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EWANGELIA

według

św. Jana

12, 20- 33

„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”.
„Panie, chcemy ujrzeć Jezusa”. I bardzo dobrze. Aby się to spełniło,
muszę służyć Jezusowi, iść za Nim. „ Gdzie Ja jestem, tam będzie mój
sługa”. Czy zostanę uczczony od Ojca? Zależy to od mojej postawy.
Ojciec przemówił. Co usłyszałem? Zagrzmiało, czy „głos ten rozległ
się ze względu na was”? Muszę nauczyć się słuchać, słuchać w ciszy,
bo „ nadeszły dla nas dni pokuty, abyśmy zadośćuczynili za grzechy
i zbawili dusze”. Chcę ujrzeć Jezusa !
Krzysztof

4 rocznica śmierci Ojca Świętego
Jana Pawła II

2 kwietnia
2 KWIETNIA przypada 4 ROCZNICA ŚMIERCI JANA PAWŁA II
Zapraszamy tego dnia na uroczystą Mszę świętą na godzinę 18
w intencji rychłej beatyﬁkacji. Po Mszy Świętej nabożeństwo
pokutne przeżywane wraz z nauczaniem Jana Pawła II.
Następnie wystawienie Najświętszego Sakramentu i indywidualna
adoracja do godz. 21.37 – godziny śmierci Sługi Bożego.

Żródło

S T RU M I E Ń

Zatoka lasu zstępuje
w rytmie górskich potoków
Jeśli chcesz znależć źródło,
musisz iść do góry, pod prąd.
Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj,
Z gdzieś
okazjibyć
imienin
wiesz, że ono musi tu
Gdzie jesteś, źródło ?... Gdzie jesteś, źródło ?
Cisza...
Strumieniu, leśny strumieniu,
odsłoń mi tajemnicę
swego początku !
( Cisza - dlaczego milczysz ?
Jakże starannie uryłeś tajemnicę
twego początku.
Pozwól mi wargi umoczyć
w źródlanej wodzie
odczuć świeżość,
ożywczą świeżość.
JAN PAWEŁ II - TRYPTYK RZYMSKI
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Kalendarz liturgiczny
29 marca 2009r. - NIEDZIELA
Imieniny: Marka, Stefana, Ludolfa
LITURGIA SŁOWA
Jr 31, 31 -34
Psalm 51
Hbr 5, 7 - 9
EWANGELIA: J 12, 20 - 33
30 marca r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Amelii, Jana, Anieli
LITURGIA SŁOWA:
Dn 13, 41 - 62
Psalm 23
EWANGELIA: J 8, 1 - 11
31 marca 2009 r. - WTOREK
Imieniny: Joanny, Bonawentury, Beniamina
LITURGIA SŁOWA:
Lb 21, 4 -9
Psalm 102
EWANGELIA: J 8, 21 – 30
1 kwietnia 2009 r. - ŚRODA
Imieniny: Grażyny, Zbigniewa, Ireny
LITURGIA SŁOWA:
Dn 3, 14 – 20. 91 – 92. 95
Psalm Dn 3
EWANGELIA: J 8, 31 - 42
2 kwietnia 2009r. - CZWARTEK
4.rocznica śmierci Ojca Świętego
Jana Pawła II
Imieniny: Franciszka, Władysława, Laurencji
LITURGIA SŁOWA:
Rdz 17, 3 - 9
Psalm 105
EWANGELIA: J 8, 51 - 59
3 kwietnia 2009 r. - PIĄTEK
Imieniny: Antoniego, Ryszarda, Jakuba
LITURGIA SŁOWA:
Jr 20, 10 – 13
Psalm 18
EWANGELIA: J 10, 31 – 42
4 kwietnia marca 2009 r. - SOBOTA
Imieniny: Wacława, Izydora, Adelajdy
LTURGIA SŁOWA:
Ez 37, 21 - 28
Psalm Jr 31
EWANGELIA: J 11, 45 - 57

Motto
Na tej ziemi każdy ma swój krzyż;
musimy robić tak, aby nie być tym
złym łotrem, ale tym dobrym.

św. Ojciec Pio
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Post ? Czy to takie ważne ?
W naszym codziennym życiu niejednokrotnie wielką rolę odgrywają
rzeczy na pozór drobne i mało ważne. Coś podobnego dzieje się także
w naszym życiu religijnym. Wszyscy wierzymy, że Chrystus Pan przyszedł
na ziemię, żył, nauczał, cierpiał, umarł, zmartwychwstał, założył swój
Kościół po to, aby dać ludziom zbawienie, aby doprowadzić do Ojca
w niebie.
Idąc za Chrystusem.- Chrystusowe słowa zwiastujące radosną nowinę
o Królestwie Bożym, równocześnie wzywające do pokuty, aby się zbawić,
są skierowane równocześnie do nas. „Pokutujcie i wierzcie w Ewangelie”
(Mt 1,15). Niektórzy ludzie mówią, że dzisiaj posty i pokuta to przeżytek.
Starsi wspominają trudności ostatniej wojny, obecne trudności
materialne i wszystkie życiowe kłopoty. To więcej niż post- powiadają.
Młodzi natomiast mówią: dosyć tych zakazów i ograniczeń. Chcemy
być wolni i niezależni. Przypatrzmy się bliżej współczesnemu życiu.
Zobaczmy czyje wypowiedzi są słuszniejsze i aktualniejsze. Gdyby ktoś
z naszych przodków widział jak żyją ludzie, byłby olśniony naszymi
osiągnięciami. Dawniej chcąc się czegoś dowiedzieć, trzeba było
wertować książki, wczytywać się w ich treść. Dziś wystarczy kupić bilet
do kina i zamiast np. czytać Faraona, można go obejrzeć na ekranie.
Nie trzeba się wysilać. Co więcej, dziś nawet do kina nie trzeba chodzić,
bo to dla niektórych „zbyt duży wysiłek”: ﬁlm można obejrzeć na
ekranie telewizyjnym siedząc wygodnie w domu. Ułatwienie życia ,
uprzyjemnienie go przez współczesne osiągnięcia techniki - to dobra
rzecz, ale zawiera też w sobie wielkie niebezpieczeństwo. Przyzwyczaja nas
do łatwizny życiowej. Nie umiemy znieść twardego życia. A skutki???
Zagrożeni w swym dobrobycie i wygodzie łatwo potraﬁmy wyrzec się
najświętszych ideałów i co najgorsze wyrzec się samego Boga, aby
tylko nie utrudniać sobie życia. Przez przyzwyczajenie się do łatwizny
wiele małżeństw rozpada się z bardzo błahych powodów, nic sobie
nie robiąc z przysięgi małżeńskiej. Jedynym lekarstwem jest tutaj
wyrobienie w sobie twardej opanowanej postawy, która umie znieść
trudności, która nie idzie na łatwiznę. Ogromną pomocą do tego jest
zalecana przez Chrystusa i Kościół praktyka pokuty –jałmużna, post,
dobra uczynki. Te dobre pokutne wyrzeczenia wyrabiają duchową
tężyznę tak potrzebną do dobrego rozwoju życia duchowego, do
zdobycia Królestwa Bożego, do naśladowania Chrystusa.
„Czas się wypełnił i przybliżyło się Królestwo Boże. Czyńcie pokutę
i wierzcie w Ewangelię”(Mk 1,15). Te słowa wypowiedziane przez
Chrystusa na początku Jego publicznej działalności ustawicznie
zachowują swoją aktualność. Dla każdego bowiem z nas nadszedł
czas, gdyż mamy do dyspozycji tylko jeden czas - czas naszego życia,
jedyny i niepowtarzalny. Dla każdego z nas przybliżyło się Królestwo
Boże w Osobie Chrystusa Pana. Do każdego z nas zwraca się Chrystus
z wezwaniem: „Wierzcie Ewangelii”. Ileż jednak nieporozumień otacza
dziś słowo „pokuta”. W potocznej mowie kojarzy się ono z różnymi
praktykami i umartwieniami. „Czyńcie pokutę „ w ustach Chrystusa
oznacza: Nawróćcie się przemięcie się we wnętrzu waszego ducha,
waszego serca!! Odwróćcie się od wszystkiego co jest złe, a zwróćcie
się ku wszystkiemu co dobre. Niczego wartościowego nie odrzucajcie,
ale postawcie wszystko na właściwym miejscu. Nad wszystkimi zaś
wartościami postawcie Boga i Jego wolę.
Al. Karol Kwiatkowski

PIERWSZE SŁOWA NA
OJCZYSTEJ ZIEMI

RAPSOD ŻAŁOBNY
Po śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II

Plac Zwycięstwa w Warszawie,
2 czerwca 1979 r.

Odszedłeś od nas tak daleko –
do Ojca Niebieskiego.
Nasze serca zostały smutne –
smutne są dusze.
Orędowniku miłości i pokoju.
Byłeś Janie Pawle II Wielkim Apostołem,
Pielgrzymem naszych czasów.
Zostałeś wzmocniony mocą Ducha Świętego –
głosiłeś ewangelię
w różnych zakątkach świata:
„ Niech zstąpi Duch Twój
i odnowi oblicze Ziemi.
Tej Ziemi”.
Świat czekał na Jana Pawła II
i jego Boże Słowo.
Ułatwiłeś ludowi poznawanie
prawdziwego Boga.
Oświecałeś serca braci naszych,
aby kochali Boga w niebie i na ziemi.

Trzeba iść po śladach tego, czym
- a raczej kim - na przestrzeni
pokoleń był Chrystus dla synów
i córek tej ziemi. I to nie tylko dla
tych, którzy jawnie weń wierzyli,
którzy Go wyznawali wiarą Kościoła.
Ale także i dla tych pozornie
stojących opodal, poza Kościołem.
Dla tych wątpiących, dla tych sprzeciwiających się.(...)
I wołam ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja - Jan Paweł II,
papież, wołam z całej głębi tego tysiąclecia, wołam w przeddzień
Święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch
Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej Ziemi! Amen.

OSTATNIE SŁOWA NA OJCZYSTEJ ZIEMI
Pożegnanie na lotnisku w Balicach
19 sierpnia 2002 r.
„ Jezu, ufam Tobie ! Niech to szczere
wyznanie przynosi ukojenie kolejnym
pokoleniom w nowym tysiącleciu.
Bóg bogaty w miłosierdzie niech wam
wszystkim błogosławi !”. Następnie
padły ostatnie słowa Papieża – Polaka,
wypowiedziane na ziemi ojczystej:
„ A na końcu, cóż powiedzieć:
żal odjeżdżać ! Łza się kręci w oku…”.

DROGA KRZYŻOWA
Nabożeństwo to jest odprawiane w okresie Wielkiego Postu. Jest jakby
wizytówką niezwykłej atmosfery i zadumy owego okresu w Kościele.
Uczestnictwo w Drodze Krzyżowej jest najlepszą możliwością do
podziękowania Panu Jezusowi za odkupienie nas z grzechów. Przez
co dał nam powtórną możliwość po śmierci wstępu do Raju – Królestwa
Niebieskiego. Droga Krzyżowa została podzielona na czternaście stacji.
Przy każdej z nich kapłan odczytuje odpowiednie rozważanie. Ludzie
rozważając mękę Pana Jezusa mają okazje do zrozumienia jak nas
Syn Człowieczy umiłował, że za nas cierpiał i przyjął męczeńską
i haniebną śmierć na krzyżu. Mamy okazje do zrozumienia słów
Ewangelii „Nikt nie ma większej miłości od tej , gdy ktoś życie swoje
oddaje za przyjaciół swoich”( J 15,13 ). Powyższy cytat z Ewangelii
powinien zapaść na zawsze w naszych sercach . Abyśmy i my
w okresach próby nie wahali się złożyć swojego życia w obronie
wiary i swoich przyjaciół.
Łukasz Bator

Matuchna Najświętsza kochała Cię bardzo.
Niebo pragnęło, abyś został Pasterzem.
Już jako Kardynał doznajesz cudu.
Otrzymujesz berło od Matuchny Niebiańskiej.
Zostałeś Pasterzem – Pan Jezus powie
„Paś Owieczki moje”.
Rozpoczęło się Twoje Janie Pawle II
nauczanie, szerzysz słowo Boże.
Uczysz miłości do każdego Człowieka.
Turek dokonuje zamachu na Twoje życie,
Matka Boża przywróciła Ci zdrowie –
wracasz dalej do posługi Piotrowej.
To była pomoc Boża, że zostałeś
przy życiu.
Kochałeś bardzo Matkę Najświętszą.
Złożyłeś jej podziękowanie za ocalenie.
Byłeś nie raz w naszym kraju.
Pokrzepiłeś nas na sercu i duszy.
Zachowamy na zawsze Twoje
nauczanie, jak powinniśmy
żyć i kochać Boga naszego.
Słowa wypowiedziane w naszym
kraju do rodaków niech będą
wieczne – „Nie lękajcie się otwórzcie drzwi na oścież Chrystusowi”.
Kochajmy Pana, tak pragnął
i uczył nas Wielki Apostoł naszych
czasów Jan Paweł II.
Ojcze Święty błogosław nam wszystkim
w kraju i na świecie z okienka
Niebiańskiego.
Bóg tak chciał!
Bądź błogosławiony i święty
w niebie i na ziemi.

Stefan Suwała
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INFORMACJE i

W MINIONYM
TYGODNIU

Ochrzczona została

1. Dzisiaj przed kościołem młodzież sprzedaje palmy. Dochód ze
sprzedaży palm jest przeznaczony na doﬁnansowanie wakacyjnych
rekolekcji oazowych – dzieci i młodzieży z naszej paraﬁi.
2. Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym o godz. 1700. Taca zbierana
w czasie tego nabożeństwa przeznaczona jest na przygotowanie
Grobu Pańskiego.
3. Od jutra, 30 marca, w kancelarii paraﬁalnej można zgłaszać dzieci,
które w Święta Wielkanocne przyjmą Sakrament Chrztu Świętego.
Wymagane dokumenty to: akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu
Cywilnego, oraz zaświadczenia dla Rodziców Chrzestnych, z paraﬁi
ich zamieszkania, że mogą pełnić posługę Chrzestnego, jeśli są
spoza naszej paraﬁi.

22 marca

Karolina Janota
Kto uwierzy i przyjmie chrzest
będzie zbawiony…

Odeszli do Pana
16 marca 2009 r.

4. W tym tygodniu przypada I Czwartek, I Piątek i I Sobota Miesiąca.
W I Czwartek, 2 kwietnia o godz. 1800 Msza Św. w intencji Powołań.
W I piątek, 3 kwietnia, spowiedź dla dorosłych i Młodzieży podczas
wszystkich Mszy Świętych i od godz. 1730. Dzieci zapraszamy na
Drogę Krzyżową o godz. 1630, spowiedź dla nich od godz. 1600.
Do chorych udajemy się od godz. 900. Ponieważ jest to pierwszy piątek
miesiąca poprzedzający Święta Wielkanocne prosimy o zgłaszanie
chorych w zakrystii lub kancelarii paraﬁalnej. Również w I Piątek
zapraszamy na całodzienną Adorację Najświętszego Sakramentu.
Rozpoczęcie po Mszy Św. o godz. 800, zakończenie Mszą Św.
o północy.
5. We czwartek, 2 kwietnia, przypada 4 rocznica przejścia do Domu Ojca,
Sługi Bożego Ojca Świętego Jana Pawła II Wielkiego.
O godz. 1800 Msza Święta o łaskę jak najszybszej beatyﬁkacji
i kanonizacji Ojca Świętego. Po Mszy Świętej nabożeństwo
i adoracja Najświętszego Sakramentu do godziny 2137.
6. W piątek Droga Krzyżowa:
•
•
•

dla dorosłych – o godz. 730 i 1730,
dla młodzieży – o godz. 1900 ulicami naszego osiedla,
dla dzieci – o godz. 1630.

7. W sobotę, 4 kwietnia, podczas Mszy Świętej o godz. 1700,
z rąk Księdza Biskupa Stefana Siczka, młodzież naszej Paraﬁi otrzyma
Sakrament Bierzmowania. Próba przed Bierzmowaniem w środę,
1 kwietnia, o godz. 1830. Obecność obowiązkowa.
8. W przyszłą niedzielę Komitet Budowy będzie przyjmował
indywidualne oﬁary na budowę naszego kościoła w Mazowszanach.
9. Również w przyszłą niedziele, 5 kwietnia, o godz. 1430 Msza Święta
Hospicyjna, a o godz. 1600 w kaplicy Świętej Rodziny zostanie
odprawiona Msza Święta w intencji Rodzin.
10. Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Magniﬁcat” zaprasza na
pielgrzymkę do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach.
Wyjazd w Niedziele Miłosierdzia Bożego, 19 kwietnia o godz. 600,
koszt 35 zł. Zapisy po każdej Mszy Świętej w zakrystii.

Jadwiga Bońkowska ( l.88)
20 marca 2009 r.

Krzysztof Adamczyk ( l.47)
22 marca 2009 r.

Jan Sowa ( l. 61)
23 marca 2009 r.

Janina Stankiewicz ( l.66)
W domu Ojca mojego jest mieszkań wiele…
W Pierwszy Piątek Miesiąca 3 KWIETNIA
Będziemy wynagradzać
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
i Niepokalanemu Sercu Maryi
Przed Najświętszym Sakramentem.
Będziemy prosić o Miłosierdzie Boże
dla naszych rodzin i Ojczyzny,
O liczne i święte powołania do kapłaństwa,
o powołania zakonne
Jak i również w intencjach osobistych.
Zachęcamy do udziału wszystkich.
Adoracja rozpocznie się po Mszy Świętej
o godz. 8.00. Zakończy Mszą Świętą o północy.

W int.: Paraﬁalnego Zespołu Synodalnego
i Diecezjalnego Zespołu Synodalnego.
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