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W dniach 27. 03 – 29. 03 przeżyliśmy Rekolekcje Wielkopostne z Ks. Grzegorzem
Mioduchowskim.
Rekolekcje wielkopostne to taki szczególny i wyjątkowy czas w roku liturgicznym
Kościoła. Jest to czas próby, czas lekcji i nauk, kiedy uczymy się roztropności,
mądrości ducha i stajemy się lepsi.
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Uzdrowienie niewidomego od urodzenia
Jezus przechodząc ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia. Splunął na
ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego, i rzekł do niego: "Idź,
obmyj się w sadzawce Siloe" - co się tłumaczy: Posłany. On więc odszedł, obmył się
i wrócił widząc. A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili:
"Czyż to nie jest ten, który siedzi i żebrze?" Jedni twierdzili: "Tak, to jest ten", a inni
przeczyli: "Nie, jest tylko do tamtego podobny". On zaś mówił: "To ja jestem".
Zaprowadzili więc tego człowieka, niedawno jeszcze niewidomego, do faryzeuszów.
A dnia tego, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był szabat. I znów
faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób przejrzał. Powiedział do nich: "Położył mi
błoto na oczy, obmyłem się i widzę". Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli:
"Człowiek ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu". Inni powiedzieli: "Ale w
jaki sposób człowiek grzeszny może czynić takie znaki?" I powstało wśród nich
rozdwojenie. Ponownie więc zwrócili się do niewidomego: "A ty, co o Nim myślisz
w związku z tym, że ci otworzył oczy?" Odpowiedział: "To jest prorok". Na to dali
mu taką odpowiedź: "Cały urodziłeś się w grzechach, a śmiesz nas pouczać?" I precz
go wyrzucili. Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz, i spotkawszy go rzekł do niego:
"Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego?" On odpowiedział: "A któż to jest, Panie,
abym w Niego uwierzył?" Rzekł do niego Jezus: "Jest Nim Ten, którego widzisz
i który mówi do ciebie". On zaś odpowiedział: "Wierzę, Panie!" i oddał Mu pokłon.

●●●
Bardzo często dobro, które wykracza poza powszechnie przyjęty porządek, poza
„normalność”, które nie da się ukryć w cieniu krzykliwego zła, budzi zdziwienie, jeśli nie
sprzeciw złych ludzi. Stawia to przed nami konkretne zadania. Przede wszystkim chodzi
o to, byśmy stając wobec reakcji ludzi nie rezygnowali z czynienia dobra.
Dobro przynosi radość, choć czasem trudno przychodzi, chociaż czasem spotyka się
z niezrozumieniem. Nie możemy powstrzymywać się od praktykowania dobrych uczynków
z obawy przed niezrozumieniem ze strony otoczenia. Jezus Chrystus wiedział, że Jego
nauka i dzieła, Jego miłość do ludzi zaprowadzi Go aż na krzyż.
Niech każdy dzień Wielkiego Postu będzie dla nas okazją do naśladowania Jezusa, do
czynienia dobra. Codziennie bowiem mamy okazję do tego, by świadczyć innym dobro.
Nie chodzi tu o jakieś wielkie, heroiczne czyny, ale o te drobne lecz jakże piękne gesty
miłości, do jakich daje okazję nasza codzienność. O prawdziwym chrześcijaninie, czyli
uczniu Chrystusa, świadczy to, jak naśladuje on swego Nauczyciela. On zaś nakazał nam
wszystkim dobrze czynić. Mamy zło zwyciężać właśnie dobrem.
Prośmy naszego Zbawiciela, byśmy potrafili być Jego prawdziwymi uczniami czyniącymi
dobro. On, który obiecał być z nami na zawsze, z pewnością nam w tym pomoże.

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. Zapraszam czcicieli O. Pio na Mszę św. o godz. 18.00 i adorację w najbliższy
czwartek. Informuję również i już dziś zapraszam na Diecezjalny Dzień Skupienia
Grup Modlitwy O. Pio do Łowicza dnia 30 kwietnia 2011 r. na godz. 10.00.
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.
6. W następną niedzielę zapraszam po Mszy św. o godz. 9.00 rodziców i dzieci
zainteresowanych wyjazdem na wczaso – rekolekcje do Białego Dunajca
k/ Zakopanego, a po Mszy św. o godz. 12.00 rodziców i dzieci przygotowujących się
do I Komunii św.

●●●
SAKRAMENTALNY ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI MAJĄ ZAMIAR ZAWRZEĆ:

Mariusz Kozera, kaw. z par. Kraśnica i Agnieszka Wojtyś, panna z par. tutejszej;
Łukasz Rybak, kaw.z par. Krzemienica i Agnieszka Wiercińska, panna z par. tutejszej

●●●
UŚMIECHNIJ SIĘ

Kaznodzieja wygłasza niedzielne kazanie na temat przebaczenia. Po płomiennej przemowie
pyta zgromadzonych
- Ilu z was bracia przebaczy swoim wrogom?!
Mniej więcej połowa wiernych podnosi ręce do góry. Niezadowolony kaznodzieja
kontynuuje kazanie. Mija 20 minut i znowu pyta
- Ilu z was bracia przebaczy swoim wrogom?!
Tym razem zgłasza się jakieś 80% osób. Kaznodzieja zawiedziony wraca do kazania.
30 minut minęło. W końcu przerywa i pyta:
- Ilu z was bracia przebaczy swoim wrogom?!!
Ponieważ wszyscy już myślą o obiedzie, wszyscy podnoszą ręce do góry... Wszyscy oprócz
staruszki z drugiego rzędu. Kaznodzieja pyta jej:
- Dlaczego nie chce pani przebaczyć wrogom?
- Nie mam żadnych.
- Jakie to niezwykłe, ile pani ma lat?
- 93
- Niech pani wyjdzie na środek i powie wszystkim, jak to możliwe, żeby w takim sędziwym
wieku nie mieć żadnych wrogów.
Staruszka nieśmiało wychodzi na środek, bierze do ręki mikrofon i mówi:
- Przeżyłam ich wszystkich, łobuzów.

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK 04. 04. 2011

18.00 Za + Longina Szczepańskiego /greg.16/;
WTOREK 05. 04. 2011

18.00 Za + Longina Szczepańskiego /greg.17/.
ŚRODA 06. 04. 2011

18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
O Boże błogosławieństwo dla Urszuli i Marcina z racji 14 rocznicy ślubu
i ich dzieci.
Za +Longina Szczepańskiego /greg.18/;
+ Mariannę Gabryszewską /int. od córki Józefy z rodziną/;
+Władysława Kobyłeckiego /int. od córki Danuty z rodziną/.
CZWARTEK 07. 04. 2011

18.00 Msza św. czcicieli o. Pio. O nawrócenie dla grzeszników /int. Koła Żywego Róż.
o. Pio/;
Za +Longina Szczepańskiego /greg.19/.
PIĄTEK 08. 04. 2011

18.00 Droga Krzyżowa.
18.30 Za +Józefa Szymczaka;
+Longina Szczepańskiego /greg.20/.
SOBOTA 09. 04. 2011

18.00 Za +Mariusza Michalaka, Józefę i Piotra Kowalskich oraz Helenę Banasiak;
+Longina Szczepańskiego /greg.21/.
NIEDZIELA 10. 04. 2011

9.00 Za zmarłych Parafian;
+ Longina Szczepańskiego /greg.22/.
12.00 O Boże błogosławieństwo dla Joanny Misiak z racji 18 rocznicy urodzin;
O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Władysławy Socha z racji 80 rocznicy
urodzin /int. od dzieci, wnuków i prawnuków/.
18.00 Za +Agnieszkę i Stanisława Miniaków, cr. Miniaków i Koprów oraz
Annę Tracz.

Przez kolejne trzy miesiące /kwiecień, maj, czerwiec/ zapraszamy do lektury pierwszej
księgi Nowego Testamentu – Ewangelii wg św. Mateusza.
Mateusz był Galilejczykiem. Jego pracą było pobieranie ceł i podatków w Kafarnaum,
jednym z większych handlowych miasteczek nad jeziorem Genezaret. Pobierał tam
opłaty za przejazdy przez jezioro i przewóz towarów. W Palestynie pogardzano
celnikami właśnie z tego powodu, że ściągali opłaty na rzecz Rzymian. Ich pracę
rozumiano jako wysługiwanie się okupantom. O młodzieńczym życiu Mateusza nie
wiemy nic. Spotykamy się z nim po raz pierwszy dopiero w Kafarnaum, kiedy
Chrystus zastał go w komorze celnej i powołał na swojego Apostoła. Na wezwanie
Chrystusa zostawił wszystko i poszedł za Nim. Odtąd Mateusz pozostał już w gronie
Dwunastu Apostołów /cdn./

