PISMO PARAFII MĘCZEŃSTWA ŚW. JANA CHRZCICIELA W SAMBORZE
Numer 4 – luty/marzec 2016, Wielki Post

„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”
Drodzy Parafianie, Czytelnicy!
Za nami już ponad dwa tygodnie od chwili, gdy usłyszeliśmy wezwanie
do nawrócenia przyjmując popiół na nasze głowy w Środę Popielcową. Liturgia
Słowa dzisiejszej niedzieli wzywa nas z jeszcze większą mocą do nawrócenia.
Chrystus nas ostrzega: „Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie”.
Ale czyni to przede wszystkim z miłości i z wielkiego pragnienia dobra dla nas, które wypływa z Serca Zbawiciela.
Ale my przecież chodzimy do kościoła, modlimy się, przystępujemy do spowiedzi świętej. Czy ja się muszę
nawracać? Przecież jestem prawie idealny. Nie mam sobie chyba nic do zarzucenia. Czyżby?
W czasie Wielkiego Postu do nawrócenia są wezwani wszyscy. Począwszy od Papieża, aż po każdego z nas.
W jakim celu? A no w takim, by nasze chrześcijańskie życie było piękniejsze i lepsze. Przede wszystkim jednak po to,
byśmy byli bliżej Chrystusa, Jego Ewangelii i bliżej siebie.
Tak dobrze słyszeć gdy parafianie mówią o różnych dobrych postanowieniach. Czasem z podziwem patrzymy
na tych, którzy z powodów religijnych potrafią podjąć niemałe wielkopostne wyrzeczenia. I trwają w tych
postanowieniach cały Wielki Post. Oby takich postanowień było jak najwięcej.
Trwa Jubileuszowy Rok Miłosierdzia. Dar miłosierdzia jest przez Boga ofiarowany każdemu z nas. Pierwszym
wielkopostnym zadaniem jest otwarcie serca na ten wielki dar. Przyjmijmy dar miłosierdzia sami, po to by dawać
więcej miłosierdzia ludziom, z którymi żyjemy i których spotykamy na codziennych ścieżkach życia…
Zawierzmy się Jezusowi miłosiernemu jak Maryja:
„Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2,5)

Temat Orędzia Papieża Franciszka na XXIV Światowy Dzień Chorego 2016

DZIEŃ CHOREGO W PARAFII – 11 LUTEGO 2016
Od wielu lat z inicjatywy św. Jana Pawła II obchodzony jest Światowy Dzień Chorego. W tym dniu
wspominamy Objawienia Matki Bożej z Lourdes. To właśnie w Lourdes przez wstawiennictwo Maryi wielu chorych
odzyskuje upragnione zdrowie. Pielgrzymują tam ludzie z całego świata bo Maryja w tym miejscu od wielu lat
wyprasza u Boga łaskę zdrowia.
Pośród nas żyją także ludzie chorzy i cierpiący. To właśnie oni, w czwartek 11 lutego
zgromadzili się licznie w liczbie około 140 w kościele o godzinie 9:00. W centrum uroczystej liturgii Dnia Chorego
w parafii była Msza Św. wraz z Orędziem Papieża Franciszka na tegoroczny Dzień
Chorego. Na chorych kapłani nakładali ręce a później chorzy przyjęli Sakrament
Namaszczenia Chorych. Po Mszy Świętej cała wspólnota zebranych modliła się
przed Najświętszym Sakramentem, by później otrzymać indywidualne
błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem zwane błogosławieństwem
lourdskim. Po uroczystości w kościele miał miejsce słodki poczęstunek z kawą
i herbatą przygotowany na plebanii.

Z ORĘDZIA PAPIEŻA FRANCISZKA NA WIELKI POST 2016 ROKU
W obliczu tej miłości potężnej jak śmierć najnędzniejszym ubogim
jest ten, kto nie chce przyznać się, że nim jest. Wydaje mu się, że jest
bogaty, a w rzeczywistości jest najuboższym z ubogich. A to dlatego, że
jest niewolnikiem grzechu, który każe mu używać swego bogactwa
i władzy nie po to, by służyć Bogu i bliźnim, ale by zagłuszyć w sobie
myśl, że i on w rzeczywistości jest tylko ubogim żebrakiem. Im większym
bogactwem i władzą dysponuje, tym większe może się stać jego kłamliwe zaślepienie. Dochodzi do tego, że
nie chce nawet widzieć ubogiego Łazarza, żebrzącego u drzwi jego domu (por. Łk 16, 20-21), który jest
figurą Chrystusa żebrzącego w ubogich o nasze nawrócenie. Łazarz stanowi możliwość nawrócenia, którą
Chrystus nam daje, a której być może nie widzimy. Temu zaślepieniu towarzyszy pełna pychy żądza
wszechmocy, w której rozlegają się złowieszczo szatańskie słowa: “będziecie jak Bóg” (Rdz 3, 5), będące
źródłem każdego grzechu. Nie zmarnujmy tego czasu Wielkiego Postu, który sprzyja nawróceniu! Prośmy
o to przez macierzyńskie wstawiennictwo Dziewicy Maryi, która jako pierwsza, w obliczu wielkiego Bożego
miłosierdzia, jakim Bóg Ją darmo obdarował, uniżyła się (por. Łk 1, 48) mówiąc, że jest pokorną służebnicą
Pańską.

W Roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia módlmy się słowami
Świętej Siostry Faustyny o łaskę pełnienia dzieł
miłosierdzia względem bliźnich
Pragnę się cała przemienić w miłosierdzie Twoje i być żywym odbiciem
Ciebie, o Panie; niech ten największy przymiot Boga, to jest niezgłębione
miłosierdzie Jego, przejdzie przez serce i duszę moją do bliźnich.
- Dopomóż mi do tego, o Panie, aby oczy moje były miłosierne, bym nigdy nie
podejrzewała i nie sądziła według zewnętrznych pozorów, ale upatrywała to, co
piękne w duszach bliźnich, i przychodziła im z pomocą.
- Dopomóż mi, aby słuch mój był miłosierny, bym skłaniała się do potrzeb
bliźnich, by uszy moje nie były obojętne na bóle i jęki bliźnich.
- Dopomóż mi, Panie, aby język mój był miłosierny, bym nigdy nie mówiła
ujemnie o bliźnich, ale dla każdego miała słowo pociechy i przebaczenia.
- Dopomóż mi, Panie, aby ręce moje były miłosierne i pełne dobrych
uczynków, bym tylko umiała czynić dobrze bliźniemu, na siebie przyjmować
cięższe, mozolniejsze prace.
- Dopomóż mi, aby nogi moje były miłosierne, bym zawsze śpieszyła z pomocą bliźnim, opanowując swoje własne
znużenie i zmęczenie. Prawdziwe moje odpocznienie jest w usłużności bliźnim.
- Dopomóż mi, Panie, aby serce moje było miłosierne, bym czuła ze wszystkimi cierpieniami bliźnich. Nikomu nie
odmówię serca swego. Obcować będę szczerze nawet z tymi, o których wiem, że nadużywać będą dobroci mojej,
a sama zamknę się w najmiłosierniejszym Sercu Jezusa. O własnych cierpieniach będę milczeć. Niech odpocznie
miłosierdzie Twoje we mnie, o Panie mój.
- Jezu mój, przemień mnie w siebie, bo Ty wszystko możesz. (Dz. 163).
HARCERZE – „DZIEŃ MYŚLI BRATERSKIEJ”
W związku z harcerskim świętem „Dzień myśli braterskiej”, które
przypadało 22 lutego, harcerze Samborskiej drużyny przygotowali
i poprowadzili Drogę Krzyżową dla dzieci i młodzieży w piątek 26 lutego,
opartą na rozważaniach o uczynkach miłosiernych co do ciała i co do
duszy. Harcerze modlili się o łaskę wiernego służenia Bogu i ojczyźnie.

Czas na uczynki miłosierdzia!
„Odkryjmy na nowo uczynki miłosierdzia względem ciała: głodnych nakarmić,
spragnionych napoić, nagich przyodziać, przybyszów w dom przyjąć, więźniów
pocieszać, chorych nawiedzać, umarłych pogrzebać” – napisał Papież Franciszek w bulli
ogłaszającej Nadzwyczajny Rok Miłosierdzia. – „I nie zapominamy o uczynkach miłosierdzia
względem ducha: wątpiącym dobrze radzić, nieumiejętnych
pouczać, grzeszących upominać, strapionych pocieszać, krzywdy
cierpliwie znosić, urazy chętnie darować, modlić się za żywych i
umarłych”.
Uczynki miłosierdzia znane z katechizmu nawiązują do
Chrystusowej zapowiedzi Sądu Ostatecznego i sposobu osądzenia
każdego człowieka: na podstawie uczynków miłości wobec osób, które
Bóg postawił na naszej życiowej drodze. Święta Faustyna zanotowała
słowa Jezusa, który powiedział: „Jeżeli dusza nie czyni miłosierdzia,
nie zazna go ode mnie w dzień Sądu”.
Na obecny czas Wielkiego Post jest wielka okazja, aby połączyć
osobiste nawrócenie i dzieło miłosierdzia. Ojciec Święty Franciszek napisał, że tylko w ten
sposób, kiedy połączymy dotyk miłosierdzia: dotyk ciała Chrystusa cierpiącego, ukrzyżowanego
i nawrócenie własne, jesteśmy w stanie dobrze przeżyć ten czas.
Każdy z uczynków, niezależnie od tego, czy wzywa nas, by dzielić się dobrami
materialnymi, gościnnością, dobrym słowem, przebaczeniem, pociechą, dobrą radą, czy
modlitwą, wymaga poświęcenia czasu. Tak naprawdę każdy uczynek miłosierdzia wymaga
wyjścia z myślenia tylko o sobie, wymaga dzielenia się sercem. To ważne przypomnienie,
ponieważ „Pod koniec naszego życia będziemy sądzeni z miłości” jak to pisał św. Jana od
Krzyża.
s. Elżbieta

W prostych słowach wiersza uczynki miłosierdzia wyrażono tak:
Uczynki co do ciała
w życiu spełniać będę
Tak czynił Pan Jezus
i ja tak czynić będę .
1. Głodnych nakarmić.
Gdy ktoś jest głodny,
nakarmić go trzeba,
tak mówi przykazanie
naszego Ojca w niebie.
2. Spragnionych napoić.
Utrudzonego podróżą
do domu zaproszę,
spragnionemu wędrowcy
szklankę wyniosę.
3. Nagich przyodziać.
Dbam o ubranie,
czyszczę i szanuję,
gdy z niego wyrosnę, innym
podaruję.
4. Podróżnych w dom przyjąć.
Podróżnych przyjmować,
zmęczonym pomagać,
bezdomnych pocieszać, biednych
wspomagać.
5. Więźniów pocieszać.
Odwiedzę i pocieszę
swego przyjaciela

który karę otrzymał za swe
przewinienia.
6. Chorych odwiedzać.
Chorego odwiedzę
i pocieszę szczerze,
swoim uśmiechem
ból jego uśmierzę.
7. Umarłych pogrzebać.
Ze smutkiem i żalem
pożegnam zmarłego,
wezmę udział w pogrzebie,
modląc się za niego.
Uczynki co do duszy
w życiu spełniać będę
Tak czynił Pan Jezus
i ja tak czynić będę.
1. Grzesznych upominać.
Gdy ktoś źle czyni
upomnieć go trzeba,
grzechem się brzydzi
nasz Ojciec z nieba.
2. Nieumiejętnych pouczać.
Tych, co nie wiedzą,
trzeba pouczyć,
by ze złej drogi
mogli zawrócić.

3. Wątpiącym dobrze radzić.
Ja dobrze radzić nie umiem może
więc proszę Ciebie
wspomóż mnie, Boże!
4. Strapionych pocieszać.
Smutnych pocieszać,
choć jestem mały
umiem, bo kocham
serduszkiem całym.
5. Krzywdy cierpliwie znosić.
Krzywdy cierpliwie
znoszę, bez złości,
myśląc o Twojej Jezu, miłości.
6. Urazy chętnie darować.
Urazy chętnie
darować śpieszę,
bo wiem, że Serce
Boże ucieszę.
7. Modlić się za żywych i
umarłych.
Gdy ręce złożę modląc się
szczerze „Ojcze nasz”,
„Zdrowaś” odmówię „Wierzę” .
I za umarłych dodam wezwanie:
Wieczne odpoczywanie, racz im
dać, Panie!

MINISTRANCI

- już po zakończonych odwiedzinach kolędowych,

w sobotę 30 stycznia, z inicjatywy Księdza Proboszcza ministranci spotkali się
z księżmi na zimowym grillowaniu przy smacznych kiełbaskach. Grillującym
kiełbaski był sam ksiądz Proboszcz Andrzej. Wszyscy zajadali się ze smakiem.
Nie tylko ministranci, ale również dzieci, dla których w tym czasie Siostry
zorganizowały zabawę karnawałową chętnie dołączyli się do smacznego
popołudniowego poczęstunku. Choć wietrzna, to jednak bardziej wiosenna
niż zimowa pogoda dopisała miłemu spotkaniu na świeżym powietrzu.
W OSTATNIM CZASIE
ODESZLI DO WIECZNOŚCI
NASI PARAFIANIE:
+ MARIA ZIEMBOWICZ;
+ JADWIGA ŁAHODA;
+ ANIELA DZIDZIŃSKA;
+ BRONISŁAWA PUKALAK;
+ BOGUMIŁA FOMENKO;
+ MICHAŁ URUSZCZAK (Ucherce);
+ ZOFIA ZIEMNIAK (Czukwa)

DO WSPÓLNOTY
KOŚCIOŁA PRZEZ
SAKRAMENT CHRZTU
ŚWIĘTEGO ZOSTALI
WŁĄCZENI:
Beata Lewkowicz (Sambor);
Magdalena Tymoszenko
(Radłowice); Artur Klinkiewicz
(Radłowice); Anna Kowalska
(Sambor)

SAKRAMENTALNY
ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI
PRZED OŁTARZEM
ZAWARLI:
Wiktor Honcz i Halina Lubczyńska
(23.01);
Kazimierz Kozioł Szczebiński
i Włodzimiera Zelman (31.01);
Rościsław Czułacz
i Iwanna Skrypnik (06.02)

RADA PARAFIALNA
W środę 24 lutego 2016, po Mszy Świętej wieczornej odbyło się spotkanie Rady Parafialnej. Omawiano problem
związany z wymianą okien i drzwi zewnętrznych w kościele parafialnym.

OPŁATEK RÓŻ
RÓŻAŃCOWYCH
(24.01.2016)
ZABAWA
KARNAWAŁOWA
DLA DZIECI
UCZĘSZCZAJĄCYCH
NA KATECHEZĘ
(30.01.2016)

POŚWIĘCENIE ŚWIEC DLA
DZIECI KOMUNIJNYCH
(02.02.2016)
POŚWIĘCENIE
MODLITEWNIKÓW DLA
DZIECI KOMUNIJNYCH
(14.02.2016)

