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Oto Człowiek! Człowiek zraniony przez Boga za nas. Oto Człowiek, który pod
ciężarem naszych grzechów, jakich stał się ofiarą wynagradzającą, reprezentuje
ludzkość w całej jej nędzy. Oto Człowiek Ofiara . Nie ma w Nim nic pięknego. Jego
ciało to jedna rana. Tajemnica Ecce homo /oto Człowiek/, skłania nas do skruchy,
nawrócenia i wzbudzenia wstrętu do grzechu.
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Wskrzeszenie Łazarza
Siostry Łazarza posłały do Jezusa wiadomość: «Panie, oto choruje ten,
którego Ty kochasz». Jezus usłyszawszy to rzekł: «Choroba ta nie zmierza
ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony
chwałą». A Jezus miłował Martę i jej siostrę, i Łazarza. Mimo jednak że
słyszał o jego chorobie, zatrzymał się przez dwa dni w miejscu pobytu.
Dopiero potem powiedział do swoich uczniów: «Chodźmy znów do Judei!»
Kiedy Jezus tam przybył, zastał Łazarza już do czterech dni spoczywającego
w grobie. Kiedy zaś Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła Mu
na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu.Marta rzekła do Jezusa: «Panie,
gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci
wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga».Rzekł do niej Jezus: «Brat twój
zmartwychwstanie».Rzekła Marta do Niego: «Wiem, że zmartwychwstanie
w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym».Rzekł do niej Jezus: «Ja
jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł,
żyć będzie.Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w
to?» Odpowiedziała Mu: «Tak, Panie! Ja mocno wierzę, żeś Ty jest Mesjasz,
Syn Boży, który miał przyjść na świat».Jezus wzruszył się w duchu,
rozrzewnił i zapytał: «Gdzieście go położyli?»Odpowiedzieli Mu: «Panie,
chodź i zobacz!».Jezus zapłakał.A Żydzi rzekli: «Oto jak go miłował!»
Niektórzy z nich powiedzieli: «Czy Ten, który otworzył oczy niewidomemu,
nie mógł sprawić, by on nie umarł?» A Jezus ponownie, okazując głębokie
wzruszenie, przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał
kamień.Jezus rzekł: «Usuńcie kamień!» Siostra zmarłego, Marta, rzekła do
Niego: «Panie, już cuchnie. Leży bowiem od czterech dni w grobie». Jezus
rzekł do niej: «Czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę
Bożą?» Usunięto więc kamień.Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: «Ojcze,
dziękuję Ci, żeś mnie wysłuchał.Ja wiedziałem, że mnie zawsze
wysłuchujesz. Ale ze względu na otaczający Mnie lud to powiedziałem, aby
uwierzyli, żeś Ty Mnie posłał».To powiedziawszy zawołał donośnym głosem:
«Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!»I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce
powiązane opaskami, a twarz jego była zawinięta chustą. Rzekł do nich
Jezus: «Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić!». Wielu więc spośród Żydów
przybyłych do Marii ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego.

Cuda Jezusa przynosiły uzdrowienie chorym, wolność zniewolonym przez grzech,
karę demonom, wzrok niewidomym, akceptację odrzuconym, życie umarłym, a ponad
wszystko przebaczenie tym, którzy go potrzebowali. Cuda budziły także nadzieję, że
Bóg, który stał się jednym z nas, zwycięży w wielkim boju, a ten, który jest
zmartwychwstaniem i życiem będzie miał ostatnie słowo w walce ze śmiercią.

OGŁOSZENIA
1. Informuję, że w najbliższy piątek jak również w Niedzielę Palmową
będą rozprowadzane przez Paraf. Zespół Caritas palmy. Za ofiary
zebrane przy tej okazji, zostaną zakupione art. chemiczne dla rodzin
wielodzietnych.
Palmy w Polsce zastępują gałązki wierzbowe z baziami. Po ich poświęceniu
zatyka się je za krzyże i obrazy, by strzegły domu od nieszczęść i zapewniały
błogosławieństwo Boże. Wtykano także palmy na pola, aby Pan Bóg strzegł
zasiewów i plonów przed gradem, suszą i nadmiernym deszczem.
2. Za tydzień w Niedzielę Palmową liturgię Mszy św. o godz. 12.00
rozpoczniemy w drewnianym kościele, a następnie procesyjnie
przejdziemy z palmami w rękach do nowego kościoła.
3. Już dziś zapraszam na Mszę św. o uzdrowienie. Wyjechalibyśmy do
Łodzi dn. 31 marca / poniedziałek / o godz. 16.30. Koszt min. 10 zł.

Ze wspólnoty parafialnej odeszła
Śp. Janina Andrzejewska – pokój jej duszy.
Sakramentalny związek małżeński mają zamiar zawrzeć
Emil Klimek – kaw. z Dziurdzioł i Karolina Wojciechowska - panna
parafii tutejszej – narzeczonych polecajmy w modlitwach.

- Wiesz? Kupiłem córce pianino na urodziny i myślałem, że będzie na nim grać.
Niestety nie wyszło...
- Podobnie było u mnie, gdy kupiłem teściowej walizkę.

☺☺☺
Na przystanku autobusowym mały chłopiec z wielkim lizakiem trąca w nogę
starszego pana.
- Czy pan lubi lizaki?
- Nie.
- To proszę mi go na chwilę potrzymać, bo muszę zawiązać sznurowadło.

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK 10. 03. 2008.
16.0 Za +Mieczysława Piorunowskiego w 1 rocz. śm., Bolesława oraz cr. Cabałów
i Melonów.
WTOREK 11. 03. 2008
16.00 Za +Jadwigę Leczkowską / int. od siostry /.
ŚRODA 12. 03. 2008
16.00 NOWENNA DO MBNP.
Za +Krystynę Bonecką / int. od syna Wojciecha z rodziną /;
+Annę Rogulską / popogrzebowa /;
+Ryszarda Rybaka / popogrzebowa /;
+Janinę Andrzejewską / popogrzebowa /;
+Marię Grzelka / popogrzebowa /;
+Genowefę Cabała / int. od siostry Janiny z rodziną /;
+Jana Pietrzaka;
+Mariannę Raczkowską / int. od siostry Janiny z rodziną /;
+Jana Augustyniaka;
+Zygmunta Tomczyka;
+Annę, Władysława Szymańskich, rodziców Rogulskich, rodzeństwo
i Henryka Duchnowskiego;
+Władysława Gieracha w 3 rocz. śm., dziadków Gierachów
i Pałągiewiczów;
+Władysława Żelazka, Jana i Józefę oraz Bolesława;
+Stanisławę i Władysława Bińkowskich, Władysława, Helenę i Stanisława
Tworskich;
+Jana, Marcjannę i Franciszka Rogulskich, rodziców Andrzejewskich
i za rodzeństwo.
CZWARTEK 13. 03. 2008
16.00 Za +Krystynę, Romana i Michała Galińskich i Agnieszkę Raczyńską.
16.30 Za +Krystynę Bonecką / int. od chrześniaka Henryka /.
PIĄTEK 14. 03. 2008
16.00 Droga Krzyżowa.
16.30 Za +Stanisława, Mariana, Tadeusza Pawlaków oraz Jana Skonecznego
i Zygmunta Świderka.
SOBOTA 15. 03. 2008
15.30 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Józefy Stanisławskiej /int. imieninowa/.
16.00 Za +Franciszka Krasickiego w 18 rocz. śm., Marianny i Hieronima Krasuckich,
rodziców Grześków, cr. Raczkowskich i Cabałów.
NIEDZIELA 16. 03. 2008.
9.00 Za +Stanisławę Goździk w 5 rocz. śm. i Zygmunta oraz Stanisława Kocika
i Henryka Miko.
12.00 O Boże błog. dla Urszuli i Marcina z racji 11 rocz. ślubu i ich córeczki Oli
z racji 10 rocz. ur. oraz Izusi.
16.00 Za +Mariusza Michalaka, Józefę i Piotra Kowalskich.
16.00 Za +dr Konrada Kika w 20 rocz. śmierci.

