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W minioną niedzielę odbył się w Rzeczycy I Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej
Drużyn Strażackich. Nasi druhowie wywalczyli III miejsce. Brawo! Na zdjęciu wraz
ze swoim kapelanem Ks. Krzysztofem Osińskim.
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Zapowiedź męki i zmartwychwstania
Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni
napotkał tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie oraz siedzących za stołami
bankierów. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powyrzucał wszystkich ze
świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał.
Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: „Weźcie to stąd, a nie róbcie z domu
Ojca mego targowiska”. Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: „Gorliwość
o dom Twój pożera Mnie”. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: „Jakim
znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?” Jezus dał im taką
odpowiedź: „Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo”.
Powiedzieli do Niego Żydzi: „Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją
wzniesiesz w przeciągu trzech dni?” On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy więc
zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli
Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie
Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w imię Jego, widząc znaki, które czynił.
Jezus natomiast nie zwierzał się im, bo dobrze wszystkich znał i nie potrzebował
niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co się kryje w człowieku.

By odkryć podstawowy zamiar Boga względem człowieka, liturgia nawiązuje do najstarszej
karty praw człowieka: do dziesięciu przykazań. Jan Paweł II przypomniał na górze Synaj,
że dziesięć przykazań zostało wyryte na kamieniu, ale przedtem zostały wypisane w sercu
człowieka jako uniwersalne prawo moralne, obowiązujące w każdym czasie i w każdym
miejscu. Dzisiaj, jak zawsze, dziesięć Słów Prawa zawiera jedyne prawdziwe podstawy dla
życia jednostek, społeczeństw i narodów, stanowią jedyną przyszłość dla rodziny ludzkiej.
To one ratują ludzkość przed niszczycielskimi siłami egoizmu, nienawiści i kłamstwa.
Strzec przykazań oznacza być wiernym Bogu, ale także wiernym sobie samemu, naszej
prawdziwej naturze i naszym głębokim dążeniom.
U samych źródeł dramatu grzechu jest tworzenie własnego kodeksu moralnego, prywatnego
Dekalogu na różne okoliczności. Jakże często zawiera on „nie” dla Boga i jego miłości
wyrażonej w Dekalogu z góry Synaj. Chrystus, który „umiłował mnie i samego siebie
wydał za mnie” (Ga 2,20), oczekuje od każdego z nas ponownego odkrycia miłości Boga.
On „sam wie, co się kryje w człowieku” (J 2,25) i zna najgłębsze jego pragnienia. Wzywa,
by umrzeć dla grzechu, a On wskrzesi nas z martwych i uczyni świątynią, w której Bóg
zamieszka!
Dziesięć przykazań stanowi więc prawo wolności: nie wolności podążania za naszymi
ślepymi namiętnościami, lecz wolności do kochania, do wyboru tego, co jest dobre w
każdej sytuacji, nawet wtedy, kiedy czynienie tego jest ciężarem.
ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODESZLI:

Śp. Jadwiga Bałut i Mieczysław Sowik – pokój ich duszom.

OGŁOSZENIA
1. Zachęcam do udziału w nabożeństwach wielkopostnych
- w piątek o godz. 16.00 Droga Krzyżowa,
- w niedzielę po Mszy św. o godz. 12.00 Gorzkie Żale.
2. Informuję, że Rekolekcje Parafialne będą wygłoszone w dniach 22 – 24 marca br.
Dniem Sakramentu Pojednania będzie wtorek, tj. 24 marca. Spowiadać będziemy
na Mszach św. o gdz. 9.00, 10.00 – Szkoła Podstawowa, 12.00 – Gimnazjum
i 17.00. Poprowadzi je ojciec Bogusław – kapucyn odpowiedzialny za Wspólnoty
o. Pio w Polsce.
Jak wspominał Ks. Waldemar na Mszy św. w minioną niedzielę najważniejszym
elementem Sakramentu Pojednania jest dobry Rachunek Sumienia.
Rachunek sumienia jest modlitwą. Modlitwa rachunku sumienia służy codziennej
całościowej refleksji nad własnym życiem. Celem tej modlitwy jest pomoc w spotkaniu
Boga żywego. Zazwyczaj w naszych myślach zaczyna się zło, jakie później czynimy.
GRZECHY PRZECIWKO BOGU: brak

zaufania w Jego miłość do mnie; narzekanie na życie;
pycha: wiara w swoją moc, a nie moc Boga; zaniedbywanie modlitwy; koncentrowanie się
na sobie; nie uwielbiam, nie dziękuję, a ciągle o coś proszę; powątpiewanie w istnienie
Boga; wyrzeczenie się Pana Boga;
GRZECHY PRZECIWKO KOŚCIOŁOWI: brak

zaangażowania w Kościół; brak modlitwy za
Kościół; krytyka Kościoła bez poczucia współodpowiedzialności; odrzucenie sakramentów;
niezachowanie postu; nieposzanowanie dnia świętego;

GRZECHY PRZECIWKO BLIŹNIEMU: wykluczanie

Boga z koleżeństwa, przyjaźni, miłości; brak
modlitwy za innych; brak dziękczynienia za dobro i niereagowanie na zło; budowanie
relacji na kłamstwach; cudzołóstwo; pogarda; obmowa; oszczerstwo; zawiść; zemsta.

obojętność wobec Boga, lekceważenie Go; egoizm i
egocentryzm; samouwielbienie; życie marzeniami; brak modlitwy; brak pytania samego
siebie o zgodność z wolą Bożą własnych decyzji; brak akceptacji samego siebie; trwanie w
postawie buntu wobec Pana Boga; zazdrość; brak dbałości o rozwój swojego ciała, o
zdrowie fizyczne; nieczystość w odniesieniu do różnych sfer mojego życia, np.: myśli,
mowy, uczynków, zaniedbania.
GRZECHY PRZECIWKO SOBIE:

/przykłady Rachunków Sumienia na www.spowiedz.pl lub www.rodzinapolska.pl /

UŚMIECHNIJ SIĘ
Dyrektor do sekretarki:
- Czy dała pani ogłoszenie, że szukamy nocnego stróża?
- Dałam.
- I jaki efekt?
- Natychmiastowy... Ostatniej nocy okradziono nasz magazyn.

.INTENCJE

PONIEDZIAŁEK 16. 03. 2009.
16.00 ……
WTOREK 17. 03. 2009
16.00 ……
ŚRODA 18. 03. 2009
16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
O zdrowie dla Gabrieli Włodarczyk.
Za +Adama Plutę / int. od kolegi Andrzeja/, Józefę i Antoniego
Owczarek oraz Zachariasza, Marka Węgrzynowskiego w 1 rocz. śm.;
+Władysława Tworskiego w 27 rocz. śmierci, Janiny, Michała
i Józefę Tworskich, Eugeniusza i Stanisławę Rogulskich;
+Józefę i Michała Rybaków, Janinę i Wacława Andrzejewskich
oraz Mariana Klimczaka;
+Józefa Grzelkę w 3 rocz. śmierci oraz Józefę Kościecha;
+Henryka Halmana w 15 rocz. śmierci, Stanisława, Józefę i Krystynę
Pecynów, cr. Pecynów i Halmanów;
+Mieczysława Kmitę / int. od rodziny Koprów /;
+Zofię Skoneczną /int. od syna Tadeusza z rodziną/;
+Irenę Rochala /int. od teściów Gwiazdowiczów/;
CZWARTEK 19. 03. 2009
UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA, OBLUBIEŃCA NMP.

9.00 Za Parafian.
16.00 Za +Józefa Szymczaka oraz Józefę i Kazimierza;
+Józefa i Tadeusza, Józefę i Michała Tworskich, rodziców
Maszewskich oraz Józefa Badowskiego;
+Józefa Olszewskiego, Henryka, Annę i Michała oraz Józefę Wójcik;
+Józefa Michałowskiego /int. imieninowa/, Sławomira Michałowskiego,
Danutę Cichowską, rodziców Broniarków i Michałowskich;
+Józefa Matysiaka /int. imieninowa/.
PIĄTEK 20. 03 2009
16.00 Droga Krzyżowa.
16.30 Za +Rocha, Józefę, Stanisława i Antoninę Szymańskich.
SOBOTA 21. 03. 2009
16.00 Za +Stanisławę Goździk w 6 rocz. śmierci i Zygmunta.
NIEDZIELA 22. 03. 2009.
IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
9.00 Za +Jana, Janinę, Tadeusza i Mariana Filipczaków;
+Jana Augustyniaka.
12.00 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Danuty w 18 rocz. urodzin;
O Boże błogosławieństwo dla Tomasza Tworskiego w 18 rocz. urodzin.
16.00 Za +Mariannę w 2 rocz. śmierci i Stanisława Pasików, Tadeusza, Stanisławę
i Jana Tomczyków oraz Stanisławę Bis.

