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1 marca w naszej gminie obchodziliśmy Święto Kobiet. Na tę uroczystość zostały
zaproszone Panie z różnych gminnych organizacji. Zaproszono również Panie
z Par. Zespołu „Caritas”. Były piękne występy, życzenia, pyszna kolacja. Każda
z Pań dostała tulipana. Ksiądz Proboszcz również ufundował prezent dla każdej
Pani – Koronkę Pokoju. Sposób jej odmawiania na str. 3.
Na zdjęciu Panie z PZ „Caritas” z kwiatami /od prawej: Basia, Marysia, Wiesia,
Halinka, a Jadzia robi zdjęcia/.
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Jezus przez czterdzieści dni pości i jest kuszony
Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy przepościł
czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód.
Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: "Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby
te kamienie stały się chlebem". Lecz On mu odparł: "Napisane jest: «Nie samym
chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych»".
Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na narożniku świątyni i rzekł
Mu: "Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół; jest przecież napisane: «Aniołom
swoim rozkaże o Tobie, a na rękach nosić Cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej
nogi o kamień»". Odrzekł mu Jezus: "Ale jest napisane także: «Nie będziesz
wystawiał na próbę Pana, Boga swego»".
Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa
świata oraz ich przepych i rzekł do Niego: "Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i
oddasz mi pokłon". Na to odrzekł mu Jezus: "Idź precz, szatanie! Jest bowiem
napisane: «Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć
będziesz»". Wtedy opuścił Go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali Mu.

Jezus Chrystus przez wszystkie dni swego życia był gotów zrobić wszystko, by
w tych, którzy Go widzieli i słuchali, wzbudzić otuchę, że Bóg zechciał zanurzyć się
w los człowieka, każdego człowieka. Słaby pośród słabych, cierpiący pośród
cierpiących, umierający pośród umierających. Tak, całkiem jak my, doświadczył
ludzkiej radości i smutku, miłości i nienawiści, szczęścia i gehenny. „Stał się do nas
podobny we wszystkim, oprócz grzechu”. Oprócz grzechu… bo nie został złamany:
„gdy Mu złorzeczono, nie złorzeczył, gdy cierpiał, nie groził, ale oddawał się temu,
który sądzi sprawiedliwie”.
Dlaczego? By mi powiedzieć, że nie jestem sam. Chrystus wziął na siebie mój los,
moje przemijanie, moją grzeszność i moją śmierć. Podobny we wszystkim, „wszystko
podtrzymuje przy życiu słowem swej potęgi”.
By powiedzieć, że jesteśmy umiłowani. Jesteśmy kochani przez Boga miłością
odwieczną, bezwarunkową i odkupieńczą. Bo jak inaczej powiedzieć o tych
niezliczonych momentach, gdy podnosił na duchu, odbudowywał poczucie godności?
Nigdy nie zdradził, nawet przechodząc przez próbę cierpienia. Nigdy nie dołamał
trzciny nadłamanej, nie dogasił knota o nikłym płomyku.
By uzdolnić do kochania. Będąc „chlebem życia” dla innych, chciał, abym
zasmakował oddawania swego życia za braci.
Ale dlaczego nie zmienił świata? Dlaczego są dalej śmierć i choroba, pożoga
i zgliszcza, nieszczęście i przemoc?
Chrystus nie przyszedł zmieniać świata. Przyszedł, by umożliwić przemianę mojego
serca. A świat zmieni się o tyle, o ile ono będzie kochające… dla innych.
I znowu na tę przemianę serca, mojego serca… mam cały wielki post.

OGŁOSZENIA
1. Zapraszam w okresie Wielkiego Postu w każdy piątek na Drogę Krzyżową na
godz. 16.00, a po niej na Mszę św.. W niedzielę zas na Gorzkie Żale po Mszy św.
o godz. 12.00.
2. Przypominam o zbieraniu ofiar na kwiaty do Grobu Pana Jezusa i na Sem. Duch.
3. Informuję, że Wielkopostne Rekolekcje będą wygłoszone w dniach
23 – 25 marca br.. Dniem Sakr. Pojednania będzie poniedziałek /24. 03. 2014 r./
od godz. 8. 45. Nauki rekolekcyjne wygłosi do nas ojciec Ashenafi – ciemnoskóry
misjonarz z Afryki.
UŚMIECHNIJ SIĘ

Do kancelarii parafialnej przyszła kobieta z prośbą, aby ksiądz dał jej zaświadczenie, że
może zostać matką chrzestną. Podała adres. Po sprawdzeniu w kartotece okazało się, że pod
podanym adresem nie figuruje taka osoba. Na pytanie, dlaczego mówi nieprawdę
odpowiedziała, że tam mieszka jej ciotka. To również okazało się nieprawdą.
- Czy chodzi Pani do kościoła? - zapytał ksiądz.
- Raczej nie... Kiedy mam natchnienie do modlitwy, to idę do lasu i tam kontempluję Pana
Boga.
- Może więc, proponuję, aby udała się Pani po zaświadczenie do gajowego?
- A czy on takie coś wypisze?
- Niech pani zaryzykuje...
- Chyba ksiądz niepoważnie mnie traktuje...
- Mnie pani też...

KORONKA POKOJU
Jak odmawiać?

Na końcu: Królowo Pokoju, módl się za nami.
Trzy pierwsze trójki w intencji zwycięstwa Maryi.
Trzy następne o pokonanie szatana.
Siódma za triumf Niepokalanego Serca Maryi.

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK 10. 03. 2014

……….
WTOREK 11. 03. 2014

16.00 Za +Witolda Rybaka w 3 rocz. śmierci.
ŚRODA 12. 03. 2014

16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Za +Helenę Gwiazdowicz /int. od córki Janiny z rodziną/;
+Antoninę w 25 rocz. śmierci, Władysława i Zofię Jędrychowicz, Zofię
i Mieczysława Gilów oraz Alojzego Waniek;
+Tadeusza Grzelkę /int. od siostry Aliny z rodziną/;
+Janinę Kaczmarską /int. od syna Andrzeja z żoną/;
+Sabinę Płocką /int. od Urszuli z rodziną/.
CZWARTEK 13. 03. 2014

……….
PIĄTEK 14. 03. 2014

16.00 Droga Krzyżowa.
16.30 Za +Bronisławę, Stanisława i Józefa Gradów oraz Antoninę, Franciszka
i Jana Żelazków.
SOBOTA 15. 03. 2014

……….
NIEDZIELA 16. 03. 2014

9.00 Za +Władysława Tworskiego w 32 rocz. śmierci, Janinę, Michała i Józefę
oraz Mariannę i Eugeniusza Rogulskich;
+Mieczysława i dziadków Sowików;
+Krystynę, Mariannę i Stanisława Rogulskich oraz Józefa Rogalewicza;
+Jana Klimkiewicza;
+Annę Kowalczyk /int. popogrzebowa/;
+Helenę Gwiazdowicz /int. od koleżanek córki Janiny/;
+Helenę Szczur w 10 rocz. śmierci i Władysława;
+Tadeusza Rosłaniec /int. od siostry Grażyny z mężem/;
+Mariannę Kotynia w 1 rocz. śmierci i Stanisława;
+Grzegorza Kaniewskiego w 1 rocz. śmierci;
+Józefa Pasika /int. od syna Mirosława z rodziną/;
+Józefa Stańczy oraz Elżbietę i Stanisława;
+Halinę Cieślak /int. od rodziny Szadkowskich/;
+Sabinę Płocką /int. od koleżanek ze Studzianek/;
+Władysława Gieracha w 9 rocz. śmierci;
+Edwarda Kwiatkowskiego w 4 rocz. śmierci;
+Władysława i Annę Szymańskich, rodziców Rogulskich i rodzeństwo;
+Grzegorza Bernata i Feliksę Stanisławską;
+Józefa, Stanisława i Henryka Olszewskich, Józefa i Józefę Wójcików
oraz Romana Golinię.
12.00 O Boże błogosławieństwo dla Anny Jaśkiewicz z racji 18 rocz. urodzin
i Macieja Bielickiego z racji 18 rocz. urodzin.
16.00 Za +Władysława Kobyłeckiego w 3 rocz. śmierci oraz cr. Kobyłeckich
i Gradowskich.

