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Nasza Parafialna Droga Krzyżowa
Podczas modlitwy zwracamy uwagę i wsłuchujemy się we własne serce, by nie umknął
nam moment, w którym spadnie zasłona z naszych oczu i ujrzymy Pana przechodzącego
obok nas i niosącego nasz krzyż. Wtedy przychodzi sposobność przyłączenia się do Pana,
który współodczuwa z nami w każdym naszym cierpieniu, aż po doświadczenie śmierci.
Gdy serce samo się modli pośród życia, wtedy łatwiej wziąć krzyż na każdy dzień.
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Rozmowa z Samarytanką o wodzie żywej.
Jezus przybył do miasteczka samarytańskiego, zwanego Sychar, w pobliżu pola, które
Jakub dał synowi swemu, Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą
siedział sobie przy studni. Było to około szóstej godziny. Nadeszła tam kobieta
z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: "Daj Mi pić". Jego uczniowie
bowiem udali się przedtem do miasta dla zakupienia żywności. Na to rzekła do Niego
Samarytanka: "Jakżeż Ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym Ci dała się
napić?" Żydzi bowiem nie utrzymują stosunków z Samarytanami. Jezus odpowiedział
jej na to: "O, gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest Ten, kto ci mówi: Daj Mi się
napić - prosiłabyś Go wówczas, a dałby Ci wody żywej".Powiedziała do Niego kobieta:
"Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej?
Czy Ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię, z której pił
i on sam, i jego synowie, i jego bydło?" W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus:
"Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu
dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim
źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu".
Rzekła do Niego kobieta: "Daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła
tu czerpać. Widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej
górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga".
Odpowiedział jej Jezus: "Wierz Mi, niewiasto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej
górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie, my
czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi
jednak godzina, owszem, już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć
Ojcu w Duchu i prawdzie, i takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest duchem;
potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie".Rzekła do
Niego kobieta: "Wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem. A kiedy On
przyjdzie, objawi nam wszystko". Powiedział do niej Jezus: "Jestem Nim Ja, który z
tobą mówię".
Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w Niego wierzyć dzięki słowu kobiety. Kiedy
więc Samarytanie przybyli do Niego, prosili Go, aby u nich pozostał. Pozostał tam
zatem dwa dni. I o wiele więcej ich uwierzyło na Jego słowo, a do tej kobiety mówili:
"Wierzymy już nie dzięki twemu opowiadaniu, na własne bowiem uszy usłyszeliśmy
i jesteśmy przekonani, że On prawdziwie jest Zbawicielem świata".

●●●
Dziwne są niekiedy drogi nawrócenia. Ważne, byśmy naszą mądrością, wyższością,
raptownymi sądami i przekonaniem, że wszystko wiemy i na wszystkim się znamy, nie
stawiali nikogo na straconej pozycji. Jezus przy studni czeka na każdego. Każdego
potrzebuje. I wszystkim pragnie dać wody żywej.

OGŁOSZENIA
1.Zapraszamy w okresie Wlk. Postu w każdy piątek na Drogę Krzyżową na g. 18.00,
a po niej na Mszę św.. W niedzielę zaś na Gorzkie Żale po Mszy św. o g. 12.00.
2.W najbliższy piątek przeżywamy I piątek miesiąca, dlatego zapraszam do
Sakramentu Pojednania szczególnie dzieci I – komunijne od godz. 17.30.
3.Składam „Bóg zapłać” za ofiary na kwiaty do Grobu Pana Jezusa i na Sem. Duch.
4.Już dziś informuję, że z Sakramentami św. będziemy odwiedzać chorych
w środę – 13 kwietnia od godz. 10.00. Zgłoszenia przyjmujemy po Mszach św.,
w kancelarii i telefonicznie.
5.Za tydzień - w niedzielę - nasz Par. Zespół Caritas będzie rozprowadzał palemki.
Zebrane ofiary będą przeznaczone dla potrzebujących.

●●●
DO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ PRZYJĘLIŚMY POPRZEZ SAKRAMENT CHRZTU:

Oliwię Kryczka – niech Bóg prowadzi ją przez życie drogą wiary, prawdy i miłości.

●●●
Do końca marca czytamy Ewangelię wg. św. Marka /Charakt. Jezusa…cd./
Chrystus zadawał się z grzesznikami, ponieważ uważał, że „nie potrzebują zdrowi lekarza,
lecz ci, co się źle mają”. Świadczy to o wielkiej mądrości i Jego wyrozumiałości wobec
wszystkich ludzkich grzechów. Jezus za swoją prawdziwą rodzinę uważał wszystkich
wierzących, mówił, że są jego braćmi i siostrami. Chrystus był też wszechwiedzący,
ponieważ przepowiedział swoją śmierć, zmartwychwstanie i zdradę jednego z apostołów.
Przewidział i opisał również koniec świata.

●●●
UŚMIECHNIJ SIĘ

Na lekcji:
- Dziecko, które sie raz oparzy, unika potem ognia. Czy znacie jakiś inny przykład?
Jasio:
- Dziecko, które się raz wykąpie, unika potem wody...
W knajpie: kelner! rachunek i dwóch żyrantów proszę!

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK 28. 03. 2011

9.00 Za +Longina Szczepańskiego /greg.9/;
10.15 Msza św. dla Szkoły Podst.
12.15 Msza św. dla Gimn.
18.00 Za +Tadeusza Musika w 9 rocz. śmierci, zm. z rodziny Musików, rodziców
Męcinów, Stanisława Budziejewskiego i Władysława Przybyłka.
WTOREK 29. 03. 2011

9.00 Za +Longina Szczepańskiego /greg.10/.
10.15 Msza św. dla Szkoły Podst.
12.15 Msza św. dla Gimn. Za +Helenę, Stanisława i Józefa Gierachów, Anielę
i Władysława Marcjaników oraz dziadków Kępów i Gierachów.
18.00 Za +Józefa Szymczaka.

ŚRODA 30. 03. 2011

18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Za +Janinę w 1 rocz. śmierci, Władysława, Jana, Henryka i Barbarę Sowików;
+ Piotra Rokickiego i Stanisława Domańskiego oraz Zofię;
+Longina Szczepańskiego /greg.11/;
+ Mariannę Gabryszewską /int. od córki Krystyny z rodziną/;
+Władysława Żelazka, Jana i Józefę Żelazków, Bolesława Żelazka oraz
Mariannę Szadkowską;
+Władysława Kobyłeckiego /int. od córki Mirosławy z rodziną i córki
Janiny/;
+Jana Sobczaka /popogrzebowa/.
CZWARTEK 31. 03. 2011

18.00 Za +Longina Szczepańskiego /greg.12/.
PIĄTEK 01. 04. 2011

17.30 Spowiedź.
18.00 Droga Krzyżowa.
18.30 Za +Longina Szczepańskiego /greg.13/.
SOBOTA 02. 04. 2011

18.00 Za +Longina Szczepańskiego /greg.14/.
NIEDZIELA 03. 04. 2011

9.00 Za +Elżbietę, Jana, Mieczysława i Janinę oraz cr. Żegnałków;
+Jana Bednarka oraz Mariannę w 30 rocz. śmierci;
+Edwarda Skrobisza /int. od brata z rodziną/;
+Ryszarda Rybaka;
+ Longina Szczepańskiego /greg.15/;
+Walerię w 11 rocz. śmierci, Jana, Jerzego i Ewę Dobrowolskich;
+Jana Jasnowskiego oraz cr. Lewandowskich;
+Ryszarda Skonecznego;
+Władysławę, Romana i Henryka Świechów, Zofię i Mieczysława
Moczarskich, dziadków Świechów i Tworskich;
+Anielę i Władysława, Jana i Longina Szczepańskich, Mariannę, Stanisława,
Mieczysława i Piotra Żyłków, rodzinę Rogulskich i Woźniaków;
+Jana Sobczaka /int. od syna Krzysztofa z rodziną/;
+Władysława Wojciechowskiego w 2 rocz. śmierci;
+Witolda Rybaka /int. od żony i dzieci/;
+Mariannę w 5 rocz. śmierci i Stanisława Pasików, Stanisławę Bis,
Tadeusza, Stanisławę i Jana Tomczyków.
12.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Jadwigi i Andrzeja z racji 40 rocznicy
ślubu;
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i wszelkie łaski dla Ryszarda z racji
rocznicy urodzin oraz imienin.
18.00 Za +Henryka Kwiatkowskiego w 6 rocz. śmierci.

