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Zapowiedź męki i zmartwychwstania
Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał
tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie oraz siedzących za stołami bankierów.
Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powyrzucał wszystkich ze świątyni, także
baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy
sprzedawali gołębie, rzekł: "Weźcie to stąd, a nie róbcie z domu Ojca mego targowiska".
Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: "Gorliwość o dom Twój pożera Mnie".
W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: "Jakim znakiem wykażesz się wobec nas,
skoro takie rzeczy czynisz?" Jezus dał im taką odpowiedź: "Zburzcie tę świątynię, a Ja
w trzech dniach wzniosę ją na nowo".
Powiedzieli do Niego Żydzi: "Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją
wzniesiesz w przeciągu trzech dni?"
On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie
uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus.
Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło
w imię Jego, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zwierzał się im, bo dobrze
wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem
wiedział, co się kryje w człowieku.
Jezus działa w niezwykły sposób. Z biczem w ręku wypędza ze świątyni
przekupniów, a potem w rozmowie z Żydami mówi „o świątyni swego ciała” (J 2,21).
Słowa te mają ciąg dalszy w Pierwszym Liście do Koryntian: „Czy nie wiecie, żeście
świątynią Boga, a Duch Święty mieszka w was?” (1 Kor 3,16). Tajemnica „świątyni ciała”
nie dotyczy jedynie Jezusa, ale każdego z nas. Jeżeli pozwalam Jezusowi działać we mnie
(nawet jeśli ma to być działanie z biczem w ręku), jeśli przyjmuję i adoruję Jego ciało, moja
cielesność ulega przemianie.
Przemiana cielesności oznacza przemianę całego człowieka. Ciało nie jest dodatkiem
do duszy ani jej więzieniem. Przy zachowaniu odrębności duszy i ciała człowiek jest
jednocześnie i duszą i ciałem. Innymi słowy, człowiek nie tyle ma ciało, ile jest ciałem..
Ciało to ja, dlatego jeżeli daję swoje ciało, daję siebie. Z tego powodu troska o świątynię
ciała jest sprawą pierwszorzędną. Czy pozwalam Jezusowi na to, by usuwał z niej grzech?
Jezus nie tylko oczyszcza nasze ciała, ale również uczy nas, jak mądrze się nimi
posługiwać. On, podczas ostatniej wieczerzy zapowiedział, że wyda swoje ciało za nas.
Wydanie to dokonało się poprzez mękę i krzyż. Nasza cielesność, często naznaczona
krzyżem, może dzięki ofierze Jezusa stać się źródłem łaski i uświęcenia, miejscem Bożego
działania. Na tym polega jej świątynny charakter.
Jednocząc swój krzyż z krzyżem Jezusa, realizujemy tajemnicę „świątyni ciała”.
Niedobrze by było, gdybyśmy próbowali usunąć krzyż z tej świątyni. Trudno wyobrazić
sobie kościół bez krzyża: to nieodzowny i najczęściej centralnie usytuowany element
każdego kościoła chrześcijańskiego. Jakie miejsce zajmuje w świątyni mego ciała?

ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODSZEDŁ DO WIECZNOŚCI:

ś.p. Stefan Rudnicki – polecamy jego duszę modlitwom wszystkich Parafian.

OGŁOSZENIA
1. Zapraszamy na Msze św. z naukami rekolekcyjnymi w poniedziałek i wtorek o godz.
9:00, 10:30, 12:00 i 18:00. Na godzinę 10:30 w poniedziałek i wtorek zapraszamy
uczniów szkoły podstawowej, a na godzinę 12:00 zapraszamy uczniów gimnazjum.
Msza wieczorna została przesunięta na godzinę 18:00, aby umożliwić skorzystanie
z rekolekcji osobom pracującym i młodzieży ponadgimnazjalnej. Sakrament pokuty we
wtorek. Spowiednicy będą do dyspozycji już pół godziny przed mszami.
2. W dniu 10 marca rozpoczyna się nowenna do św. Józefa, którą można odmawiać jako
przygotowanie do Uroczystości Świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny.
3. W piątek, 13 marca br. po nabożeństwie Drogi Krzyżowej odbędzie się w plebanii
spotkanie III grupy młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania.
4. Przy okazji kwartalnych opłat podatków od gruntów i nieruchomości u Sołtysów będzie
można składać ofiary na inwestycje parafialne na tzw. listę. Sołtysi, którzy są
jednocześnie Radnymi Parafialnymi będą przyjmowali ofiary, które zostaną naniesione
na listy wpłat. Jeśli ten sposób zbierania ofiar na inwestycje się sprawdzi, wtedy
w kościele po Mszach św. ofiary będą zbierane tylko w jedną niedzielę w miesiącu.
Przy okazji zbierania podatków Radni Parafialni będą zbierali także ofiary na
kwiaty i dekoracje Grobu Pańskiego.
5. Na prośbę Dyrekcji szkół katolickich w Tomaszowie Maz. przekazujemy informację
o trwającym naborze na rok szk. 2015/16 do klas I-III Katolickiego Liceum
Ogólnokształcącego oraz do Zaocznego LO dla dorosłych. Więcej informacji można
uzyskać na stronie internetowej: www.szkolykatolickie.info
6. Opłaciliśmy w zeszłym tygodniu rachunek za energię elektryczną w wysokości
2282,60 zł.
7. W przyszłą niedzielę będą zbierane ofiary na budowę i remonty kościołów w naszej
diecezji.
DO ZAWARCIA SAKRAMENTALNEGO ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZYGOTOWUJĄ SIĘ:

Piotr Sekrecki, kawaler z parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Rawie Maz. i Aneta
Katarzyna Trzonek, panna z parafii tutejszej, zapowiedź pierwsza.
UŚMIECHNIJ SIĘ

Między przyjaciółkami:
- Ależ ty masz już dużego syna! To już prawie mężczyzna!
- Masz rację, czas leci - wkrótce będę jego rówieśnicą.
INTENCJE
PONIEDZIAŁEK, 09. 03. 2015 r.

9:00 – za + Stanisława Wójciaka (int. od córki Renaty z rodz.).
10:30 – za Kazimierza Małyszczuka, 26 Msza św. gregoriańska.
12:00 – za + Irenę Żelasek (int. od teściowej Janiny z rodz.).
18:00 – za + Edwarda Kwiatkowskiego w 5 roczn. śm. (int. od dzieci).
WTOREK, 10. 03. 2015 r.

9:00 – za + Mariana Olczaka (int. od mieszkańców Wielkiej Woli).
10:30 – za + Mariannę z ok. 2 roczn. śm. i Stanisława Kotyniów oraz dziadków
Kotyniów i Biernackich.
12:00 – za + Kazimierza Małyszczuka, 27 Msza św. gregoriańska.
18:00 – za + Andrzeja Lisieckiego, Jana, Helenę Rutkowskich, zm. c.r. Rutkowskich.

ŚRODA, 11. 03. 2015 r.

16:00 – 1) Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy /do 6 maja 2015 r./:
za + Piotra Głowackiego (int. od chrzestnej);
+ Władysława Kobyłeckiego z ok. 4 roczn. śm., zm. c.r. Kobyłeckich
i Gradowskich.
2) za + Kazimierza Małyszczuka, 28 Msza św. gregoriańska.
CZWARTEK, 12. 03. 2015r.

7:30 – 1) za Parafian.
2) za + Kazimierza Małyszczuka, 29 Msza św. gregoriańska.
PIĄTEK, 13. 03. 2015 r.

16:00 – 1) za + Cecylię Woźniak (int. od uczestników pogrzebu).
2) za + Kazimierza Małyszczuka, 30 Msza św. gregoriańska.
16:30 – Droga Krzyżowa.
SOBOTA, 14. 03. 2015 r.

16:00 – 1) za + Ryszarda Sygitowicza, 1 Msza św. gregoriańska;
2) za + Kazimierza Błąkałę z ok. 2 roczn. śm., Stanisławę i Stanisława Bąk
oraz dziadków Józefę i Andrzeja Stanisławskich.
NIEDZIELA, 15. 03. 2015 r.
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9:00 – 1) za + Mieczysława z ok. 6 roczn. śm. i Zofię Sowików;
+ Mariusza Kościechę, Kazimierza i Mariannę Kowalczyków,
zm. c.r. Kowalczyków;
+ Józefę Cabała z okazji imienin;
+ zmarłych z c.r. Tkaczyków i Rochalów;
+ Zofię Skoneczną (int. od Haliny z rodz.);
+ Grzegorza Bernata i Feliksę Stanisławską;
+ Władysława Gieracha z ok. 10 roczn. śm.;
+ Stanisława Wójciaka (int. od Józefy);
+ Irenę i Kazimierza Kocików, Anielę i Stefana Michałowskich
oraz Mirosławę i Tadeusza Modzelewskich;
+ Cecylię Sosnowską (int. od sąsiadów Gierachów i Jędrychowiczów);
+ Janinę i Kazimierza Rybak;
+ Helenę i Władysława Szczur;
+ Janinę i Józefa Rybaków z ok. roczn. śm. oraz Józefę Skorupińską;
+ Józefa, Konstantego i Stanisława Skorupińskich;
+ Józefa Dąbrowskiego;
+ Józefa, Stanisława, Henryka Olszewskich, Józefę i Józefa Wójcików;
+ Stanisława z ok. 21 roczn. śm., Jana, Marię, Helenę Szymańskich, Lucjana,
Józefa, Zofię, Felicję Tworskich oraz Jerzego Gierańczyka;
+ Józefę i Kazimierza Haraśnych (int. od córki Teresy z mężem);
+ Barbarę i Władysława Młynarczyków (int. od córki);
2) za + Ryszarda Sygitowicza, 2 Msza św. gregoriańska.
12:00 – 1) o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Marianny i Grzegorza
z okazji 40 roczn. sakr. małżeństwa i ich rodziny;
2) + Mariana Olczaka (int. od chrześniaka Bartka).
16:00 – 1) za + Helenę, Jana, Mariana, Władysława, Jana, Romana Kutów oraz
Józefa Szczura;
2) za + Stanisława Sikorę, Stefanię, Mieczysława i Marka Wojtyło.

