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Gorzkie żale są popularnym zbiorem pieśni o męce Pańskiej. Autor Gorzkich żali jest nieznany. Po
raz pierwszy ogłosił je drukiem ks. Wawrzyniec Benik, opiekun Bractwa Św. Rocha przy kościele
Św. Krzyża w Warszawie, w r. 1707 pt. Snopek Myrry. Mirra to pachnąca żywica w proszku, jeden z
darów, jaki trzej królowie złożyli Bożemu Dzieciątku. Dar mirry był zapowiedzią męki i śmierci
zbawczej Chrystusa.
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Bóg posłał swego Syna, aby świat został zbawiony

Jezus powiedział do Nikodema: „Jak Mojżesz wywyższył węża na
pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy,
kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował
świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego
wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał
swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został
przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a
kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię
Jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło
na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe
były ich uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości,
nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego
uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby
się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu”.

W rozmowie z Nikodemem Pan Jezus mówi, że „światło przyszło na świat,
lecz – dodaje ze smutkiem – ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli
światło: bo złe były ich uczynki”. Pan Jezus nie mówi o tych ludzkich
słabościach, lecz o tej przewrotnej postawie człowieka, który „nie zbliża się
do światła, aby nie potępiono jego uczynków”. I znowu piękna refleksja
niedawno zmarłego ks. Jana Twardowskiego – Światło i ciemność: Kościół
podaje długą litanię świętych, ale nic nie wiemy o potępionych. Słowa
Jezusa wypowiedziane o Judaszu: „Lepiej, żeby się ten człowiek nie
narodził”, można tłumaczyć: „Gdyby się nie urodził, to nie cierpiałby tak
za życia na ziemi po zdradzeniu Jezusa. Sąd Boży nie wydaje wyroków.
Pokazuje, kto jest po stronie światła, a kto po stronie ciemności. Co
kochamy: światło czy ciemność? Nasz każdy krok to albo-albo. Ciemność
lub światło. Nasza śmierć – to chwila, która pokaże, po której stronie
znaleźliśmy się. Jezus nie potępia. Prowadzi. Jest stale drogą” (Wszędy
pełno Ciebie, s. 100).
I nasze pytanie do rachunku sumienia: Czy Chrystus jest moją drogą?

OGŁOSZENIA
1. Zapraszamy na Drogę Krzyżową w każdy piątek o godz. 16.00 i Gorzkie Żale
w niedzielę po sumie o godz. 12.00.
2. Bardzo proszę o zapisywanie chorych, których z Ks. Waldemarem będziemy
odwiedzać 1 kwietnia /środa/ od godz. 9.00. Po przyjeździe do domu ksiądz
najpierw spowiada chorego, a następnie zaprasza rodzinę do wspólnej
modlitwy.
3. Przypominam o zmianie czasu z zimowego na letni z soboty na niedzielę,
tj. z 28 / 29 marca (2.00 > 3.00). Śpimy niestety krócej.
4. We wtorek – 24 marca zakończenie rekolekcji parafialnych. Zapraszamy
szczególnie na Mszę św. o godz. 17.00, na której odbędzie się Intronizacja Relikwii
Ojca Pio /intronizacja - wyrażenie pochodzenia łac. - wyniesienie na tron/.
5. W najbliższą niedzielę, tj. 29 marca będą do nabycia palmy wykonane przez Par.
Zespół Caritas. Zebrane ofiary przeznaczone będą na zakup art. chemicznych dla
rodzin wielodzietnych.
UŚMIECHNIJ SIĘ
Późnym wieczorem do drzwi mieszkania pewnej kobiety zadzwonił pijany mężczyzna:
- Przepraszam, czy ja tu mieszkam?
- Nie.
Po kilku minutach znowu dzwonek, a za drzwiami ten sam mężczyzna.
- Czy ja tu mieszkam?
- Nie!
Kilka minut później znowu dzwonek, ten sam mężczyzna i to samo pytanie.
Kobieta krzyczy:
- Ile razy mam powtarzać, że pan tu nie mieszka!
- To pani mieszka wszędzie, a ja nigdzie?
Jasio mówi do mamy:
- Mamo, dzisiaj rano, kiedy jechałem autobusem, tata kazał mi wstać i ustąpić miejsce
kobiecie.
- To bardzo ładnie.
- Ale mamo, ja siedziałem na taty kolanach!
Pani na lekcji przyrody pyta Jasia:
- Jasiu wymień 5 zwierząt które mieszkają w Afryce?
- Lew,tygrys,hipopotam i dwa słonie.
Przychodzi Jasiu ze szkoły i pokazuje tacie dzienniczek z drugą jedynką z historii.
Tata pyta syna:
- Dlaczego przyniosłeś drugą jedynkę z historii?
Jasiu odpowiada:
- Wiesz tato, historia lubi się powtarzać.

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK 23. 03. 2009.
9.00 Za +Antoninę i Stanisława Sekułów i Feliksa Kłosa oraz o Boże
błogosławieństwo dla Władysława Kłosa z racji 88 rocz. urodzin.
10.00 int. wolna
12.00 Za +Helenę, Józefa i Stanisława Gierachów, Anielę, Władysława i zm. z rodz.
Marcjaników, dziadków Gierachów i Kępów.
17.00 Za +Józefę i Rocha Szymańskich oraz dziadków Szymańskich i Janickich.
WTOREK 24. 03. 2009
III DZIEŃ REKOLEKCJI - 8.45 SPOWIEDŹ

9.00 Za +Zofię Skoneczną /int. od syna Andrzeja/.
10.00 Za +Stanisławę Osińską.
12.00 Za +Antoninę i Antoniego Kielanów, teściów Rogulskich, Kazimierza Sasa
i Wojciecha Kwiatek.
17.00 Za +Władysława Młynarczyka i Józefa Bisa.
ŚRODA 25. 03. 2009
UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO

9.00 Za +Mariannę, Mariolę, Jadwigę, Bolesława i Jana Sochę.
16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
O Boże błogosławieństwo dla Gabrieli Włodarczyk.
Za +Henryka w 2 rocz. śmierci, Barbarę, Jana i Władysława Sowików;
+Janinę Krasucką / int. od chrzestnicy Anny z rodz./;
+Mieczysława Kmitę / popogrzebowa /;
+Zofię Skoneczną /int. od brata Jana z rodziną/;
+Jadwigę Bałut /int. od syna z rodz./;
+Mieczysława Sowika /int. od żony Zofii/;
+Annę i Antoniego Rutkowskich, Antoninę i Ignacego Żerków oraz
Witolda Ożarskiego.
CZWARTEK 26. 03. 2009
16.00 Za +Józefa, Walerię, Feliksę i Władysława Stanisławskich, oraz dziadków
Pasików i Stanisławskich.
PIĄTEK 27. 03 2009
16.00 Droga Krzyżowa.
16.30 Za +Stanisława Pawlaka w 4 rocz. śmierci, zm. z rodziny Pawlaków, Zygmunta
Świderka oraz Zofię i Jana Skonecznych.
SOBOTA 28. 03. 2009
16.00 Za +Władysława Przybyłka oraz Janinę, Stefana, Tadeusza i Sylwestra
Musików.
NIEDZIELA 29. 03. 2009.
V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

9.00 O Boże błogosławieństwo dla Agnieszki Kowalskiej z racji 18 rocz. urodzin.
12.00 O Boże błogosławieństwo dla Kazimierza Trębacza z racji 50 rocz. urodzin;
O Boże błogosławieństwo dla Adriana Golenia w 18 rocz. urodzin i całej
rodziny.
18.00 Za +Tadeusza w 7 rocz. śmierci i cr. Musików, rodziców Męcinów, Stanisława
Budziejewskiego oraz Władysława Przybyłka.

