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Wskrzeszenie Łazarza
Siostry posłały do Jezusa wiadomość: "Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz". Jezus
usłyszawszy to rzekł: "Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki
niej Syn Boży został otoczony chwałą". A Jezus miłował Martę i jej siostrę, i Łazarza.
Mimo jednak, że słyszał o jego chorobie, zatrzymał się przez dwa dni
w miejscu pobytu. Dopiero potem powiedział do swoich uczniów: "Chodźmy znów do
Judei". Kiedy Jezus tam przybył, zastał Łazarza już od czterech dni spoczywającego w
grobie. Kiedy zaś Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła Mu na spotkanie.
Maria zaś siedziała w domu. Marta rzekła do Jezusa: "Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie
umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga". Rzekł do
niej Jezus: "Brat twój zmartwychwstanie". Rzekła Marta do Niego: "Wiem, że
zmartwychwstanie w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym". Rzekł do niej Jezus:
"Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby umarł, żyć będzie.
Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?" Odpowiedziała
Mu: "Tak, Panie! Ja wciąż wierzę, żeś Ty jest Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na
świat". Jezus wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał: "Gdzieście go położyli?"
Odpowiedzieli Mu: "Panie, chodź i zobacz". Jezus zapłakał. A Żydzi rzekli: "Oto jak go
miłował!" Niektórzy z nich powiedzieli: "Czy Ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie
mógł sprawić, by on nie umarł?" A Jezus ponownie okazując głębokie wzruszenie
przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień. Jezus rzekł: "Usuńcie
kamień". Siostra zmarłego, Marta, rzekła do Niego: "Panie, już cuchnie. Leży bowiem od
czterech dni w grobie". Jezus rzekł do niej: "Czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz,
ujrzysz chwałę Bożą?" Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: "Ojcze,
dziękuję Ci, żeś Mnie wysłuchał. Ja wiedziałem, że Mnie zawsze wysłuchujesz. Ale ze
względu na otaczający Mnie lud to powiedziałem, aby uwierzyli, żeś Ty mnie posłał". To
powiedziawszy zawołał donośnym głosem: "Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!" I wyszedł
zmarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była zawinięta chustą. Rzekł
do nich Jezus: "Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić". Wielu więc spośród Żydów
przybyłych do Marii ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego.

●●●
Temat śmierci nie należy do naszych ulubionych. Odkładamy myśli o własnej śmierci. A
tymczasem jak powie św. Augustyn „wszelkie dobro jest niepewne, sama tylko śmierć jest
pewna”. Jednak, żeby śmierć nie napawała nas lękiem pamiętajmy, aby być na nią zawsze
przygotowanym. W suplikacji śpiewamy: „Od nagłej i niespodziewanej śmierci – zachowaj
nas Panie”. To znaczy od śmierci, na którą nie jesteśmy przygotowani, od śmierci bez
sakramentów świętych: spowiedzi, Komunii świętej. Tam po drugiej stronie życia Bóg
przygotował dla nas najpiękniejsze mieszkanie. Ale czy je otrzymamy, to zależy od
naszego życia na ziemi. I zadajmy sobie pytanie – co czynimy w tym życiu, aby
zatroszczyć się o wieczność, aby tam niczego nam nie brakowało. A przede wszystkim,
żeby nie brakowało Boga.

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 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.Przypominam, 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.Dziś nasz Par. Zespół Caritas rozprowadza palemki. Zebrane ofiary będą
przeznaczone dla potrzebujących.
6.W następną niedzielę zapraszam po Mszy św. o godz. 9.00 młodzież
przygotowującą się do Sakr. Bierzmowania.
7.Informuję, że 21 maja odbędzie się pielgrzymka do Katedry na Wawelu w Krakowie
i Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. Więcej informacji w nast.
Informatorze.

●●●
Stacje Drogi Krzyżowej /kolejność przenoszenia Krzyża/
1.Ministranci
2.Koła Żywego Różańca
3.Matki
4.Ojcowie
5.Strażacy
6.Dziewczęta z grup parafialnych z rodzicami
7. Kandydaci do bierzmowania
8.Margaretki
9.Uczniowie szkół średnich i studenci
10.Czciciele Ojca Pio
11.Kierowcy
12.Pracownicy szkoły i Urzędu Gminy
13.Dzieci komunijne i rocznicowe z rodzicami
14.Małżeństwa

●●●
UŚMIECHNIJ SIĘ

Lekcja religii. Jaś odpowiada ze znajomości 10 przykazań.
1. Miej jednego Boga.
2. Nie mów Bogu po imieniu.
3. Chodź do Kościoła
4. Kochaj rodziców.
5. Nie zabijaj.
6. Nie cuduj.
7. Nie kradnij.
8. Nie kłam.
9. Nie pożyczaj żony.
10. Niczego nie pożyczaj.

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK 11. 04. 2011

18.00 Za + Longina Szczepańskiego /greg. 23/;
WTOREK 12. 04. 2011

18.00 Za + Longina Szczepańskiego /greg. 24/.
ŚRODA 13. 04. 2011

18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Bartusia i Amelki.
Za +Antoniego Rochalę, Franciszka Golenia, cr. Rochalów, Goleniów
i Jeziorskich;
+Longina Szczepańskiego /greg.25/;
+ Mariannę Gabryszewską /int. od rodziny Sobczaków/;
+Władysława Kobyłeckiego /int. od córki Stanisławy z rodziną/;
+Władysława Przybyłka, Janinę, Stefana, Sylwestra i Tadeusza Musików;
+Halinę Sępińską w 3 rocz. śmierci i Ryszarda Pietrzaka.
CZWARTEK 14. 04. 2011

18.00 Za +Longina Szczepańskiego /greg. 26/.
PIĄTEK 15. 04. 2011

18.00 Za +Stefana Wasiaka w 31 rocz. śmierci i cr. Wasiaków;
+Longina Szczepańskiego /greg. 27/.
19.00 Droga Krzyżowa /Młodzieżowa/
SOBOTA 16. 04. 2011

18.00 Za +Longina Szczepańskiego /greg.28/.
NIEDZIELA 17. 04. 2011

9.00 Za +Czesława i Zofię Matysiaków, Stanisława i Stanisławę Klimczak
oraz dziadków Matysiaków;
+Antoninę i Jana Rybaków, rodzeństwo oraz Stefana, Anielę
i Władysława Marcjaników.
12.00 O Boże błogosławieństwo dla Bożeny z racji 50 rocznicy urodzin /int. od męża,
dzieci i wnucząt/;
O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Zofii i Jana z racji 60 rocznicy
ślubu i całej ich rodziny;
O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Zofii i Kazimierza z racji 50 rocz.
ślubu oraz dzieci i wnucząt;
O Boże błogosławieństwo dla Teresy i Władysława z racji 25 rocz. ślubu
i ich dzieci;
O Boże błogosławieństwo dla Damiana Kuśmirka z racji 18 rocz. urodzin;
O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Zuzanny w 1 rocz. urodzin oraz
dla Magdaleny i Przemysława.
18.00 Za +Longina Szczepańskiego /greg.29/.
Do końca czerwca czytamy Ewangelię św. Mateusza
/cd./Zaraz po Wniebowstąpieniu Jezusa pozostał w Palestynie, gdzie napisał należącą do
najstarszych Ewangelię opatrzoną jego imieniem. Napisał ją między 50 a 60 rokiem. Starał
się w niej wykazać, że to właśnie Chrystus jest wyczekiwanym od dawna Mesjaszem, że na
Nim potwierdziły się starotestamentalne proroctwa i zapowiedzi. Mateusz udał się później
między pogan. Zginął śmiercią męczeńską. Jego ciało sprowadzono do Włoch i znajduje się
w kościele w Salerno /cdn./.

