Podczas modlitwy w ruinach kościółka św. Damiana słyszy słowa Boga:
"Franciszku, idź i napraw mój Dom, który, jak widzisz, cały ulega zniszczeniu ". Od tego
momentu Święty własnymi rękoma z wyżebranych materiałów remontuje pięć małych
kościółków, a praca fizyczna staje się dla niego forma miłości Boga.
W 1217 roku św. Franciszek zwołuje do Porcjunkuli pierwszą kapitułę braci
(zjazd zakonników służący wzajemnej integracji i wyznaczeniu kierunków działania),
który gromadzi ok. 5 tysięcy zakonników. Natomiast 29 listopada 1223 roku papież
Honoriusz III ostatecznie zatwierdza ułożoną przez Franciszka Regułę życia zakonników.
Na dwa lata przed śmiercią w 1224 roku św. Franciszek przebywa na szczycie
góry La Verna (Alwernia), gdzie otrzymuje na swoim ciele święte znaki męki Jezusa
Chrystusa tzw. stygmaty (pięć ran Chrystusa Ukrzyżowanego).
Umiera 3 października 1226 roku Franciszek w otoczeniu swych braci, leżąc - z
wyboru - nagi na ziemi przy kościele pod wezwaniem Matki Bożej Anielskiej. Dnia 16
lipca 1228 roku papież Grzegorz IX ogłosił Franciszka świętym Kościoła
rzymskokatolickiego.
POZOSTAŁE OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Nabożeństwo Fatimskie z procesją na cmentarz: dziś o godz. 17:15.
Adoracja Najświętszego Sakramentu: we wtorek o godz. 17:00. Następnie Nabożeństwo do
Bożego Miłosierdzia o godz. 17:30
Spotkanie Klubu Pogodnej Jesieni: środa, godz. 10:00.
Kancelaria parafialna w tym tygodniu będzie czynna w środę w godz. 17-18.
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy: środa, godz. 17:30
Adoracja Najświętszego Sakramentu dla zapracowanych: czwartek, godz. 20-21.
Spotkanie dla bierzmowanych: grupy starsze, piątek godz. 18:30.
Spotkanie dla rodziców dzieci, które przyjmą Komunię świętą w 2021 r.: w piątek o godz.
18:30 (do komunii przystępują dzieci z 3 klasy).
Spotkanie dla ministrantów: sobota godz. 10:00.
Świetlica dla dzieci: sobota, godz. 10:00.
Dziękuje za tacę inwestycyjną przeznaczoną na prace w naszej parafii, która wynosiła:
4700 zł.
Za wszelkie modlitwy, życzliwość i ofiary składamy serdeczne Bóg Zapłać. Niech Dobry
Bóg obdarzy Was Pokojem.

PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W LEGNICY

LIST DO PARAFIAN
24 Niedziela Zwykła 13.09.2020

Drodzy Parafianie i Goście!

Jezus uczy o potrzebie i konieczności bezustannego przebaczania. Serce ucznia
Jezusa musi być wolne od urazy, złości, gniewu, odwetu, zawziętości, nieprzebaczenia.
Ojciec nam wszystko przebaczył, odpuścił i darował w Chrystusie. Jeżeli więc w życiu i w
śmierci należymy do Pana, to posłuszni Jego nakazowi, przebaczamy wszystkim wszystko,
zawsze i bez zastrzeżeń. Przebaczamy z serca swemu bratu, bo jeśli nie z serca, to jest to
bez wartości przed Bogiem. Brak ducha przebaczenia to brak dojrzałości chrześcijańskiej.
o. Tomasz Skibiński OFM

CO NAS CZEKA W NADCHODZĄCYM TYGODNIU?

Dominko.

Parafialna Pielgrzymka na Jasną Górę
26-27 września 2020

2. Do dworu niebieskiego o uzdrowienie Dariusza.
18.00 – + Annę Foremską (greg.).
Poniedziałek
14.09.2020

18:00 – 1+ Annę Foremską (greg.).
2. Do dworu niebieskiego o uzdrowienie Dariusza.
3. + Annę Knichnicką.

Zapisy i informacje w zakrystii.
Wtorek 15.09.2020

18:00 – 1+ Annę Foremską (greg.).
2. Do dworu niebieskiego o uzdrowienie Dariusza.

Koszt 140 zł.
Środa 16.09.2020

18:00 – 1.Do dworu niebieskiego o uzdrowienie Dariusza.

Czwartek 17.09.2020

18:00 – Do dworu niebieskiego o uzdrowienie Dariusza.

Piątek 18.09.2020

18:00 1. Do dworu niebieskiego o uzdrowienie Dariusza.
2. ++ Annę i Adama i ++ z obu stron.

SZKÓŁKA GITAROWA DLA
DZIECI

Sobota 19.09.2020

18:00 – 1. O Boże błogosławieństwo dla Amelii i Natalii z okazji
urodzin.

Planujemy w naszej parafii utworzyć
bezpłatną szkółkę gitarową dla dzieci i
młodzieży.
Zajęcia będzie prowadził o. Wiesław.
Zapraszamy przyszłych muzyków do
skorzystania z tej formy edukacji.
Zapisy do końca września w zakrystii.
Szczegółowe informacje u o. Wiesława.

INTENCJE MSZALNE
Niedziela

8:00 – ++ Artura i Czesława Zabłockich.

13.09.2020

10.30 – I Komunia św.
13.00 – 1. W 23 rocznicę śmierci Adama oraz za ++ z rodziny

2. Do dworu niebieskiego o uzdrowienie Dariusza.

Formacja – Święci franciszkańscy
Święty Franciszek z Asyżu (Jan Bernardone) urodził się w 1181 lub w 1182 roku
w rodzinie Piotra i Joanny (zwanej także Piką) Bernardone, w jednym z mniejszych miast
włoskich - Asyżu (leży w pobliżu Perugii, w prowincji Umbria).
"Prawie do 25 roku życia wraz z rówieśnikami brnął w próżności, a w pogoni za
próżną chwałą, nie dał się nikomu prześcignąć, w żartach, w krotochwilach, w piosenkach,
w pięknych strojach".
Walczy w wojnie między Perugią a Asyżem trafia do niewoli (1202 r.). Po roku
wraca do Asyżu bardzo chory i przeżywa początki duchowego nawrócenia. Franciszek
rezygnuje z poszukiwania sławy rycerskiej i rozpoczyna drogę duchową.
24 lutego 1208 roku pod wpływem słów Ewangelii postanowił głosić Słowo Boże,
nawołując mieszkańców Asyżu do pokuty i nawrócenia. Ta działalność spowodowała, że
do Franciszka zaczęli dołączać inni młodzi mężczyźni, tworząc pierwszą wspólnotę
Pokutników z Asyżu. W 1209 lub 1210 roku papież Innocenty III ustnie zatwierdza w
Rzymie sposób życia asyskich pokutników. Pierwsi franciszkanie zamieszkują najpierw w
starej szopie w Rivo Torto, a później w szałasach pod Asyżem wokół malutkiego kościoła
pod wezwaniem Matki Bożej Anielskiej (Porcjunkula).

