Niedzielna Msza święta—obowiązkiem każdego
chsześcijanina.
---------------------------------------------------------------------------------------W Roku Bozego Miłosierdzia zachęcamy wszystkich Parafian
do codziennej modlitwy -- Koronki do Bożego Miłosierdzia.

ŹRÓDŁO
WIARY

My mamy za co dzieńkować 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 ryzmskokatolicka pw. Św.
Apostołów Piotra i Pawła w Przemyślanach k-Lwowa ul.
Czupernosowska 3.
Tel./fax +38 032 632 23 28; www. Przemyslany-sdb.com;
ks.piotr.sdb@op.pl
Ks. Piotr Smolka – z dopisem na odbudowę wieży Kościoła w Przemyślanach
na Ukrainie
Bank PKO S.A. Grupa PKO S.A. II Oddział w Krakowie nr konta:
62124014441111001008304659

Marzec 2016.

Trwa Wielki Post.
Ten czas przeżyjmy w skupieniu.
Krótsze niech będą rozmowy.
Skromniejsze nasze posiłki.
Więcej czuwania nad sobą.
Oddalmy zło, które może
chwiejnych zagarnąć w niewolę,
i brońmy siebie przed wrogiem
pełnym podstępnej przemocy.
AMEN.

PEWNEJ NOCY.
KALENDARZ LITURGICZNY – MARZEC.
W TROSCE O BOŻE ŻYCIE.
9. III – świętego Dominika Savio.
19. III – Uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP.
20. III – Niedziela Palmowa.
24. III – Wielki Cwartek.
25. III – Wielki Piątek.
26. III – Wielka Sobota.
27. III – Wielkanoc.
28. III – Poniedziałek Wielkanocny.

1. Pewnej nocy łzy z oczu mych,
Otarł dłonią swą Jezus
I powiedział mi: nie martw się
Jam przy boku jest twym.
Potem spojrzał na grzeszny świat,
Pogrążony w ciemności I zwracając się do mnie
Pełen smutku tak rzekł:
Powiedz ludziom, że kocham ich
Że się o nich wciąż troszczę Jeśli zeszli już z moich dróg.
Powiedz, że szukam ich.
2. Gdy na wzgórzu Golgoty
Za nich życie oddałem
To umarłem za wszystkich,
Aby każdy mógł żyć.
Nie zapomnę tej chwili
Gdy mnie spotkał mój Jezus
Wtedy byłem jak ślepy
On przywrócił mi wzrok.

Для Вас Діти -- притча.

25.02.16r.
List ks. Proboszcza do Parafian.
Kochane moje Dity
Pochwalony Jezus Chrystus!!!
W Środę Popielcową rozpoczął się Wielki Post i już trwa dwa
tygodnie.
Cieszę się, że 4 dziewczynki chodzą do mnie na katechezę ale
serce boli, że inne Dzieci chodzące do kościoła nie chodzą na
katechezę.
W Wielkim Poście mamy chodzić na Drogę Krzyżową w piątki
o godz.18.00 i zostać na Mszy Świętej.
Prosiłem Wszystkich Parafian i Was czytających ten list abyście
się wyspowiadały i chodziły do Komunii Świętej jako wynagrodzenie
Panu Jezusowi za nasze grzechy i żeby wojna się zakończyła.
Proszę Was abyście pomyślały jak przeżywamy Wielki Post.
Czy w domu słucham starszych, odwiedzam chorych, w szkole
czy jestem przygotowany do uroków, czy nie przeszkadzam innym.
Czy rozważam mękę Pana Jezusa i czy umię modlitwę do
cierpiącego Jezusa.
Dobrze że jesteście, pamiętajcie, że Pan Jezus z Miłości do nas
cierpiał i umarł, a czy my Go kochamy?
Ks. Piotr Smolka.

Modlitwa do Pana Jezusa Cierpiącego
Imbramowickiego.
O, najukochańszy mój Jezu, ubiczowany dla mnie,
poraniony cierniami, okrwawiony i umęczony,
błagam Cię pokornie, wysłuchaj mojej prośby…,
którą przed Twym wizerunkiem Ci polecam.
Szczególnie przez Ranę Twego Boku okaż mi Jezu miłosierdzie,
abym Cię mógł/a jeszcze więcej wielbić i kochać
oraz dziękować Ci przez wszystkie dni życia mego. Amen.
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Kochani Parafianie i Przyjaciele Przemyślan
Chrystus Zmartwychwstał!!!
Weszliśmy w nowy miesiąc marzec poświęcony Św. Józefowi
Oblubieńcowi Maryii, który w cichości i pracowitości poświęcił Swe
życie dla Jezusa Syna Bożego, Który chciał mieć Rodzinę.
Uczmy się Bracia i Siostry od Świętej Rodziny jak żyć, abyśmy
nie marnowali drogocennego czasu jaki Dobry Bóg nam podarował na
ziemi, bo przecież od tego jak obecnie żyjemy będzie ostatecznie
zależała cała wieczność. Ktoś ze Świętych
powiedział «Jakie życie, taka śmierć, jaka śmierć
taka wieczność». Jeszcze mamy czas, ale czas tak
szybko ucieka. W niedługim czasie wejdziemy w
przeżywanie Wielkiego Tygodnia, który zmienił
stary świat.
I u nas od 10-13 marca w naszej Wspólnocie
Parafialnej będziemy przeżywać Rekolekcje
Wielkopostne, które są Czasem Świętym, gdzie
Rekolekcjonista jak ten Dobry Rolnik ma siać na
glębę naszych serc ziarno. Obyśmy byli dobrą glębą i wydali dobry
owoc.
Proszę Was Bracia i Siostry nie zmarnujmy tego czasu powrotu
nas Marnotrawnych Dzieci do Miłosiernego Ojca. Rzućmy Mu się w
Ojcowskie ramiona i wyznajmy skruszeni: «Ojcze zgrzeszyłem, ale
szczerze żałuję i chcę z Bożą pomocą wyrwać się z tego wszystkiego
co jest nędzne, grzeszne i niegodne Dziecka Bożego».
Niech męka i śmierć naszego Brata Jezusa Syna Bożego skruszy
nasze zimne serce i odda Ojcu Niebieskiemu tak zatroskanemu o
nasze wieczne zbawienie.
Życzę Wam Kochani Dobrodzieje i
Przyjaciele odwagi w pokonywaniu naszych słabości.
Nie bójmy się wyznać Jezusowi: «Ty Jesteś Drogą, Prawdą i
Życiem. Jezu Ty masz Słowa Życia wiecznego. Ty jesteś
Zmartwychwstaniem i Życiem. Pomóż man Jezu, bo jesteśmy
grzeszni. Panie Jezu Ty wiesz że Cię Kocham».
Wdzięczny za waszą modlitwę i Dobre Serce
też zapewniam Was o modlitwie
Wasz ks. Piotr Smolka.

Dzie ń Kobiet, to coroczne świ ęto kobiet obchodzone 8 marca,
jako wyraz szacunku dla ofiar walki o równouprawnienie kobiet.
Jest to świ ęto o stosunkowo długiej tradycji, poniewa ż
ustanowione zostało w 1910 r., a wi ęc 106 lat temu.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet składamy
wszystkim Kobietom starsyzm i młodszym, dziewczentam i
tym najmniejszyn dziewczynkam
życzenia
zdrowia,
wszelkiej pomyślności oraz satysfakcji w życiu rodzinnym i
zawodowym.
Niech uśmiech na twarzy,
szczęście i pogoda ducha
towarzyszą Wam każdego
dnia.
Niech Pan Bóg błogosławi
Wam przez całe życie, a
Maryja
Wspomorzycielka
Wiernych ogarnia Was swą
macierzyńską miłością.

Życzymy Wam abyście odnalazły:
w ciszy swoje myśli i marzenia,
w bliskich Wam osobach siłę i piękno
stworzenia,
w otaczającym świecie radość istnienia,
w kolorach, smakach i zapachach wielkość
natchnienia,
a w sobie miłość.

25 MARCA.
Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny.
Oto poczniesz i porodzisz Syna,
któremu nadasz imię Jezus
(Łk 1,31)
Była zwykłą dziewczyną, jakich w Nazarecie i w całym Izraelu było
przecież dużo. Mając około – jak podaje tradycja – piętnastu lat, objawił się
jej Archanioł Gabriel. Panie, musiało to być wielkim zaskoczeniem dla
Maryi, zaskoczeniem, którego nawet nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić.
Młoda dziewczyna ma zostać Matką Syna Bożego.
Maryja musiała być inna, skoro ją właśnie wybrał Bóg na Matkę swojego
Syna. Była inna poprzez Niepokalane Poczęcie. Gdyby dzisiaj
Wszechmogący miał wybierać wśród piętnastolatek, to raczej żadnej by nie
znalazł, która chociaż w setnej części byłaby tak odpowiedzialna jak
Maryja…

______________________________________________________
Zachęcamy Was Bracia i Siostry w tym dniu rozpocząć modlitwę w
intencji poczętego dziecka. Dlatego codziennie przez 9 miesięcy
odmawiajmy jeden dziesiątek Różańca Świętego, rozwarzając
tajenmice Radosne.

Modlitwa codzienna.
Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która
urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa,
człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po narodzeniu,
proszę Cię w intencji tego nie narodzonego dziecka, które duchowo
adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady.
Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili
przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

Ojcze nasz…
10 Zdrowaś Maryjo…
Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary (Mt 9,13)
Dzieła miłosierdzia na drodze jubileuszu.
Orędzie papieża Franciszka na Wielki Post 2016.
(dalszy ciąg)
3. Uczynki miłosierdzia.
Miłosierdzie Boże zmienia serce człowieka i pozwala mu
doświadczyć wiernej miłości, sprawiając, że i on staje się zdolny do
miłosierdzia. Wciąż nowym się cudem jest, że miłosierdzie Boże może
opromienić życie każdego z nas, pobudzając nas do miłości bliźniego i
tego, co tradycja Kościoła nazywa uczynkami miłosierdzia względem
ciała i duszy. Przypominają nam one o tym, że nasza wiara wyraża się
w konkretnych, codziennych uczynkach, które mają pomagać naszemu
bliźniemu w zaspokajaniu potrzeb jego ciała i duszy i na podstawie
których będziemy sądzeni: karmienie, nawiedzanie, pocieszanie,
pouczanie. Dlatego pragnąłem, „aby chrześcijanie zastanowili się
podczas Jubileuszu nad uczynkami miłosierdzia względem ciała i
względem duszy. Będzie to sposób na obudzenie naszego sumienia,
często uśpionego w obliczu dramatu ubóstwa, a także na wchodzenie
coraz głębiej w serce Ewangelii, gdzie ubodzy są uprzywilejowani
przez Boże miłosierdzie” („Misericordiae vultus”, 15). Bowiem to w
człowieku ubogim ciało Chrystusa „staje się znów widoczne w
umęczonych, poranionych, ubiczowanych, niedożywionych,
uciekinierach..., abyśmy mogli Go rozpoznać, dotknąć i troskliwie Mu
pomóc” (tamże). Jest niebywała i skandaliczna tajemnica
przedłużającego się w dziejach cierpienia niewinnego Baranka, krzaku
gorejącego bezinteresowną miłością, przed którym można tylko, jak
Mojżesz, zdjąć z nóg sandały (por. Wj 3, 5); a tym bardziej, gdy
ubogim jest brat lub siostra w Chrystusie, cierpiący z powodu swojej
wiary.
W obliczu tej miłości potężnej jak śmierć (por. Pnp 8, 6)
najnędzniejszym ubogim jest ten, kto nie chce przyznać, że nim jest.
Wydaje mu się, że jest bogaty, a w rzeczywistości jest najuboższy 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 głęboką świadomość, 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 pełne pychy delirium
wszechmocy, w którym rozlegają się złowieszczo szatańskie słowa:
„będziecie jak Bóg” (Rdz 3, 5), będące źródłem każdego grzechu. To
delirium może przyjąć formę społeczną i polityczną, jak pokazały
systemy totalitarne XX w. i jak pokazują dzisiaj ideologie promujące
jedyną słuszną myśl oraz techno-naukę, dążące do tego, by Bóg stał się
nieistotny, a człowiek został sprowadzony do masy, którą można
posługiwać się w sposób instrumentalny. Obecnie mogą to pokazywać
także struktury grzechu związane z modelem fałszywego rozwoju,
opartego na kulcie pieniądza, który zobojętnia na los ubogich bogatsze
osoby i społeczeństwa, które zamykają przed nimi drzwi, odmawiając
nawet ich zobaczenia.
Dla wszystkich zatem Wielki Post w tym Roku Jubileuszowym jest
sprzyjającym czasem, by wreszcie móc wyjść z wyobcowania poprzez
słuchanie Słowa Bożego oraz uczynki miłosierdzia. Poprzez uczynki
względem ciała dotykamy ciała Chrystusa w braciach i siostrach,
którzy potrzebują, by ich nakarmić, odziać, przyjąć do domu i
nawiedzić, a poprzez uczynki duchowe – dawanie rad, pouczanie,
darowanie uraz, upominanie i modlitwę, obcujemy bardziej
bezpośrednio z naszą własną grzesznością. Z tego powodu uczynków
względem ciała i względem ducha nigdy nie należy od siebie
oddzielać. Bowiem właśnie wtedy, gdy dotyka w ubogim człowieku
ciała Chrystusa Ukrzyżowanego, grzesznik może otrzymać w darze
uświadomienie sobie, że on sam jest biednym żebrakiem. Na tej
drodze także „pyszniący się”, „władcy”, „bogacze”, o których mówi
Magnificat, mają możliwość spostrzeżenia, że są niezasłużenie
miłowani przez Chrystusa ukrzyżowanego, który umarł i
zmartwychwstał również dla nich. Tylko ta miłość może zaspokoić
pragnienie nieskończonego szczęścia i miłości, które człowiek usiłuje
osiągnąć, łudząc się, że je znajdzie w kulcie wiedzy, bogactwa i
władzy. Jest jednak zawsze niebezpieczeństwo, że coraz szczelniej
zamykając się na Chrystusa, który w ubogich i potrzebujących wciąż
puka do drzwi ich serc, pyszni, możni i bogaci skażą sami siebie na tę
wieczną otchłań samotności, którą jest piekło. Dlatego dla nich i dla

nas wszystkich na nowo rozbrzmiewają pełne bólu słowa Abrahama:
„Mają Mojżesza i Proroków, niechże ich słuchają!” (Łk 16, 29).
Słuchanie Słowa i wprowadzanie go w życie przygotowuje nas w
najlepszy sposób do świętowania ostatecznego zwycięstwa nad
grzechem i nad śmiercią zmartwychwstałego Oblubieńca, Tego, który
pragnie oczyścić swą Oblubienicę, która oczekuje na Jego przybycie.
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 (por. Łk 1, 38).
Watykan, 4 października 2015 r., w święto św. Franciszka z Asyżu

WIELKI POST:
Z czego zrezygnuj ę w Wielkim Po ście?
Zrezygnuj z narzekania ... skoncentruj si ę na
wdzi ęczno ści.
Zrezygnuj z pesymizmu ... stawaj si ę optymist ą.
Zrezygnuj z gorzkich s ądów ... my śl życzliwie.
Zrezygnuj z nadmiernej troski ... zawierz
Opatrzno ści Bo żej.
Zrezygnuj ze zniech ęcenia ... b ąd ź pe łen nadziei.
Zrezygnuj z zawzi ęto ści ... powró ć do
przebaczenia.
Zrezygnuj z nienawi ści ... odp łacaj dobrem za z ło.
Zrezygnuj z negatywizmu ... b ąd ź pozytywny.
Zrezygnuj z gniewu ... b ąd ź cierpliwszy.
Zrezygnuj z ma łostkowo ści ... stawaj si ę dojrzalszy.
Zrezygnuj ze smutku ... raduj si ę pi ęknem, które
jest wokó ł ciebie.
Zrezygnuj z zazdro ści ... módl si ę o ufno ść.
Zrezygnuj z obgadywania ... kontroluj j ęzyk.

Zrezygnuj z grzechu ... wracaj do cnoty.
Zrezygnuj ze zrezygnowania ... wytrwaj!!!

