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Pismo parafi i Bożego Ciała w Nowych Skalmierzycach
Redaguje Ks.Łukasz Rau i zespół ludzi dobrej woli

Opracowanie graficzne i skład komputerowy:Mieczysław Prałat
Wszelkie uwagi i propozycje prosimy składać osobiście do ks.Łukasza w zakrysti i po każdej

mszy świętej lub nadsyłać na adres e-mail :gloskosciola201 5@wp.pl

http: //www.noweskalmierzyce.parafia. info.pl/

Miejsce
na

reklamę

Kalisz ul.Nowy Świat 1 4
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Drodzy Czytelnicy „Głosu Kościelnego”

Kochani Parafianie!

Rozpoczynamy Wielki Post! ! !

To bardzo ważny,ale i wymagający okres l iturgiczny w życiu każdego z Nas.
Przypominają się słowa Pana Jezusa „nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.
Możemy postawić sobie pytanie w związku z tymi słowami; Kto ma się nawracać?
Czy ludzie grzeszni? Czy ci „stojący” poza kościołem?

Nawrócenia potrzebuje każdy z nas! ta prawda jest warunkiem dobrej oceny
samego siebie i drugiego człowieka. Każdy stając przed Bogiem, przed
NAJŚWIĘTSZYM Bogiem, zauważa swoją grzeszność i kruchość tzw.dobrej woli .
Ale ta świadomość nie ma nas wprowadzać w depresję, w stan załamania i
rezygnacji . Ma nam uświadamiać prawdę o nas samych i uczyć pokory przed
Bogiem, drugim człowiekiem i samym sobą. Ma nam uświadamiać, że sił do
zmiany naszego życia nie szukamy w sobie, że my nie możemy zmienić życia, ale
może uczynić to Jezus Chrystus, którego do tego życia zapraszamy. A zatem
nawracanie się to odkrywanie na nowo Chrystusa w swoim życiu i pełne
zaufanie jego miłosiernej miłości wyrażające się w słowach: „nie moja, ale
Twoja wola niech się stanie”.

W dobrym przeżyciu Wielkiego Postu mają nam pomóc
nabożeństwa Pasyjne-Gorzkie Żale, Droga Krzyżowa, a także rekolekcje
wielkopostne. Starajmy się uczestniczyć w nich z wiarą, że Jezus, nasz Pan i
Zbawicie, weźmie nas za rękę i poprowadzi drogami Zbawienia!

Na ten piękny czas

Wszystkim z serca błogosławię

Wasz Proboszcz

Rozwiązanie krzyżówek prosimy przesłać

na e-mail :gloskosciola201 5@wp.pl

Rozlosowana zostanie nagroda.

Powodzenia
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Warto wiedzieć !
Sakramenty – znaki Bożej miłości.

Ostatecznej definicj i siedmiu sakramentów Kościoła katol ickiego dokonano na
Soborze Trydenckim w XVI wieku po wielu wiekach dyskusji teologicznych.
Istota każdego sakramentu polega na tym, że poprzez swój znak umożliwia on
doświadczenie Bożej miłości.

CHRZEST
Chrzest jest sakramentem przyjęcia do Kościoła, a tym samym warunkiem
korzystania z innych sakramentów, otrzymujący chrzest zostaje zanurzony w
śmierci Chrystusa i razem z nim „odrodzony” do nowego życia. Chrzest oczyszcza
z grzechu pierworodnego oraz z wyjątkiem chrztu niemowląt i małych dzieci – z
grzechów osobistych. Zewnętrznym znakiem jest trzykrotne pokropienie osoby

chrzczonej wodą i wypowiedzenie nad nią odpowiedniej formuły. Chrztu udziela
zazwyczaj biskup, kapłan lub diakon. W wyjątkowej sytuacji chrztu może udziel ić
każdy człowiek ( także nieochrzczony), który zna znaczenie i formę tego
sakramentu.

Maria Boroch

wszelkim złem. W Gromniczną po powrocie z
Kościoła do domu zapaloną w kościele świecą
kopcono znak krzyża na belkach stropowych,
rozpalano od niej ognie w piecach i lampkach
olejnych przed świętymi obrazami.

Matka Boska Gromniczna-2 lutego

Warto przeczytać

Nick Vujicic„Nie daj się gnębić”
Wydawnictwo „Aetos”
Wrocław 2015r.

Książka mówi o poniżaniu, zastraszaniu,
dręczeniu.
Pokazuje, jak się przed tym bronić, że nie należy
się temu poddawać.
Jej autor, znany ewangelizator, był prześladowany
przez szkolnych kolegów. Nie miał rąk i nóg,
obrona była więc bardzo trudna.
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Słyszeliście, że powiedziano: „Oko za
oko, ząb za ząb!” A Ja wam powiadam:
Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśl i cię
ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw
mu i drugi.

Ewangelia Mateusza 5, 38–39

Czemu to widzisz drzazgę w oku
swego brata, a nie dostrzegasz belki
we własnym oku?

Źródło: Ewangelia Mateusza 7, 3.

Czemu bojaźl iwi jesteście, ludzie małej
wiary?

Źródło: Ewangelia Mateusza 8, 26

Ja jestem drogą, prawdą i życiem.

Ego sum via et veritas, et vita. (łac.)
Źródło: Ewangelia Jana 1 4, 6

Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze
czyńcie tym, którzy was nienawidzą;
błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i
módlcie się za tych, którzy was oczerniają.

Źródło: Ewangelia Łukasza 6, 27–28.

Złote Myśli ,Cytaty:

Do wspólnoty Kościoła przez chrzest zostal i włączeni:
1 .Magdalena Małgorzata Matuszczak
2.Jan Kacper Galewski

Milosierdziu Bożemu i naszym modlitwom polecają się:
1 .Zenona Petryk 1 951
2.Bogumił Śl iwiński 1 959
3.Jan Pawlak 1 949

Z kancelarii Parafialnej

Boże, mój Boże, czemuś mnie opuścił?

Eli , El i , lema sabachthani? (Mt 27, 46) lub Eloi, Eloi, lema sabachthani. (Mk 1 5, 34) (grecka
transkrypcja słów aramejskich)

Deus meus, quare me repulisti et quare tristis incedo, dum afl igit me inimicus (łac.)
Tłumaczenie: Boże mój, czemu mnie opuściłeś i dlaczego jestem sam, kiedy trapi mnie

nieprzyjaciel?
Opis: ostatnie słowa Jezusa Chrystusa wypowiedziane na krzyżu wg ewangeli i Mateusza i Marka

(N) "Myślę, o nas, ochrzczonych: czy mamy tę moc i myślę: czy my w to wierzymy? Że
wystarcza chrzest, że nie trzeba więcej by ewangelizować? Albo ufamy, że ksiądz powie, że
biskup powie . . . A my? Wtedy łaska chrztu jest trochę nieco skryta, a my zamknięci w naszych
myślach, w naszych sprawach. Czasami myślimy: «Jesteśmy chrześcijanami: zostałem
ochrzczony, otrzymałem bierzmowanie, pierwszą Komunię . . . dokumenty mam w porządku». A
teraz możesz spać spokojnie, jesteś chrześcijaninem. Ale gdzie jest ta moc Ducha Świętego,
która popycha cię naprzód?" (N) "Prośmy Pana o łaskę stania się odważnymi ochrzczonymi,
pewnymi Ducha Świętego, który jest w nas, otrzymany na Chrzcie św. pobudza nas nieustannie
do głoszenia Jezusa Chrystusa naszym życiem, świadectwem, a także naszymi słowami. Niech
się tak stanie".

Papież Franciszek[cytat z homil i i 1 7.04.201 3)]
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CHRZEST MIESZKA - czyli początki państwa Polan2 stycznia 2016 roku
odbył się w naszej
parafii koncert kapeli
góralskiej „Góralska
Hora”. „Góralska
Hora” jest folk kapelą
z polskich gór oraz ze
Słowacji. Nazwa kapeli pochodzi od nazw
szczytów górskich określanych tak w Tatrach i w
Beskidach, jak również w całych Karpatach.
Folk kapelę „Góralska Hora” tworzą muzycy
pochodzący z polskich gór oraz ze Słowacji.
Kapela żywiołowo wykonuje rodzimą muzykę
góralską Beskidów i Tatr w tradycyjnym,
rozrywkowym oraz miłym dla ucha brzmieniu.
W repertuarze kapeli znajdują się skoczne i
żywiołowe utwory inspirowane melodiami
słowackimi, węgierskimi, rumuńskimi,
bałkańskimi i cygańskimi. Nie obce jest dla
kapeli kunsztowne wykonanie we własnych
aranżacjach muzycznych standardów muzyki
rozrywkowej, takich jak: Love me tender,
Skrzypek na dachu, Yesterday, Besame Mucho, a
także popularnych melodii biesiadnych przez
wszystkich chętnie tańczonych i śpiewanych.

Kapela ma też
bardzo oryginalne
instrumentarium
składające się ze
skrzypiec, altówki
węgierskiej,
kontrabasu a

także rzadko spotykanych cymbałów
węgierskich. Kapela sięga po oryginalne i
unikatowe instrumenty góralskie, takie jak
trombita, róg pasterski, dudy, okaryna oraz
różnego rodzaju pasterskie piszczałki. Każdy

koncert kapeli góralskiej „Góralska Hora” jest
dużą dawką żywiołowej góralskiej muzyki,
wykorzystującej zarazem żywiołowe i energiczne
bałkańskie rytmy, które rozkręcą każdego. Tak
też było i w naszej parafii, gdzie wraz z kapelą
śpiewały nie tylko dzieci z naszego zespołu
„Boże Iskierki”, ale także cały kościół. Miłym
akcentem na koniec koncertu była popisowo
wykonana pieśń góralska w wykonaniu naszego
księdza Proboszcza, który dotąd nie był znany z
posiadania takich talentów. Po koncercie jeszcze
na długo zostały w uszach wszystkich
najpiękniejsze polskie kolędy i tańce węgierskie.

Mariusz Jernalczyk
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CHRZEST W ŻYCIU CHRZEŚCIJANINA.




