OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 10.02.2019 r.
V Niedziela Zwykła
1. Rozpoczęły się ferie zimowe. Modlimy się dziś o dobre i bezpieczne
spędzenie wolnego czasu zimowego dla dzieci i młodzieży, dla rodziców i
opiekunów.
2. Liturgia Kościoła w tym tygodniu:
- poniedziałek, 11.02. – wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z
Lourdes. To zarazem XXVII Światowy Dzień Chorego. Jego hasłem są
słowa z Ewangelii św. Mateusza: „Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie” (Mt
10,8).
Na Mszy św. o godz. 18.00 będzie udzielany Sakrament Namaszczenia
Chorych wszystkim, którzy tego umocnienia potrzebują.
- czwartek, 14.02. – wspomnienie Święto Św. Cyryla, mnicha i Metodego,
biskupa, Patronów Europy.
3. Co tydzień podczas Mszy św. w poniedziałki modlimy się o powołania
w Kościele – szczególnie z naszej parafii. Zachęcam także do przyjmowania
Komunii św. w tej intencji, przynajmniej raz w miesiącu. Natomiast w każdy
piątek zapraszam na godzinną adorację Najświętszego Sakramentu po
wieczornej Mszy św.
4. Od 10 lutego do 2 marca proszę o sprzątanie kościoła mieszkańców z ul.
Kaperskiej od nr 1 do 19 (numery nieparzyste). Bardzo dziękuję tym, którzy
ostatnio sprzątali kościół. Bóg zapłać!
5. Przy wyjściu z kościoła można nabyć nasz Parafialny Biuletyn i inne czasopisma
religijne. Zapraszam do lektury.

6. Wszystkim Parafianom i Gościom oraz tym, którzy w najbliższym czasie
będą obchodzili swoje imieniny, urodziny, rocznice i jubileusze, składam
najserdeczniejsze życzenia oraz powierzam opiece świętych Patronów życząc
Bożego błogosławieństwa na każdy dzień.

MSZE ŚWIĘTE:
poniedziałek, środa, piątek,
sobota - 18:00;
wtorek, czwartek - 8:00;
niedziele i święta - 9:00 i
11:00.

ADORACJA Najświętszego
Sakramentu:
W każdy piątek po Mszy św.
wieczornej – przez 1 godzinę
KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO:
każdy piątek przed Mszą św.

SPOWIEDŹ
ŚWIĘTA:
15 minut przed każdą
Mszą świętą
KANCELARIA
PARAFIALNA:
Po każdej Mszy św.
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Święci Cyryl i Metody, patroni Europy
Świętym Cyrylowi i Metodemu słowiańska część Europy zawdzięcza
przyjęcie chrześcijańskiej wiary oraz jej zakorzenienie się w kulturze. Ci
dwaj święci bracia tworzyli zręby języków słowiańskich. Św. Cyryl
przetłumaczył Ewangelie i Psalmy na język starocerkiewno-słowiański.
Od św. Cyryla bierze swą nazwę alfabet zwany cyrylicą. Jan Paweł II nadał
im tytuł patronów Europy. Ich pamięci poświęcił też list Apostolski.
Cyryl urodził się w Tesalonikach w 826 r. jako
siódme dziecko w rodzinie Leona, który był oficerem
miejscowego garnizonu. Jego właściwe imię to
Konstanty, imię Cyryl przyjął pod koniec życia,
wstępując do zakonu. Po studiach w Konstantynopolu
został bibliotekarzem przy kościele Hagia Sophia.
Później usunął się na ubocze. Z czasem podjął w szkole
cesarskiej wykłady z filozofii. Następnie w 855 r. udał
się na górę Olimp do klasztoru w Bitynii, gdzie
przebywał już jego starszy brat - św. Metody.
Na żądanie cesarza Michała III obaj wyruszyli do
kraju Chazarów na Krym, aby rozwiązać spory religijne
między chrześcijanami, Żydami i Saracenami. Cyryl
przygotował się do tej misji bardzo starannie - nauczył
się języka hebrajskiego (by dyskutować z Żydami) i
syryjskiego (by prowadzić dialog z Arabami, przybyłymi z okolic Syrii). Po udanej
misji został wysłany z bratem przez patriarchę św. Ignacego, aby nieść
chrześcijaństwo Bułgarom. Pośród nich pracowali pięć lat. Następnie, na prośbę
księcia Rościsława udali się z podobną misją na Morawy, gdzie wprowadzili do
liturgii język słowiański pisany alfabetem greckim (głagolicę). Potem jeden z uczniów
św. Metodego wprowadził do tego pisma majuskuły (duże litery) alfabetu greckiego.
Pismo to nazwano cyrylicą. Cyryl przetłumaczył Pismo Święte na język
starocerkiewno-słowiański. Inkulturacja chrześcijaństwa stała się przyczyną ich
cierpień, a nawet prześladowań.

Z Panonii (Węgier) bracia udali się do Wenecji, by tam dla swoich uczniów
uzyskać święcenia kapłańskie. Jednak duchowieństwo tamtejsze przyjęło ich wrogo.
Daremnie Cyryl przekonywał swoich przeciwników, że język nie powinien odgrywać
warunku istotnego dla przyjęcia chrześcijaństwa. Bracia zostali oskarżeni w Rzymie
przed papieżem św. Mikołajem I niemal o herezję. Posłuszni wezwaniu namiestnika
Chrystusowego na ziemi, udali się do Rzymu. W tym jednak czasie zmarł papież św.
Mikołaj I (+ 867), a po nim został wybrany Hadrian II. Nowy papież przyjął ich bardzo
serdecznie, kazał wyświęcić ich uczniów na kapłanów, a ich słowiańskie księgi
liturgiczne kazał uroczyście złożyć na ołtarzu w kościele Matki Bożej, zwanym Fatne.
Wkrótce potem Cyryl wstąpił do jednego z greckich klasztorów, gdzie zmarł na
rękach swego brata 14 lutego 869 r. Papież Hadrian (Adrian) urządził Cyrylowi
uroczysty pogrzeb.
Metody (jego imię chrzcielne - Michał) urodził się między 815 a 820 r. Ponieważ
posiadał uzdolnienia wybitnie prawnicze, wstąpił na drogę kariery urzędniczej. W
młodym wieku został archontem - zarządcą cesarskim w jednej ze słowiańskich
prowincji. Zrezygnował z urzędu, wstępując do klasztoru w Bitynii, gdzie został
przełożonym. Tam też przyjął imię Metody. Około 855 roku dołączył do niego jego
młodszy brat, św. Cyryl. Odtąd bracia dzielą razem swój los w ziemi Chazarów,
Bułgarów i na Morawach.
Po śmierci Cyryla (w 869 r.) Hadrian II konsekrował Metodego na arcybiskupa
Moraw i Panonii (Węgier) oraz dał mu uprawnienia legata. Jako biskup, Metody
kontynuował rozpoczęte dzieło. Z powodu wprowadzenia obrządku słowiańskiego,
mimo aprobaty Rzymu, był atakowany przez arcybiskupa Salzburga, który podczas
synodu w Ratyzbonie uwięził go w jednym z bawarskich klasztorów. Spędził tam dwa
lata (870-872). Interwencja papieża Jana VII przyniosła Metodemu utraconą wolność.
Nękany przez kler niemiecki, Metody udał się ponownie do Rzymu. Papież Jan VIII
przyjął go bardzo życzliwie i potwierdził wszystkie nadane mu przywileje. Aby jednak
uspokoić kler niemiecki, dał Metodemu za sufragana biskupa Wickinga, który miał
urzędować w Nitrze. W tym czasie
doszło do pojednania Rzymu z
Konstantynopolem. Metody udał się
więc do patriarchy Focjusza, by mu zdać
sprawę ze swojej działalności (881 lub
882). Został przyjęty uroczyście przez
cesarza. Kiedy powracał, przyprowadził
ze sobą liczny zastęp kapłanów.
Powróciwszy na Morawy, umarł w
Welehradzie 6 kwietnia 885 r.
W roku 907 rozpadło się państwo
wielkomorawskie, a z jego rozpadem
został usunięty obrządek słowiański na rzecz łacińskiego. Mimo tego dzieło św.
Cyryla i św. Metodego nie upadło. Ich językiem w liturgii nadal posługuje się

kilkadziesiąt milionów prawosławnych i kilka milionów grekokatolików. Obaj święci
(nazywani Braćmi Sołuńskimi - od Sołunia, czyli obecnych Salonik w Grecji) są
uważani za apostołów Słowian. W roku 1980 papież św. Jan Paweł II ogłosił ich obok św. Benedykta - współpatronami Europy, tym samym podnosząc dotychczas
obowiązujące wspomnienie do rangi święta.
W ikonografii Bracia Sołuńscy przedstawiani są w stroju pontyfikalnym jako biskupi
greccy lub łacińscy. Czasami trzymają w rękach model kościoła. Św. Cyryl
ukazywany jest w todze profesora, w ręce ma księgę pisaną cyrylicą. Ich atrybutami
są: krzyż, księga i kielich, rozwinięty zwój z alfabetem słowiańskim.

[BR]

INTENCJE MSZALNE 10.02.2019 – 17.02.2019
V Niedziela
Zwykła
10.02.2019
Poniedziałek
11.02.2019
Wtorek
12.02.2019
Środa
13.02.2019
Czwartek
14.02.2019
Piątek
15.02.2019
Sobota
16.02.2019
VI Niedziela
Zwykła
17.02.2019

9:00

†† Irena i Walenty.

11:00

†† Stanisław, Gertruda i dziadkowie.

18:00

† Stanisław Bolda.

8:00
18:00
08:00
18:00
18:00

†† Leon, Jerzy, Czesław i Witold.

9:00

†† Emil i Felicja Konkel.

11:00

†† Antoni i Wanda.

Burmistrz Władysławowa serdecznie zaprasza Mieszkańców Chałup na
zebranie wiejskie w dniu 4 marca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 17.30 w
świetlicy Stowarzyszenia Mieszkańców Chałup „Bliza” przy ul. Kaperskiej
25.

