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25 MARCA – ZWIASTOWANIE PAŃSKIE

Ta uroczystość przypomina nam o tym wielkim zdarzeniu, od którego rozpoczęła się nowa
era w dziejach ludzkości. Archanioł Gabriel przyszedł do Maryi, niewiasty z Nazaretu, by
zwiastować Jej, że to na Niej spełnią się obietnice proroków, a Jej Syn, którego pocznie
w cudowny i dziewiczy sposób za sprawą Ducha Świętego, będzie Synem samego Boga.
Fakt, że uroczystość ta przypada często w trakcie Wielkiego Postu uzmysławia nam, że
tajemnica Wcielenia jest nierozerwalnie związana z tajemnicą śmierci i zmartwychwstania
Chrystusa.
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Ziarno, które wpadłszy w ziemię obumrze,
przynosi plon obfity
Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy
Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go,
mówiąc: "Panie, chcemy ujrzeć Jezusa". Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei
Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi.
A Jezus dał im taką odpowiedź: "Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy.
Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie
obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto miłuje
swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie
wieczne. A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój
sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec.
Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny.
Nie, właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, uwielbij imię Twoje".
Wtem rozległ się głos z nieba: "I uwielbiłem, i znowu uwielbię". Tłum stojący usłyszał to
i mówił: "Zagrzmiało!" Inni mówili: "Anioł przemówił do Niego". Na to rzekł Jezus: "Głos
ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad
tym światem. Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony. A Ja, gdy zostanę nad
ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie". To powiedział zaznaczając, jaką
śmiercią miał umrzeć.

Kochamy swoje życie. Najlepiej, żeby było długie i szczęśliwe. I zabiegamy o to, aby
coraz wygodniej żyć i coraz więcej mieć.
Święty Jan Paweł II w czasie homilii na Westerplatte w 1987 roku przestrzegał, by
pragnienie, ażeby „więcej mieć”, nie przeszkodziło w tym, aby „bardziej być”.
Postawa „więcej mieć” to postawa brania, zagarniania. To nieumiejętność dzielenia
się z innymi tym, co posiadamy, swoim czasem, swoją miłością. To postawa egoistyczna –
kochanie jedynie siebie samego i swojego życia.
Postawa „bardziej być” w sposób nierozerwalny wiąże się z miłością innych.
A w prawdziwej miłości myślimy o tym, aby dawać i się dzielić. Dopiero gdy zaczynamy
w swoim życiu realizować słowa Pana Jezusa, że „więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli
w braniu”, dopiero gdy zaczynamy żyć nie tylko dla siebie, ale i dla innych dopiero wtedy
zaczynamy „bardziej być”.
Trzeba sobie jednak jasno powiedzieć, że to jest trudne. Jeśli zdobędę się na odwagę,
aby „bardziej być” – być dla innych, czyli kochać – wtedy będę mniej mieć, wtedy będę
w jakiś sposób obumierać. Prawdziwa miłość wiąże się z obumieraniem, z rezygnacją
z siebie.
„Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie
obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity”. Decyzja należy do
mnie. Plon obfity – to nie tylko ziemskie szczęście w najgłębszym tego słowa znaczeniu,
ale i obietnica zachowania swego życia na życie wieczne.
Prośmy Pana Jezusa o odwagę wybierania postawy „bardziej być” i o siłę do
wierności tej postawie w codziennych sytuacjach naszego życia.

OGŁOSZENIA
1. W dniu dzisiejszym, 22 marca br. o godz. 17:00 odbędzie się w kościele spotkanie
wszystkich grup młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania.
2. Parafialny Zespół Caritas rozprowadza palemki. Ofiary złożone przy tej okazji
przeznaczone będą na potrzeby najbardziej potrzebujących w naszej Parafii.
3. W niedzielę, 29 marca br. przechodzimy na czas letni.
4. Przed Świętami Wielkanocnymi będziemy chcieli udać się z posługą sakramentalną do
osób chorych w naszej parafii (pn. i wt. Wielkiego Tygodnia, 30 i 31 marca). Prosimy
o zgłaszanie osób chorych w zakrystii do Niedzieli Palmowej.
5. W związku z tym, że pierwszy piątek kwietnia przypada w Wielki Piątek Męki Pańskiej,
kiedy nie sprawuje się Eucharystii, przypominamy, że istotą obchodzenia pierwszych
piątków miesiąca jest przystąpienie w tym dniu do Komunii św. Dlatego uczestnictwo
w liturgii wielkopiątkowej i przyjęcie w jej ramach Komunii św. jest właściwym
przeżyciem i celebracją I-go piątku miesiąca.
6. Zachęcam wszystkich do wyciszenia i zagłębienia w misterium paschalne. Poświęćmy
więcej czasu na modlitwę, rozmyślanie, pomoc bliźniemu. Korzystajmy z codziennej
Eucharystii i nawiedzajmy Jezusa w tabernakulum w ciągu dnia chociaż na krótką
chwilę modlitwy i zamyślenia.
7. Osoby, które złożyły ofiary na cele parafialne mogą uzyskać stosowne poświadczenie
w kancelarii w celu dokonania odpisów podatkowych. Ofiary na cele inwestycyjne
można wpłacać także na konto parafii z dopiskiem „inwestycje”.
8. Dziękujemy za ofiary złożone na dekorację Grobu Pańskiego: Gaj – 150 zł; Józefów 115 zł; Czerniewice – 658 zł; Wielka Wola – 490 zł; Lechów – 195 zł; Paulinów –
80 zł; Czerniewice os. Skarpa – 567 zł; Dąbrówka – 303 zł; Studzianki – 303 zł.
9. Dziękujemy za ofiary złożone do radnych oraz na tacę w ubiegłą niedzielę
w wysokości 1320,85 zł. oraz do puszek na fundusz budowy i remontów kościołów
w naszej diecezji 575,50 zł. Bóg zapłać!

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 trzecia.

UŚMIECHNIJ SIĘ

Mała dziewczynka rozmawiała z nauczycielem o wielorybach. Nauczyciel twierdził, że jest
fizyczną niemożliwością, by wieloryb mógł połknąć człowieka. Pomimo, że jest taki wielki,
jego gardło jest zbyt wąskie. Dziewczynka upierała się, że przecież Jonasz został połknięty
przez wieloryba. Zirytowany nauczyciel powtórzył, że to fizycznie niemożliwe.
Dziewczynka powiedziała:
- Gdy będę w niebie zapytam o to Jonasza.
Nauczyciel spytał:
- A jeśli Jonasz poszedł do piekła?
Odpowiedziała:
- Wtedy pan go zapyta.

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK, 23. 03. 2015 r.

7:30 – 1) za + Sławomira Owczarskiego (int. od siostry Zofii z rodz. i siostrzenicy
Moniki z mężem);
2) za + Ryszarda Sygitowicza, 10 Msza św. gregoriańska.
WTOREK, 24. 03. 2015 r.

7:30 – 1) za + Ryszarda Sygitowicza, 11 Msza św. gregoriańska;
2) w intencji Parafian.
ŚRODA, 25. 03. 2015 r.

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
16:00 – 1) Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy /do 20 maja 2015 r./:
o Boże błogosławieństwo, łaskę zdrowia i opiekę Matki Bożej dla
p. Zofii Jacak z ok. 80 roczn. urodz. (int. od wnuków i prawnuków);
za + Janinę w 5 roczn. śm. oraz Władysława, Jana, Henryka i Barbarę Sowików;
+ Adama Krzysztofa Staruch (int. od mamy i s. Barbary);
+ Zofię i Władysława Pietrzaków oraz Felicję Sarek;
2) za + Ryszarda Sygitowicza, 12 Msza św. gregoriańska.
CZWARTEK, 26. 03. 2015r.

7:30 – 1) za + Ryszarda Sygitowicza, 13 Msza św. gregoriańska;
2) wolna intencja.
PIĄTEK, 27. 03. 2015 r.

16:00 – 1) za + Stanisława Wójciaka (int. od rodz. Trzonków);
2) za + Ryszarda Sygitowicza, 14 Msza św. gregoriańska.
16:30 – Droga Krzyżowa.
SOBOTA, 28. 03. 2015 r.

16:00 – 1) za + Ryszarda Sygitowicza, 15 Msza św. gregoriańska;
2) za + Cecylię Woźniak (int. od teściowej Heleny).
NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ, 29. 03. 2015 r.

9:00 – 1) za + Mariana Olczaka (int. od Marcina z rodz.);
2) za + Ryszarda Sygitowicza, 16 Msza św. gregoriańska.
12:00 – o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Władysławy Sołtysiak
z ok. 80 roczn. urodzin.
16:00 – za + Henryka Grzelkę (int. od siostry Anny z rodz.).

