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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
V NIEDZIELA ZWYKŁA
Dziś gościmy byłego wikariusza naszej parafii, o. Doriana, obecnie misjonarza
w Republice Centralnej Afryki, który głosi kazania. Po Mszy św. przed kościołem można
złożyć ofiarę na misje franciszkańskie w RCA.
O godz. 16.30 zapraszamy na nieszpory niedzielne.
Dziś spotkanie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich o godz. 14.30 w domu parafialnym.
W przyszłą niedzielę rozpoczynamy czterdziestogodzinne nabożeństwo jako
przygotowanie do zbliżającego się czasu Wielkiego Postu.
We wspomnienie św. Agaty (poniedziałek) po Mszach św. błogosławieństwo chleba,
a także nabożeństwo do Ducha Świętego.
W sobotę, 10 lutego, w przeddzień wspomnienia NMP z Lourdes i Światowego Dnia
Chorego pod hasłem „’Oto syn Twój (…) Oto Matka twoja’. I od tej godziny uczeń wziął Ją
do siebie” zapraszamy o godz. 8.30 na różaniec, o godz. 9.00 na Mszę św. z udzieleniem
sakramentu namaszczenia chorych i nabożeństwo w intencji chorych, tych, którzy się
nimi opiekują, osób starszych, samotnych oraz Parafialnego Zespołu Caritas.
Nabożeństwo zostanie zakończone błogosławieństwem lourdzkim. Po modlitwie
w kościele odbędzie się radosne spotkanie przy stole w domu parafialnym. Zadbajmy, by
nasi chorzy mogli wziąć udział w tym spotkaniu. Natomiast parafialny dzień chorych
odbędzie się u nas 14 kwietnia, w Tygodniu Miłosierdzia.
Spotkanie rodzin należących do wspólnoty Domowego Kościoła odbędzie się w sobotę
o godz. 15.00.
W miesiącu lutym jest jeszcze kilka wolnych intencji. Zainteresowanych prosimy
o zgłoszenie się w zakrystii.
Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, którą można nabyć wychodząc z kościoła.
W ostatnim czasie odeszli do Pana nasi Parafianie:
w wieku 79 l. śp. Józef KOŁODZIEJCZYK z ul. Wymysłów; w wieku 77 l. śp. Rudolf SKABA
z ul. Ustronnej; w wieku 59 l. śp. Jan KACZMARCZYK z ul. Łąkowej.
Wieczny odpoczynek…
Zapowiedzi:

- spotkanie rodziców dzieci przygotowujących się do Wczesnej i I Komunii św. wraz
z dziećmi w poniedziałek, 12 lutego o godz. 19.00;
- poświęcenie świec dzieciom przygotowującym się do Wczesnej i I Komunii św. w piątek,
16 lutego podczas Mszy św. o godz. 17.00;
- spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej w niedzielę, 18 lutego o godz. 14.30.
Za wszelkie ofiary, modlitwy i wyrazy życzliwości składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
Niech Boże błogosławieństwo oraz opieka Maryi, św. Józefa i św. Antoniego
towarzyszy nam każdego dnia nowego tygodnia.

INTENCJE MSZY ŚW. 4.02 – 11.02.2018
V Niedziela Zwykła – 4.02
7.00 W int. Kariny MANDERA i jej dziecka z prośbą o zdrowie i Boże błog.
8.30 Za ++ Józefa TOMALA, rodziców i rodzeństwo.
10.00 W int. o. Maksymina z prośbą o Boże błog. – int. od „Margaretek”.
11.30 W int. Sebastiana KLEWEK z ok. 40. rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze Boże błog., zdrowie, opiekę Maryi i Świętych.
17.00 Za + Jana RAMUSIŃSKIEGO.
Poniedziałek – wspomnienie św. Agaty, dz. i męcz. – 5.02
7.00 W int. Krystyny i Eugeniusza z ok. 49. rocz. śl. i kolejnej rocz. ur. Krystyny z podz. za
otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błog., zdrowie, opiekę Maryi i Świętych.
18.00 W int. Marty z ok. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog. i dary Ducha Św.
Wtorek – wspomnienie św. Pawła Miki i towarzyszy, męcz. – 6.02
7.00 W int. Ireny i Pawła z ok. kolejnej rocz. śl. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze
Boże błog., zdrowie, opiekę Maryi i Świętych.
17.00 Za + Martynę CZERNY we wspomn. ur.
18.00 W int. Justyna z ok. ur. z prośbą o potrzebne łaski, Boże błog. i zdrowie.
Środa – wspomn. św. Kolety z Corbie, dziewicy – 7.02
7.00 Za + Agnieszkę NAWROTEK – NOWAK.
18.00 Za + Annę NOWORZYN w 30. dn. po śm.
Czwartek – 8.02
7.00 Za ++ Bronisławę i Franciszka KOŁODZIEJ w rocz. śm.
18.00 Za + Romualda KRUCZEK we wspomn. ur.
Piątek – 9.02
7.00 Za ++ Franciszkę, Franciszka SZMIEREK, syna Witolda, rodziców z obu stron i dusze
w czyśćcu cierpiące.
17.00 W int. Michała i córki Klaudii z ok. ich ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze Boże błog., opiekę Maryi i Świętych.
Sobota – wspomnienie św. Scholastyki, dz. – 10.02
7.00 Za ++ z rodziny GRUCHEL oraz z pokrewieństwa z obu stron.
9.00 Przez wstaw. NMP z Lourdes w int. chorych, cierpiących, seniorów i tych, którzy
się nimi opiekują, a także za członków Parafialnego Zespołu Caritas.
14.00 Chrzest poza Mszą.
18.00 Do Bożego Miłosierdzia za + Piotra STAWINOGĘ.
18.00 Za + Ryszarda URBANA w 35. rocz. śm.
VI Niedziela Zwykła – 11.02
7.00 W int. rodziny z prośbą o Boże błog., dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej
i św. Antoniego.
8.30 Za ++ Przemysława JASEK w 10. rocz. śm., Jerzego i Dorotę DRAB w 14. rocz. śm.
10.00 Za + Krystynę NOWAK w 9. rocz. śm.
11.30 W int. Piotra i Mateusza z prośbą o zdrowie i Boże błog.
17.00 Za ++ Mikołaja ŻYŁA, z rodzin ŻYŁÓW i STARZECKICH
W naszym klasztorze odprawiane są Msze św. gregoriańskie:
1. za + Marka WOJTAKA (od 1.02 – 2.03.2018 r.)
2. za ++ Franciszka i Annę PODKÓWKA (od 1.02 – 2.03.2018 r.)
Można zamawiać Msze św. gregoriańskie i do Dworu Niebieskiego (30 Mszy św. bez przerwy),
a także tzw. intencje bezterminowe, czyli bez określenia daty i godziny odprawienia takiej Mszy.

Myśl św. Jana Pawła II z Adhortacji Apostolskiej „Redemptoris Custos”:
Można powiedzieć, iż to, co uczynił Józef, zjednoczyło go w sposób
szczególny z wiarą Maryi: przyjął on jako prawdę od Boga pochodzącą to,
co Ona naprzód przyjęła przy zwiastowaniu.
KOMENTARZ DO DZISIEJSZEJ EWANGELII
(Mk 1,29-39)
Jesteśmy potrzebni
„Przynosili do Niego wszystkich chorych” (Mk 1, 32). Pomóc chorym znaleźć Jezusa – to bez
wątpienia zadanie, jakie stoi przed nami. Dołożyć starań, by osoba chora lub starsza mogła
wziąć udział w niedzielnej Mszy św., wyspowiadać się. Może tęskni za Jezusem, bo już tak
dawno nie była w swoim kościele, a nie ma śmiałości poprosić, by ktoś ją
zawiózł? Nie jesteśmy w stanie przywrócić nikomu zdrowia – to może tylko
Bóg. Możemy jednak mieć udział w uzdrawiającym działaniu Chrystusa,
pomagając spotkać się z Nim osobom chorym lub starszym, jakie znamy.
Jezu Chryste, tak wiele osób potrzebuje życzliwego wsparcia i pomocy.
Otwórz moje oczy na potrzeby bliźnich i zapal w moim sercu pragnienie
służenia Tobie w chorych, cierpiących i starszych. o. Jarosław Krawiec OP
11 LUTEGO
ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO
„Oto syn Twój (…) Oto Matka twoja”. I od tej godziny uczeń wziął Ją
do siebie” (J 19, 26-27)
Maryi, Matce czułości, pragniemy powierzyć wszystkich chorych na ciele
i duchu, aby umacniała ich nadzieję. Prośmy Ją także, aby nam pomagała
być otwartymi na chorych braci. Kościół wie, że potrzebuje specjalnej
łaski, aby mógł sprostać swojej posłudze ewangelicznej w zakresie opieki
nad chorymi. Toteż zjednoczmy się wszyscy w modlitwie do Matki Pana,
błagając usilnie, aby każdy członek Kościoła przeżywał z miłością
powołanie do służby życiu i zdrowiu. Niech Dziewica Maryja wstawia się
za tym XXVI Światowym Dniem Chorego; niech pomaga osobom chorym
przeżywać swoje cierpienie w jedności z Panem Jezusem i niech wspiera
tych, którzy się nimi opiekują. Wszystkim – chorym, pracownikom służby zdrowia
i wolontariuszom – udzielam z serca Błogosławieństwa Apostolskiego.
(Z Orędzia papieża Franciszka na XXVI Światowy Dzień Chorego 2018 r.)
DLA NASZEJ PARAFII NADCHODZI
CZAS MOCY I ŁASKI
Scenariusz jest z reguły taki sam. Spokój, spokój, spokój i nagle do
parafii przyjeżdża figura z Gargano. Bum! — i w jednej chwili
spokojne, uregulowane życie całej wspólnoty parafialnej ulega
gwałtownemu przyśpieszeniu. Bo św. Michał Archanioł naprawdę
przyciąga ludzi. Nieważne, czy to dzień roboczy, czas kanikuły, czy
wczesne godziny — w kościele zawsze brakuje wolnych miejsc.
I wszędzie poruszenie jest niezwykłe.
— Niektórzy mówią, że wiek XXI ma wszystko. Wszystko oprócz
czasu. Ale dla św. Michała ci wiecznie zagonieni ludzie potrafią
jednak znaleźć czas — zauważa ks. Ryndak.

A wszystko to dzieje się przecież często zupełnie bez jakiejkolwiek reklamy. Ludzie
spontanicznie dowiadują się o peregrynacji, niekiedy przychodzą do kościoła kompletnie
przypadkowo. A może jednak to nie jest przypadek?
Łukasz Kaźmierczak www.opoka.org.pl
Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom
złego ducha, bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty,
Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym
świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.
ROK ŚWIĘTEGO STANISŁAWA KOSTKI (c.d.)
Bierzcie przykład ze św. Stanisława Kostki, przygotowując się do sakramentu bierzmowania. Apelujcie
wraz z nami do ludzi kultury i środków społecznego przekazu, aby przez ciekawe filmy, przedstawienia
teatralne, audycje i inne formy przekazu przywracali pamięć o Stanisławie. Pielgrzymujcie do
Rostkowa – miejsca jego narodzin i do Przasnysza – miejsca jego chrztu, a także do katedry płockiej
z jej pięknym ołtarzem tego świętego oraz grobowcami władców Polski i Mazowsza. Młodzi
mobilizujcie waszych rodziców i duszpasterzy, by nie bali się wymagać od was i od siebie „rzeczy
większych”.
Z Listu Episkopatu Polski na Rok Świętego Stanisława Kostki

Sanktuarium św. Stanisława Kostki w Rostkowie
W 1550 r. w Rostkowie urodził się św. Stanisław Kostka, patron dzieci
i młodzieży. Kościół ogłosił go błogosławionym w 1605 r., a świętym
w 1726 r. Od 1983 r. przybywają tu doroczne diecezjalne pielgrzymki
młodzieży, które gromadzą coraz więcej uczestników, również spoza
diecezji płockiej.
W 1488 r. wystawiono w Rostkowie pierwszą
drewnianą
kaplicę.
Następną
zbudowano
prawdopodobnie w 1621 r. na miejscu dawnego dworu Kostków. Kolejny
drewniany kościół powstał po 1717 r. W latach 1726 - 1774 Rostkowo
należało do jezuitów z Pułtuska. W 1742 r. rozpoczęto budowę drewnianej
kaplicy. W 1820 r. świątynia uległa zniszczeniu i w 1885 r. została rozebrana. Obecny kościół
zbudowano w latach 1895 - 1900, w części z ofiar ludności Królestwa Kongresowego.
Murowaną neogotycką budowlę wzniesiono na planie prostokąta z wieżą od zachodu.
W neogotyckim ołtarzu umieszczono rzeźbę św. Stanisława Kostki odbierającego z rąk Matki
Bożej Dzieciątko Jezus. W 1926 r. do kościoła sprowadzono z Rzymu relikwie św. Stanisława
Kostki. Parafię w Rostkowie erygowano 20.08.1967 r. z okazji 400 - lecia śmierci patrona.
Specjalnymi gośćmi uroczystości byli prymas Stefan Wyszyński i kardynał Karol Wojtyła.
Obchody zgromadziły około 50 tysięcy wiernych. 2.05.2000 r. kościół
ustanowiono diecezjalnym sanktuarium św. Stanisława Kostki.
Ciekawostki:
Na placu przykościelnym znajduje się głaz, na którym według legendy jest
odciśnięta stopa św. Stanisława Kostki. W 2000 r. zorganizowano Galerię św.
Stanisława Kostki, w której zgromadzono przedmioty związane z kultem
świętego. Od wrześniu 2004 r. galeria posiada salę wystaw czasowych. Obok
szkoły, mieszczącej się w dawnym dworze, powstaje tzw. Park Dydaktyczny
z aleją pomników osób zasłużonych w skali kraju i regionu, związanych
z terenami gminy Czernice Borowe.
Z CZEGO SIĘ ŚMIEJOM U ANTKA NA WINKLU

Z „Niecodziennika" ks. Jana Twardowskiego
Pewien ksiądz, doktor teologii, przyszedł w zastępstwie katechety na lekcje religii
do przedszkola. Dotykał rękami główek dzieci i mówił:
- Pamiętajcie na całe życie: Bóg jest transcendentalny.

