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IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

EWANGELIA: Łk 15, 1-3.11-32

„Trzeba się bawić i radować,
bo twój brat był umarły, a ożył,
zaginął, a odnalazł się”.

Są trzy momenty kluczowe w dziejach syna marnotrawnego. 1. Odejście
2. Nawrócenie 3. Powrót. W naszym życiu duchowym te trzy etapy
powtarzają się często. Odejście - wiadomo. Nawrócenie jest podstawowym
obowiązkiem chrześcijanina, codziennym, żmudnym i bolesnym. Chrześcijaninem się nie „jest”, ale trzeba usiłować stawać się nim. Trzeba zmierzać
ku temu celowi, który nigdy nie jest osiągany raz na zawsze. Aby się „stać”
- należy nawrócić się. Nawrócenie to całkowite odwrócenie wszystkiego,
absolutny powrót. Temat nawrócenia przedstawiony jest w dzisiejszej
Ewangelii. Bohaterami tego opowiadania są trzy osoby: syn młodszy,
starszy i ojciec. „Młodszy z nich rzekł do ojca: Ojcze, daj mi część majątku,
który mi przypada”. Ojciec przychylił się do jego prośby. Traci majątek.
Po czasie syn zrozumiał swoje postępowanie. Nawraca się. „Ojcze zgrzeszyłem... nie jestem godny nazywać się twoim synem”. Wraca do swojego
ojca. Starszy na wieść, co zrobił ojciec oburza się. Uważa, że jest w porządku
i na miejscu, że w niczym się nie myli. Za taką postawę należy mu się nagroda. „Ty nigdy nie dałeś mi nawet
koźlęcia”. Nie rozumie myślenia ojca, który mówi językiem miłości, przebaczenia, miłosierdzia i czułości. Czy
nastąpi nawrócenie syna starszego? Jest ono trudniejsze. Nie ma powrotu. Jest myśleniem w kategoriach
sprawiedliwości. Trudno jest przekonać się, że miejsca w domu nie można zachować, ale jedynie odzyskać.
Trzeba ciągle powracać. Do kogo jestem podobny? Jaka jest moja postawa wobec Ojca? Jezu! Chcę być godnym
nazywania się Twoim synem.
Adam Żak

ŻYCZENIA

Drogi Księże Ryszardzie,
dziękując Bogu za dar Twojej obecności w naszej parafii,
z okazji imienin, życzymy
dużo zdrowia, radości z posługi duszpasterskiej,
siły do realizacji wszystkich zamierzeń i planów.
Abyś w swoim otoczeniu i pracy
zawsze spotykał dobrych, życzliwych i pomocnych ludzi.
Życzymy, aby każdego dnia
towarzyszyła Ci pomoc i opieka Matki Bożej,
a Zmartwychwstały Chrystus obdarzał nieustannie swoją łaską i pokojem.
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CUD PIERWSZYCH PIĄTKÓW
„Wielkim nieszczęściem jest zaniedbywanie tego Bożego posiłku na
pustyni życia. To tak, jakby ktoś
umierał z głodu obok suto zastawionego stołu” (św. Jan Maria Vianney).
Przez wiele lat mojego dorosłego
życia przystępowałam do sakramentu
pokuty i Komunii świętej najwyżej
3-4 razy w roku. Bardzo wielu ludzi
tak czyni. Na Święta Bożego Narodzenia, Wielkanocne i jeszcze raz czy
dwa z okazji jakieś uroczystości
rodzinnej: ślub, chrzciny, I Komunia...
Tyle posilania się Ciałem naszego
Pana wówczas mi wystarczało...
Czy teraz coś się zmieniło? Tak!
A dlaczego?
Przez moje bycie rodzicem. Jak
mogę wymagać od swojego dziecka,
żeby chodziło często do spowiedzi
i Komunii świętej, jeśli sama nie idę?
Nie daję dobrego przykładu. Postanowiłam to zmienić...
Rozpoczęłam pierwsze piątki
miesiąca. Kiedyś dawno temu, zaraz

PIĄTEK WIECZÓR
PO DRODZE
KRZYŻOWEJ
Nie można przeżyć z tego Nabożeństwa strząsnąć jakby kurz z
ubrania. Nie powszednieją. Pozostają
na długo. Skłaniają do przemyśleń...
Gdy Chrystus chodził po ziemi
było nas 160-300 milionów. Na początku lat sześćdziesiątych XX wieku,
pamiętam ze szkoły, nieco ponad
3 miliardy. Obecnie jest około
7,5 miliarda ludzi.
Ile teraz waży krzyż niesiony
przez Boga?
Chrystus, tak jak kiedyś, upada
3 razy... Tak jak kiedyś spotyka Go

po swojej I Komunii świętej praktykowałam dziewięć pierwszych piątków
miesiąca. Nie było wtedy książeczek,
naklejek i innych „zachęcaczy”.
Wszyscy po I Komunii świętej sami
wiedzieli, że trzeba chodzić, a rodzice
nie musieli pilnować. Dziś jest trochę
inaczej... Trzeba zachęcać...
Co miesiąc, w każdy pierwszy piątek
miesiąca, konsekwentnie przystępowałam do sakramentu pokuty
i Komunii świętej z intencją wynagrodzenia Jezusowi za grzechy własne
i innych ludzi. Wypadły po drodze
wakacje, ale znalazłam kościół w
małej wsi, w której wypoczywałam
z rodziną i pojechałam na Mszę św..
Nie było to takie trudne - trzeba
było tylko chcieć! Były dni, że po
ludzku nie chciało się wychodzić
domu i iść do kościoła. Jednak szłam,
nie chciałam przerywać, bo zostało
jeszcze cztery... trzy... dwa... piątki.
Nadszedł koniec i mam dziewięć
pierwszych piątków miesiąca. Czy
o to chodziło, żeby je „zaliczyć”?

Nie, chodziło o zmianę w życiu.
O przypomnienie sobie, jak ważne są
sakramenty pokuty i Komunii św.,
jak ważna jest nieprzerwana relacja
z Bogiem i Jego miłość do nas.
Czy pierwsze piątki zmieniły coś
w moim życiu? Tak, bardzo dużo.
Przez te kolejne miesiące wypracowałam w sobie potrzebę bliskości
z Panem Jezusem i przyjmowania Go
w Najświętszym Sakramencie. Odkryłam, że łatwiej iść przez życie i zmagać
się z codziennymi problemami, jeśli
w niedzielę, a nawet częściej, przyjęłam samego Boga do swojego serca
Poczułam Jego bezgraniczną miłość
do mnie, do słabego człowieka, który
ciągle potrzebuje Jego wybaczania...
Dlatego próbuję trwać i korzystać
z dobrodziejstw sakramentów świętych
na co dzień, a nie tylko od święta.
Bo powtarzając za Jezusem: „jeżeli
nie będziecie spożywali Ciała Syna
Człowieczego i nie będziecie pili
Krwi Jego, nie będziecie mieli życia
w sobie” (J 6, 53).

garstka dobroci: Matka i Weronika...
Odczuwa kilka ludzkich odruchów:
Szymona, płaczących niewiast, Józefa
z Arymatei...
Tak jak kiedyś jest miłosierny
nawet dla Łotra, gdy ten zrozumiał
swoje błędy...
Ilu, kiedy dzisiaj kolejny raz niesie
krzyż wszystkich naszych grzechów
na Golgotę, przybyło Judaszy, Piłatów,
wrzeszczących „Uwolnić Barabasza!”,
wie tylko On...
Znowu oddał swe życie z miłości
do mnie, do Ciebie, do każdego
- krzyczących przeciw Niemu bezmyślnie i z premedytacją.
Który to już raz dał dowód Bożego
Miłosierdzia?
Michał Jakaczyński

mz

POSŁUCHAJ
PAPIEŻA
FRANCISZKA
„Ewangelia
zawsze nas zachęca
do podejmowania ryzyka
spotkania z obliczem
drugiego człowieka,
z jego �zyczną obecnością
stawiającą pytania,
z jego cierpieniem i prośbami,
z jego zaraźliwą radością,
stale ramię w ramię”.

DROGA KRZYŻOWA
W PIĄTEK
DLA DZIECI:
O GODZ. 1645
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DLA DOROSŁYCH:
O GODZ. 730 i 1720

DLA MŁODZIEŻY:
O GODZ. 1900

SYN BOGA Z SZAT ODARTY
Od stóp aż do czubka głowy nie
ma w Jezusie części nietkniętej. „Rany
i sińce i opuchnięte pręgi, nie opatrzone ani przewiązane, ni złagodzone
oliwą” (Iz 1, 6). Kaci biorą Jego szatę
i dzielą ją na cztery części. Ale tunika
jest bez szwów.
Utkała ją Matka Jego. Mówią między
sobą: „Nie rozdzierajmy jej, ale rzućmy
o nią losy, do kogo ma należeć”
(J 19, 24). Od pretorium do Kalwarii
spadały na Jezusa wymyślania
oszalałego pospólstwa, brutalność
żołnierzy, drwiny Sanhedrynu. Ani
jednej skargi z ust Jego, ani jednego
słowa sprzeciwu... Nawet wówczas,

NIEPOJĘTA MIŁOŚĆ
W pogoni za miłością
[Tak wielką że niepojętą]
Doświadczyłam wiele
Zranień upokorzeń zdrady
Chaosu fałszu niezgody
Aż gdy wreszcie znalazłam
Tą Jedną Jedyną że Niepojętą
Musiałam
Wziąć krzyż swój i iść
Za jakimś Skazańcem
Szedł na Golgotę
Ciągnął krzyż
Tyle że mój

gdy brutalnie odrywają szaty
z poranionego ciała...
Straszliwy ból rozdzieranych ran
po biczowaniu, ale stokroć boleśniejsze zawstydzenie odczuł Pan
Jezus obnażony z szat na oczach
tłumu ludzi. Była to chyba szczególna pokuta za grzechy rozpusty,
za bezwstyd w myślach, słowach,
uczynkach, ubiorach, widowiskach,
za tak powszechną dziś pornogra�ę,
za zdrady małżeńskie i rozwody,
za wszelkie plugawienie ludzkiego
życia, za brak poszanowania dla ciała
ludzkiego i ludzkiej godności.

Długa i smutna to lista...
Szkody moralne i cielesne, zgorszenia, ból rozbicia rodzin są wprost
nieobliczalne... To chyba jedna z
głównych dziedzin upadku moralnego dzisiejszej ludzkości....
Niech każdy z nas się zastanowi,
czy także do tego morza demoralizacji i rozpusty nie dodał i swoich
grzesznych upadków.
Błagajmy Chrystusa tak znieważonego o miłosierdzie dla siebie
i dla grzesznej ludzkości...
opr.
Jadwiga Kulik

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Człowiek, ponieważ został stworzony na obraz Boży,
posiada godność osoby:
nie jest tylko czymś, ale kimś.”

KONKURS DLA DZIECI
Wpisz po kolei najważniejsze dobre uczynki.
Z liter w szarych polach ułóż hasło
pochodzące z języka łacińskiego, a oznaczające mękę Jezusa.
Losowanie nagród za tydzień.

Ludzie mówili
To Chrystus
Że jakiś nawiedzony był
Mniemał się być Królem
Żydowskim
Mnie się podobał
Król to król
Słyszałam że uzdrawiał
Że miłosierny był
Tak łatwo wydajemy wyroki
Chrystusie
Przytul
Tak długo szukałam miłości

HASŁO: ....................................................................................................................

Nie możesz
Ręce do belki Ci przybili

Imię i nazwisko: ...................................................................................................

Poczekam
Wkrótce z martwych powstaniesz

Szkoła i klasa: ........................................................................................................

Poczekam

Jadwiga Kulik

opr. Zuzia Cichoń
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KALENDARZ
LITURGICZNY

IV TYDZIEŃ PSAŁTERZA
31 marca 2019r. - NIEDZIELA
Imieniny: Beniamina, Gwidona
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Joz 5, 9a. 10-12
PSALM 34, 2-3. 4-5. 6-7
2. czytanie: 2 Kor 5, 17-21
EWANGELIA: Łk 15, 1-3.11-32
1 kwietnia 2019r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Grażyny, Teodora
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Iz 65, 17-21
PSALM 30, 2 i 4. 5-6. 11-12a i 13b
EWANGELIA: J 4, 43-54
2 kwietnia 2019r. – WTOREK
Imieniny: Franciszka, Władysława
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Ez 47, 1-9. 12
PSALM 46, 2-3. 5-6. 8-9
EWANGELIA: J 5, 1-16
3 kwietnia 2019r. – ŚRODA
Imieniny: Antoniego, Ryszarda
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Iz 49, 8-15
PSALM 145, 8-9. 13-14. 17-18
EWANGELIA: J 5, 17-30
4 kwietnia 2019r. – CZWARTEK
Imieniny: Izydora, Wacława
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Wj 32, 7-14
PSALM 106, 19-20. 21-22. 23
EWANGELIA: J 5, 31-47
5 kwietnia 2019r. – PIĄTEK
Imieniny: Ireny, Wincentego
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Mdr 2, 1a. 12-22
PSALM 34, 17-18. 19-20. 21 i 23
EWANGELIA: J 7, 1-2. 10. 25-30
6 kwietnia 2019r. – SOBOTA
Imieniny: Ady, Ireneusza
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Jr 11, 18-20
PSALM 7, 2-3. 9b-10. 11-12
EWANGELIA: J 7, 40-53

NUMER KRS
HOSPICJUM

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziś o godz. 930 Msza święta w intencji ks. Ryszarda Robakiewicza SAC
z okazji jego imienin. Polecajmy Księdza Solenizanta Bogu także
w naszych osobistych modlitwach.
2. Dziś i w każdą niedzielę Wielkiego Postu Gorzkie żale z kazaniem
pasyjnym o godz. 1715. Po Nabożeństwie można pod chórem
złożyć o�ary na kwiaty do Bożego Grobu w naszej świątyni.
3. Jutro o godz. 1720 wypominki roczne.
4. W piątek Droga krzyżowa dla dorosłych o godz. 730 i 1720,
dla dzieci o godz. 1645, dla młodzieży o godz. 1900.
5. W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca.
W I czwartek o godz. 1730 Nabożeństwo w intencji nowych świętych
powołań kapłańskich i zakonnych.
6. W I piątek spowiedź dla dorosłych i młodzieży podczas porannych
Mszy świętych i od godz. 1730. Spowiedź dla dzieci od godz. 1615.
Na zakończenie Drogi krzyżowej dla dzieci zostanie udzielona
Komunia święta wynagradzająca Sercu Pana Jezusa. Do chorych kapłani
udadzą się po porannych Mszach świętych i są to już odwiedziny
przed Świętami. Prosimy o zgłaszanie osób chorych w kancelarii
do czwartku. Nie pozwólmy, by nasi bliscy przeżywali Święta Wielkanocne
bez pojednania z Panem Bogiem. W I piątek Adoracja Najświętszego
Sakramentu w kaplicy Świętej Rodziny w godz. 830-2100. Po Mszy świętej
o godz. 1500 – jak w każdy piątek – Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
Od godz. 2000 Adoracja z młodzieżową Scholą Pallottiego zakończona
indywidualnym błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem.
7. W I sobotę Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu
Najświętszej Maryi Panny o godz. 1700.
8. Młodzież zapraszamy do udziału w Pallotyńskim Czuwaniu Maturzystów
w Częstochowie. Wyjazd w sobotę, 6 kwietnia, o godz. 1400;
powrót 7 kwietnia ok. godz. 500. Koszt: 40 zł. Zapraszamy nie tylko
maturzystów, ale także uczniów szkół średnich, gimnazjalistów
oraz uczniów 8 klas szkoły podstawowej. Więcej informacji u ks. Tomasza.
Zapisy do czwartku w kancelarii i zakrystii.
9. W przyszłą niedzielę będziemy gościli w naszej para�i ks. Jarosława
Olszewskiego SAC z Ukrainy, który wygłosi do nas słowo Boże
oraz będzie zbierał o�ary na budowę kościoła w Żytomierzu.
10. W przyszłą niedzielę o godz. 1430 Msza święta hospicyjna,
o godz. 1700 spotkanie Wspólnoty Żywego Różańca,
a o godz. 1800 Msza święta dla kandydatów do bierzmowania.
11. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za o�arowane przybory szkolne
dla uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
im. Janusza Korczaka.

KRÓLOWEJ APOSTOŁÓW:

ŚW. JAN PAWEŁ II MÓWI O NIEDZIELI

0000185346

„W zgromadzeniu niedzielnym,
spotkanie ze Zmartwychwstałym dokonuje się
poprzez udział w dwojakiej uczcie — słowa i Chleba życia”.
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