapłanami w 
Domu.  

     Jak trudno żyć uczciwie  normalnym ludziom. 
Dlatego prośmy   Świętego  Jana Bosko wielkiego Wychowawcę  XIX 
wieku,  którego młoda  Prewencyjna  postawić  młodego Człowieka  w 
takiej sytuacji aby się rozwijał wszechstronnie  unikając  jedynie Grzechu 
Śmiertelnego.  Niestety dzisiaj Cnota  jest wyśmiewana, a zło zachwalone.    
Bracia i Siostry idźmy pod prąd z Jezusem i Maryją zwyciężymy. 
 

                      Pozdrawiam  i zapewniam o modlitwie,  

                                                  ks. Piotr Smolka, Proboszcz.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Środa Popielcowa,  rozpoczyna w Kościele katolickim trwający 40 dni 
okres Wielkiego Postu. Dla wiernych jest on  opielcowa swą nazwę przyjęła 
z obrzędu posypywania głów popiołem. Popiół pochodzi ze spalonych 

palm, poświęconych w poprzednim roku podczas Niedzieli Palmowej.  

        W obecnej liturgii symbolowi temu towarzyszą wypowiadane przez 
kapłana słowa: "Prochem jesteś i w proch się obrócisz" lub "Nawracajcie 

się i wierzcie w Ewangelię".   
        Tego dnia obowiązuje wstrzemięźliwość i post. Środa Popielcowa jest 

jednym z dwóch dni w roku, obok Wielkiego Piątku,  kiedy obowiązuje 

wszystkich  powstrzymanie się od potraw mięsnych od  

14 -go roku życia wzwyż, a osoby od 18 -tego do 60 -tego roku życia, mają 

obowiązek zachować post ścisły, to znaczy: w ciągu dnia spożywamy dwa 

posiłki skromne, jeden do sytości. 
        W Środę Popielcową i w Wielki Piątek, nie ma dla nikogo żadnej 
dyspensy !  

        Okres Wielkiego Postu  wezwaniem do odnowienia życia i 

wewnętrznego nawrócenia. Od jego początku, aż do Wigilii Paschalnej, nie 

mówi się Alleluja. W tym czasie, w każdy piątek w kościołach odprawia się 

nabożeństwo Drogi Krzyżowej, w niedzielę - nabożeństwo Gorzkich Żali.  
Wielki Post w Kościele katolickim to także czas przygotowań poprzez 

rekolekcje i spowiedź do największego święta w całym roku liturgicznym - 

Zmartwychwstania Pańskiego, czyli Świąt Wielkanocnych.  

        Post zgodnie ze swoją nazwą nawiązuje do 40-dniowego pobytu 

Chrystusa na pustyni, gdzie pościł i był kuszony przez szatana. Jezus udał 
się w miejsce odosobnienia zaraz po przyjęciu chrztu z rąk św. Jana i przed 

rozpoczęciem publicznej działalności. Wtedy też św. Jan nawoływał do 

pokuty oraz przygotowania na przyjście Zbawiciela, który będzie chrzcił 
"Duchem Świętym i ogniem".                                    

        Post jest więc jednym z elementów pokuty.  

Panie! Czym że ja jestem przed Twoim obliczem?- 

Prochem i niczem; 

Ale gdym Tobie moją nicość wyspowiadał, 
Ja, proch, będę z Panem gadał.                             / Adam Mickiewicz/ 

 

 

Przebaczenie. 
 

Pewien dobry czkolwiek słaby 
chrześcijanin spowiadał się, jak zwykle, u 
swojego proboszcza. Jego spowiedzi 

przypominały zepsutą płytę: zawsze te same 
uchybienia, a przede wszystkim ten sam 

poważny grzech. 
       - Koniec tego! - powiedział mu pewnego 
dnia zdecydowanym tonem proboszcz. 

       - Nie możesz żartować sobie z Boga. 
Naprawdę ostatni już raz rozgrzeszam cię z 
tego przewinienia. Pamiętaj o tym! 
        Ale po piętnastu dniach człowiek znów 
przyszedł do spowiedzi wyznając ten sam 
grzech. Spowiednik naprawdę stracił 
cierpliwość: 
       - Uprzedzałem cię, że nie dam ci 
rozgrzeszenia. Tylko w ten sposób się 

nauczysz... 

       Poniżony i zawstydzony mężczyzna podniósł się z klęczek. Dokładnie 
nad konfesjonałem, zawieszony był na ścianie wielki, gipsowy krzyż. 
Człowiek wzniósł nań swe spojrzenie. I właśnie w tym momencie gipsowy 
Chrystus z krzyża ożywił się, podniósł swoje ramię i uczynił znak 
przebaczenia: 

        - Rozgrzeszam cię z twojej winy... 
 

Każdy z nas związany jest z Bogiem, pewną nitką. 
Kiedy popełniamy grzech, ta nić się przerywa. 
Ale kiedy ubolewamy nad naszą winą - 
Bóg zawiązuje na nitce supełek 

i w ten sposób staję się ona krótsza. 
Przebaczenie zbliża nas do Boga. 

 

 

 
 


