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GORZKIE ŻALE

rzez cały czas Wielkiego Postu odprawia się we wszystkich
kościołach w Polsce, w niedzielę po południu, tak zwaną
Pasję czyli "Gorzkie Żale". Pasją nazywa się to wielkopostne
nabożeństwo od łacińskiego słowa passio, tj. ból, cierpienie, męka. Ma
one pobudzić do współczucia i miłości dla tak ciężko
cierpiącego
Zbawiciela, a zarazem do żalu i skruchy serdecznej za grzechy, jako
właściwej przyczyny męki i śmierci Chrystusa.
Nabożeństwo to jest związane z Bractwem św. Rocha, działającym przy
kościele p.w. św. Krzyża w Warszawie, gdzie zresztą po raz pierwszy
zostało odprawione w 1698 roku. Szybko zyskało ono uznanie wiernych.
Zaaprobowały je lokalne władze kościelne, jak też i Stolica Apostolska,
która uczestnictwo w tym nabożeństwie ubogaciła możliwością zyskania
odpustu cząstkowego lub zupełnego. Nic więc dziwnego, że wkrótce od
powstania tego nabożeństwa pasyjnego Gorzkie żale śpiewano w całej naszej
ojczyźnie. Dokonano też przekładów na języki: litewski, francuski, niemiecki, angielski.
Znajdźmy także i my czas, by uczestniczyć w tym nabożeństwie, aby w dzisiejszym,
pełnym zawirowań świecie, chcącym odciągnąć człowieka wierzącego od Chrystusa,
budować swoje życie na mocy Bożej. Rozważając mękę Chrystusa, będziemy kształtować
postawę pokuty w swym życiu i coraz bardziej wzrastać w wymiarze religijno-moralnym.
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EWANGELIA NA I NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU

Mk 1, 12-15

Jezus był kuszony przez szatana,
aniołowie zaś Mu usługiwali
Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. Czterdzieści dni przebywał na pustyni, kuszony
przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś Mu usługiwali.
Po uwięzieniu Jana przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: "Czas się
wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię".
Ile nam potrzeba czasu dla zregenerowania własnej duszy i sumienia? Czy
czterdzieści dni to odpowiedni czas na przygotowanie? Okres Wielkiego Postu przypomina
nam o tych 40 dniach samotności i modlitwy. A jak my możemy ten okres wykorzystać?
Poświęcając więcej czasu na modlitwę i refleksję, rezygnując z zabaw, przyjemności,
rozrywek. Czy warto rezygnować z przyjemności i rozrywek? Warto, by chociaż
w niewielkim stopniu przeżyć duchowo to, co musiał przeżywać Jezus, mając świadomość,
że robi to dla innych, nie dla siebie, że na swoich barkach dźwiga cały świat, całą ludzkość,
w tym również nas.
Bóg już kilka razy dał dowód zaufania i wielkiej Miłości, przebaczając i dając nam,
ludzkości, powtórną możliwość pójścia Jego drogą, wierząc, że „tym razem” Go nie
zawiedziemy. Tak jak zawierzył Noemu, obiecując mu – a jednocześnie całemu rodzajowi
ludzkiemu – „Zawieram z wami przymierze, tak iż nigdy już nie zostanie zgładzona
wodami potopu żadna istota żywa i już nigdy nie będzie potopu niszczącego ziemię.” (Rdz
9,11). Czy nas, popularnie mówiąc, „rusza” ta obietnica?
Dalej, dał nam Swego Syna, który przyszedł na świat, by nas zbawić od wszystkiego
złego „Chrystus bowiem również raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za
niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; zabity wprawdzie na ciele, ale
powołany do życia Duchem.” (1P 3,18). Zbawienie, które ma nas „tylko” zaprowadzić do
Ojca – do Boga. Znów zapytam: czy nas „rusza” ta prawda?
Jezus przeżył 40 dni na pustyni, by być gotowym na to, co Go czekało, na to, czego
był bezpośrednim uczestnikiem, wręcz tym, bez którego wszystko, w co dzisiaj wierzymy,
nie miałoby miejsca. Dziś, tak jak na początku swej działalności, mówi do nas „Czas się
wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!” (Mk 1,15).
Powiecie zapewne, po co nam to nawrócenie, jesteśmy w Kościele, wierzymy, chodzimy na
msze, więc jak mamy się nawracać?
Czy jesteśmy gotowi na ODNOWĘ? Czy stać nas na zawierzenie? Czy jesteśmy
gotowi na regenerację własnej duszy? Nie odpowiadajmy natychmiast, zastanówmy się.
Przed nami kolejny Wielki Post, … może nie ostatni.
Panie, dodaj nam sił, abyśmy uwierzyli w Ewangelię, abyśmy nią żyli, abyśmy
umieli przekazać ją tym, którzy o niej zapominają.

ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODSZEDŁ DO WIECZNOŚCI:

ś.p. Stanisław Wójciak – polecamy jego duszę modlitwom wszystkich Parafian.

OGŁOSZENIA
1. Spotkanie młodzieży przygotowującej się do bierzmowania-I grupa w piątek 27 lutego
br. po Drodze Krzyżowej w plebanii.
2. W okresie Wielkiego Postu będą odbywały się nabożeństwa Drogi krzyżowej w piątki
bezpośrednio po Mszy św. o godz. 16:00 (ok. 16:30). Zachęcamy wszystkich do udziału
we mszy i w nabożeństwie. Za odprawienie nabożeństwa Drogi Krzyżowej można
każdorazowo uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
3. Nabożeństwo Gorzkich żali, które jest tradycyjnym rozważaniem Męki Pańskiej podjętej
dla naszego zbawienia pomaga wiernym zbliżyć się do tajemnicy zbawczej śmierci
Chrystusa - w niedzielę bezpośrednio po Mszy św. o godz. 12:00. Za udział w Gorzkich
żalach można we wszystkich kościołach w Polsce raz w tygodniu w okresie Wielkiego
Postu uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
4. W sobotę, 7 marca br. w Skierniewicach organizowany jest II Diecezjalny Dzień Kobiet
pod hasłem Jestem kobietą-Lubię to!-Miłość, która leczy. Program od godz. 10:00 do
16:00 przewiduje wykład, świadectwa, warsztaty, poczęstunek i Mszę św. pod
przewodnictwem bp. Andrzeja Dziuby. Szczegóły na plakatach oraz na www.lowiczgosc.pl.
5. Parafialne rekolekcje wielkopostne rozpoczną się w III niedzielę Wielkiego Postu,
8 marca br. i potrwają do wtorku, 10 marca br.
6. W przyszłą niedzielę będziemy zbierać do puszek ofiary na pomoc Kościołowi
w potrzebie w świecie.
7. Dziękujemy za ofiary złożone do radnych oraz na tacę w ubiegłą niedzielę w wysokości
1097,45 zł. i 100 koron szwedzkich. Bóg zapłać!

KIRCHE IN NOT — KOŚCIÓŁ W POTRZEBIE
Międzynarodowa organizacja katolicka Pomoc Kościołowi w Potrzebie („Kirche in Not”)
powstała w Belgii w 1947 roku. Współcześnie pomoc świadczona przez organizację
skierowana jest do ponad 130 krajów. Za pieniądze przekazane przez ofiarodawców
kształci się księży i katechetów świeckich niosących Słowo Boże ludziom, którzy nie
poznali Boga. Organizacja dostarcza również potrzebną literaturę religijną; wydała Biblię
dla dzieci „Bóg przemawia do swoich dzieci”, którą od 1979 r. przetłumaczono na 148
języków, a jej nakład osiągnął 43 miliony egzemplarzy rozprowadzanych w 138 krajach.
Należy również wspomnieć o małym katechizmie katolickim „Wierzę”, który dotychczas
ukazał się w 20 językach. Pomoc Kościołowi w Potrzebie współfinansuje katolickie stacje
radiowe i telewizyjne na całym świecie, głównie dla krajów, gdzie panuje lub panował
system totalitarny.
UŚMIECHNIJ SIĘ

Bóg patrząc na grzeszną Ziemię zauważył zły stosunek społeczeństwa do lekarzy. Chcąc
podnieść reputację całego personelu medycznego, zszedł był na Ziemię i zatrudnił się jako
lekarz w przychodni rejonowej. Pierwszy dzień pracy, siedzi w izbie przyjęć, przywożą mu
sparaliżowanego chorego (20 lat na wózku inwalidzkim). Bóg wstaje, kładzie choremu na
głowę swoje dłonie i mówi:
- Wstań i idź!
Chory wstaje, wychodzi na korytarz. Na korytarzu tłum oczekujących, wszyscy pytają:
- No i jak nowy doktor?
- Łazęga nie doktor, nawet ciśnienia nie zmierzył...

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK, 23. 02. 2015 r.

7:30 – 1) za Parafian;
2) za + Kazimierza Małyszczuka, 12 Msza św. gregoriańska.
WTOREK, 24. 02. 2015 r.

7:30 – 1) wolna intencja;
2) za + Kazimierza Małyszczuka, 13 Msza św. gregoriańska.
ŚRODA, 25. 02. 2015 r.

16:00 – 1) Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy /do 29 kwietnia 2015 r./
- o łaskę nawrócenia i przemianę serca;
za + Mariana Olczaka (int. od Przemysława z żoną);
+ Krystynę w 7 roczn. śm. i Czesława Boneckich.
2) za + Kazimierza Małyszczuka, 14 Msza św. gregoriańska.
CZWARTEK, 26. 02. 2015r.

7:30 – za + Kazimierza Małyszczuka, 15 Msza św. gregoriańska.
PIĄTEK, 27. 02. 2015 r.

16:00 – 1) za + Henryka Grzelkę (int. od mamy i brata);
2) za + Kazimierza Małyszczuka, 16 Msza św. gregoriańska.
16:30 – Droga Krzyżowa.
SOBOTA, 28. 02. 2015 r.

16:00 – 1) za + Kazimierza Małyszczuka, 17 Msza św. gregoriańska;
2) za + Cecylię Woźniak (int. od syna Janusza z rodz.).
NIEDZIELA, 01. 03. 2015 r.
II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

9:00 – za + Zygmunta Sygitowicza z ok. 23 roczn. śm. oraz jego synów: Mariana
i Zygmunta, zm. c.r. Sygitowiczów, Bisów i Lecha Ciasia;
+ Tadeusza Piorunowskiego, zm. c.r. Piorunowskich i Melonów;
+ Cecylię Sosnowską (int. od wnuków i prawnuków);
+ Wacława Włostowskiego z ok. 3 roczn. śm.;
+ Feliksę Stanisławską, Józefa i Walerię Stanisławskich oraz
Grzegorza Bernata;
+ Józefę Kowalczyk z ok. 1 roczn. śm.;
+ Mariannę Piotrowską (int. od córki Zofii z rodz.);
+ Lidię i Mariana Wójciaków;
+ Zofię Skoneczną (int. od syna Władysława z rodz.);
+ Ewę, Józefa, Mariana, Władysława Witkowskich, Janinę i Stefana Melon;
+ Mariana w 3 roczn. śm. i Jadwigę Musików;
+ Cecylię Woźniak (int. od syna Henryka z rodz.);
+ Stanisławę i Józefa Pietrzaków;
+ Genowefę, Józefa i Sławomira Michałowskich oraz Danutę Cichowską.
12:00 – za + Eugeniusza Duczka (int. od bratowej Zofii z rodz.).
16:00 – 1) za + Irenę Żelasek (int. od wnuka Arkadiusza z rodz.);
2) za + Kazimierza Małyszczuka, 18 Msza św. gregoriańska.

