Niedzielna Msza święta—obowiązkiem każdego
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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.

Pismo „Źródło wiary” – Salezjańska parafia rzymskokatolicka 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

WIARY
Marzec 2017r.

Pamiętaj więc o tym
siostro, bracie masz czterdzieści dni
umartwienia w ciszy
żałuj za swe grzechy
czyń pokutę skruchy zrób rachunek sumienia
z życia doczesnego
nie odwlekaj w czasie
żałuj; -bądź miłością Jego

KALENDARZ LITURGICZNY – MARZEC.
W TROSCE O BOŻE ŻYCIE.

ROZPIĘTY NA RAMIONACH.
Rozpięty na ramionach jak sokół na niebie
Chrystusie Synu Boga spójrz proszę na ziemię

1. III – środa Popielcowa.
9. III – świętego Dominika Savio.
20. III – Uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP.
25. III – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego.

1. Na ruchliwe ulice, zabieganych ludzi
Gdy dzień się już kończy, a ranek się budzi
Uśmiechnij się przyjaźnie z wysokiego krzyża
Do ciężko pracujących, cierpiących na pryczach.

26 marca nasz ks. Proboszcz Piotr Smolka obchodzi
swoje urodziny.
Z tej okazji przychodzimy do Was ze słowami
wdzięczności za Waszą posługę kapłańską w
naszym kościele: za głoszenie Słowa Bożego, za
naukę, która uczy nas jak żyć według przykazań
Bożych i prowadzi nas do zbawienia.
Życzymy Wam pokoju serca, czynów,
Błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Bożej
Wspomożycielki Wiernych.
Życzymy Wam odwagi kochania siebie,
jak Bóg Was ukochał i kochania innych Jego
miłością.
Niech Wasze życie będzie dla każdego
człowieka drogowzkazem do źródła miłości.
Życzymy Wam pięknych chwil życia, któte
napełnią Was radością i optymizmem.
Życzymy Wam szczęścia w najlepszym tego słowa znaczeniu.
Życzymy Wam wiary, nadziei i miłości.

BWS.

2. Pociesz zrozpaczonych, zrozum głodujących,
Modlących się wysłuchaj, wybacz umierającym.
Spójrz cierpienia sokole, na wszechświat, na ziemię,
Na cichy, ciemny kościół, dziecko wzywające Ciebie.
3. A gdy nas będziesz sądził, Boskie miłosierdzie,
prosimy Twoje dzieci, nie sądź na miarę siebie.

Для Вас Діти Оповідання.
Добре слово.
В однієї жінки була маленька донька Оля. Коли дівчинці
виповнилося п'ять років, вона тяжко захворіла: простудилась, почала
кашляти й танула на очах. До нещасної матері почали приходити
родичі: Олині тітки, дядьки, бабусі, дідусі. Кожен приносив щось
смачне й поживне: липовий мед і солодке коров'яче масло, свіжі лісові
ягоди й горіхи, перепелині яєчка й бульйон з курячого крильця. Кожен
говорив: "Треба добре харчуватися, треба дихати свіжим повітрям і
хвороба втече в ліси й на болота".
Оля їла мед у стільниках і солодке коров'яче масло, лісові ягоди й
горіхи, перепелині яєчка й бульйон з курячого крильця. Але нічого не
допомагало - дівчинка вже ледве вставала з ліжка.
Одного дня біля хворої зібрались усі родичі. Дідусь Опанас сказав:
- Чогось їй не вистачає. А чого - і сам не можу зрозуміти. Раптом
відчинились двері і в хату ввійшла прабабуся Олі - столітня Надія.
Про неї родичі забули, бо багато років сиділа прабабуся Надія в хаті,
нікуди не виходила. Але почувши про хворобу правнучки, вирішила
навідати її.
Підійшла до ліжка, сіла на ослінчик, взяла Олину руку в свою,
зморшкувату і маленьку, й сказала:
- Немає в мене ні медових стільників, ні солодкого коров'ячого масла,
немає ні свіжих лісових ягід, ні горіхів, немає ні перепелиних яєчок, ні
курячого крильця. Стара я стала, нічого не бачу. Принесла я тобі, мила
моя правнучко, один-єдиний подарунок: сердечне бажання. Єдине
бажання залишилось у мене в серці - щоб ти, моя квіточко, видужала й
знову раділа ясному сонечкові.
Така величезна сила любові була в цьому доброму слові, що
маленьке Олине серце забилось частіше, щічки порозовішали, а в очах
засяяла радість.
- Ось чого не вистачало Олі,- сказав дід Опанас.- Доброго слова.

Василь Сухомлинський.

Kochani Parafianie i Przyjaciele Przemyślan
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste
Zmiłuj się nad nami!!!
Od Środy Popielcowej weszliśmy w okres rozważania męki i śmierci
Jezusa naszego Boga, który z największej Miłości umarł za nas Grzesznych,
aby otworzyć nam Niebo. Czas Wielkiego Postu to czas naszego
nawrócenia i walki ze złym duchem, który chce nas zniszczyć. „Czuwajcie i
módlcie się” bo szatan jak lew chce nas pożreć. Stoi u wrót i czycha, 24
godziny nie śpi aby nas pożreć. Jutro pójdziesz do spowiedzi, pomodlisz
się, a dzisiaj grzesz.
W pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu usłyszymy o kuszeniu Pana
Jezusa. Trzy razy podchodził zły duch do Jezusa:
"Wtedy Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez
diabła. A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł w
końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: Jeśli jesteś Synem
Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem. Lecz On mu odparł:
Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem,
które pochodzi z ust Bożych. Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego,
postawił na narożniku świątyni i rzekł Mu: Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć
się w dół, jest przecież napisane: Aniołom swoim rozkaże o tobie, a na
rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień.
Odrzekł mu Jezus: Ale jest napisane także: Nie będziesz wystawiał na próbę
Pana, Boga swego. Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę,
pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do Niego:
Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. Na to odrzekł mu
Jezus: Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: Panu, Bogu swemu,
będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Wtedy opuścił
Go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali Mu."
W Dzienniczku św. Siostry Faustyny nr. 1497 zeszyt V jest opisane jak
szatan namawia Siostrę Faustynę „... patrz, jak to wszystko sprzeczne
co ci Jezus daje: każe ci zakładać klasztor, a daje ci chorobę; każe ci starać
się o święto miłosierdzia, a przecież takiego święta wcale świat nie chce. Po
co się modlisz o to święto? To święto jest tak niestosowne. Dusza moja

milczy i modli się aktem woli, nie wchodząc w rozmowę z duchem
ciemności.
Bierzmy przykład ze Świętej Siostry Faustyny i prośmy Ją aby pomogła
nam wraz ze świętym Józefem uratować Dusze nasze i Grzeszników.
Odmawiajmy codziennie w Wielkim Poście o godz. 20.00 10 Różańca
Świętego i Koronkę do Bożego Miłosierdzia o pokój w naszych rodzinach,
w kraju i w świecie, a zobaczymy że Bóg nas uratuje.
Proszę Was o modlitwę, ja też pamiętam o Was w modlitwie.
Ks. Piotr Smolka.
Wystarczyła ci sutanna uboga,
I ubogi wystarczył ci ślub.
Bo wiedziałeś kim jesteś dla Boga,
I wiedziałeś co tobie dał Bóg.
25 lutego do pracy w naszej parafii przyszedł ks. Augustyn
Szczerbinski SDB.
Czcigodny Księże witamy serdecznie Was w nowym miejscu posługi
duszpasterskiej. Jest to kolejny przystanek w rozwoju duchowym Księdza.
Posługa kapłańska to ciągła wędrówka, nauka, zbieranie nowych
doświadczeń. To możliwość pokazania innym, jaką wartość ma wiara.
Nowa Parafia, nowi ludzie, nowe wyzwania i zadania. Przyjście nowego
duszpasterza to rozbudzenie w świadomości parafian nowych oczekiwań,
pragnień, nadziei.
Korzystając z tej okazji składamy Księdzu życzenia: dużo satysfakcji
z pracy w nowej placówce, spełnienia marzeń, zadowolenia i sukcesów
zarówno duszpasterskich, jak i osobistych.
Niech Ci Pan Bóg błogosławi i niechaj szczerze na nowej
duszpasterskiej niwie, a Matka Boża Wspomożycielka Wiernych
zawsze ma w swej matczynej opiece i wyprasza u swego Syna
wszystkie potrzebne łaski.
Szczęść Wam Boże.

Redakcja.

Okres Wiejkiego Postu.
Krzyż, wbity na Golgocie tego nie wybawi,
Kto sam na sercu swoim krzyża nie postawi.
Adam Mickiewicz.
Panie Jezu, Ty Swoją krwją obmyłeś nasze grzechy. Na Swe święte ramiona
wziąłeś ciężar naszych win i poniosłeś na Golgotę. Trzy razy upadłeś pod
ciężarem krzyża. Pod krzyżem z miłości do nas. Ty Jezu bez wachania przyjąleś
wolę Swego Ojca, aby my mieliśmy życie wieczne. Na krzyżu cierpienia umarłeś.
A my nadal żyjemy w grzechu.Idziemy przez ulice… Dookoła pełno ludzi, którzy
spieszą się do pracy, do szkoły, do sklepu. Każdy ma swe myśli, życiowe trudności.
I tak każdego dnia… W takim biegu trudno znaleść czas na modlitwę.
Odpocznij…Popacz dookoła…Pomyśl…Co my robimy dla zbawienia?
Czy patrząc na Twoją mękę Jezu uświadamiamy sobie swoje grzechy i upadki?
Czy pragniemy zmienić swoje życie na lepsze i iść za Tobą ścieżką Miłości do
Boga i Bliźniego z pokorą dźwigać swój własny krzyż?
Kolejny raz weszliśmy w czas Wielkiego Postu. Czas zadumy, pracy nad sobą.
Przeżywamy trudne czasy… Obok nas trwa wojna, giną niewinni, młodzi
ludzie… A my mamy to szczęście żyć. Żyć w miłości z Chrystusem. Więc
korzystajmy z tego. Czyńmy tylko to co jest miłe Panu Bogu, co jest napisane w
Piśmie Świętym , żyjmy zgodnie z Jego wolą. Nie traćmy czasu na głupstwa, na
internet, na oglądanie złych filmów, bo,
«.. nieznamy dnia ani godziny, kiedy Pan Bóg przyjdzie» i wezwie nas do
Królewstwa Niebieskiego, na które trzeba zasłużyć już tu, na ziemi.
Spróbujmy więcej czasu znaleść na czytanie i rozważanie Pisma Świętego, na
modlitwę – rozmowę z Bogiem. Codziennie odmawiajmy chociaż jeden dziesiątek
Różańca Swiętego, prosząc Matkę Bolesną,
która oddała za nas grzesznych Swego jedynego Syna o pokój na Ukrainie, o pokój
w naszych sercach, rodzinach i w świecie.
Starajmy się już teraz, nie czekając końca Wielkiego Postu, zastanowić się nad
swoim życiem. Pomyślmy , czy nie skrzywdziliśmy bliźniego swego, czy nie
obraziliśmy swoich rodziców, starszych, kolegów i koleżanek; przebaczmy swym
krzywdzicielom, aby z czystym i otwartym sercem przyjąć Pana Jezusa.
Redakcja.

