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Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów

Gdy po pewnym czasie Jezus wrócił do Kafarnaum, posłyszeli, że jest w
domu. Zebrało się tylu ludzi, że nawet przed drzwiami nie było miejsca, a
On głosił im naukę. Wtem przyszli do Niego z paralitykiem, którego niosło
czterech. Nie mogąc z powodu tłumu wnieść go do Niego, odkryli dach nad
miejscem, gdzie Jezus się znajdował, i przez otwór spuścili łoże, na którym
leżał paralityk. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: „Synu,
odpuszczają ci się twoje grzechy”. A siedziało tam kilku uczonych wPiśmie,
którzy myśleli w duszy: „Czemu On tak mówi? On bluźni. Któż może
odpuszczać grzechy, jeśli nie Bóg sam jeden?”. Jezus poznał zaraz w swym
duchu, że tak myślą, i rzekł do nich: „Czemu nurtują te myśli w waszych
sercach? Cóż jest łatwiej powiedzieć do paralityka: »Odpuszczają ci się
twoje grzechy«, czy też powiedzieć: »Wstań, weź swoje łoże i chodź?«.Otóż,
żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania
grzechów – rzekł do paralityka: Mówię ci: Wstań, weź swoje łoże i idź do
domu!”. On wstał, wziął zaraz swoje łoże i wyszedł na oczach wszystkich.
Zdumieli się wszyscy i wielbili Boga, mówiąc: „Jeszcze nigdy nie
widzieliśmy czegoś podobnego”.

Odpowiedzią Boga na grzech człowieka jest bezgraniczna miłość wyrażona w Krzyżu.
Ogromny szacunek Jezusa wobec człowieka ujawnia się chyba najbardziej i najpełniej
w geście przebaczenia. Zauważmy, że Syn Boży nigdy nie potępia człowieka, który
uznaje swój grzech. Widzi w człowieku nie tylko zło, ale zawsze także i dobro. Bo nie
ma ludzi tylko złych i tylko dobrych. W każdym z nas jest trochę dobra i trochę zła.
Jeżeli widzimy w sobie zło, Bóg nawiązuje do tej odrobiny choćby dobra i na niej
buduje swoje wielkie nadzieje co do nas. Przebacza nam z wiarą, że i my rozpoczynając od tej odrobiny dobra - będziemy coraz lepsi.
Miarą szacunku, jakim my, ludzie, darzymy się nawzajem jest to, w jakim stopniu
sobie wzajemnie ufamy. Najpełniejszym wyrazem zaufania jest umiejętność
przebaczenia. W nim bowiem zawiera się wiara w człowieka, który wobec nas zawinił,
wiara w to, że nie jest on zły, że będzie lepszy, że chcemy w to jego odwrócenie się od
zła uwierzyć. Przebaczyć komuś to tyle, co uwierzyć w niego. Tak rzadko człowiek jest
zdolny naprawdę przebaczyć drugiemu człowiekowi. Tak rzadko jeden ufa drugiemu.
Łatwo jest mówić o przebaczeniu -przebaczyć o wiele trudniej.

OGŁOSZENIA
1. W najbliższą środę zwaną Popielcową rozpoczynamy czas Wielkiego Postu.
Dlatego zapraszam w tym dniu na Msze św. o godz. 9.00 i 17.00. Postarajmy się
również o zachowanie postu ścisłego.
W Środę Popielcową kapłan posypując nasze głowy popiołem i wypowiadając słowa "z
prochu powstałeś, w proch się obrócisz" przypomina człowiekowi o kruchości jego życia
i nieuchronnej śmierci. Czasami podczas posypywania popiołem głów wiernych kapłan
wypowiada jeszcze inną sentencję "Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię". Nawrócenie
to ciągła walka z własnymi problemami. Łaska Boża bazuje na naszej naturze i tylko nasze
nieustanne czuwanie aby być gotowym na przyjęcie łaski może być pewnością
nieustannego wzrastania w wierze.
2. W piątek /27 II / zapraszam na pierwszą w tym roku Drogę Krzyżową o g.16.00.
i Mszę św. o godz.16.30. Przypominam, że za udział w Drodze Krzyżowej i przyjęcie
Pana Jezusa w czasie Mszy św. można uzyskać odpust zupełny za siebie lub kogoś
Zmarłego.
Na to naboż. zapraszam szczególnie przygotowujących się do I Komunii św.
i Bierzmowania.
3. Odpust zupełny w okresie Wlk. Postu można również uzyskać za udział
w Gorzkich Żalach. Będziemy je śpiewać w każdą niedzielę po Mszy św. o g. 12.00.
4. Zwyczajem lat ubiegłych w okresie Wlk. Postu zbierana jest ofiara na kwiaty
do Grobu P. Jezusa i jednocześnie na Sem. Duchowne jako tzw. zbiórka
wiosenna. Dlatego zwracam się z uprzejmą prośbą o zebranie tych ofiar. Ich
wysokość z poszczególnych miejscowości będę czytał w każdą niedzielę.
ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODESZŁA:

Ś.p. Michalina Tworska – pokój jej duszy;
Ś.p. Ewa Andrzejewska - pogrzeb 23 II /poniedziałek/ godz. 13.00 – pokój jej duszy.

SAKRAMENTALNY ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI MAJĄ ZAMIAR ZAWRZEĆ:

Mateusz Kielan, kaw. z Lipia i Emilia Szurmańska, panna z Teodozjowa.

UŚMIECHNIJ SIĘ
Mama jest na mnie zła za coś czego nie zrobiłem - użala się Jasio koledze.
- A za co, a czego nie zrobiłeś? - pyta kolega.
- Pracy domowej.
Przychodzi Kowalski do Nowaka i mówi:
- Słyszałem, że twoja żona zdała prawo jazdy. Jak jeździ?
- Jak piorun.
- Tak szybko?!
- Nie, ale każde drzewo ją przyciąga.

.INTENCJE

PONIEDZIAŁEK 23. 02. 2009.
16.00 Za +Jana i Helenę Pasik, rodziców i Janinę Skonecznych oraz Stanisławę
i Dariusza Płockich.
WTOREK 24. 02. 2009
16.00 ……
ŚRODA 25. 02. 2009
POPIELEC
9.00 Za +Krystynę Bonecką w 1 rocz. śmierci.
17.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
O zdrowie dla Gabrieli Włodarczyk.
Za +Adama Plutę / int. od wujka Józefa z rodziną/;
+rodziców, teściów, braci Pacochów oraz dziadków Lewandowskich
i Cabałów;
+Jana Haraśnego / int. od siostry Antoniny z rodziną /.
CZWARTEK 26. 02. 2009
16.00…...
PIĄTEK 27. 02 2009
16.00 Droga Krzyżowa.
16.30 Za +Bronisławę, Stanisława i Józefa Gradów oraz zmarłych z rodziny
Żelazków.
SOBOTA 28. 02. 2009
16.00 Za +Genowefę i Józefa Cabałów / int. od siostrzenic i siostrzeńców /.
NIEDZIELA 01. 03. 2009.
9.00 O Boże błogosławieństwo dla Ryszarda Skonecznego z racji 18 rocz. urodzin.
O Boże błogosławieństwo dla Bożeny i Zbigniewa Andrzejewskich z racji
30 rocz. ślubu.
Za +Helenę, Władysława i Stanisława Olczaków;
+Janinę w 1 rocz. śmierci i Wacława Andrzejewskich,
+Jana, Marcjannę i Franciszka Rogulskich, rodziców Andrzejewskich
i rodzeństwo,
+Zygmunta Sygitowicza w 17 rocz. śmierci, jego syna Zygmunta,
cr. Kowalczyków i Bisów oraz Mariusza Kościechę,
+Jana Skonecznego / int. od wnuczka Dariusza z rodziną /,
+Mariannę Skoneczną / int. od córki Marty z rodziną /,
+Janinę Krasucką / int. od syna Tadeusza z rodziną /,
+Adama Plutę / int. od siostry Ireny /,
+Tadeusza Romanowskiego w 2 rocz. śmierci i dziadków Lipskich,
+Tomasza Grubskiego,
+Antoniego Lisa / int. od teściowej /,
+Andrzeja i Tadeusza Szydłowskich oraz dziadków.
12.00 Za Parafian.
16.00 O Boże błogosławieństwo dla Janiny Tworskiej z racji 80 rocz. urodzin
i całej rodziny.

