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V Niedziela Wielkiego Postu
Denis Legrix, urodzona bez rąk i nóg, pomagała ludziom malując swe obrazy
ustami. W książce „Taka się urodziłam” napisała: „Bądź błogosławiony Panie,
który zsyłasz cierpienie jako boskie lekarstwo na nasze nieprawości... Oto
niewątpliwie prawdziwa alchemia: przeistoczyć nasze cierpienia w miłosierdzie,
w bratnią miłość, w dzieła sztuki. Przeistoczyć lichy ołów codzienności w
lśniące złoto”.
W sztuce Adama Mickiewicza pt. „Dziady”, podczas obrzędów w cmentarnej
kaplicy zjawiają się dzieci, które wypowiadają następującą kwestię: „kto nie
doznał goryczy ni razu, nie dozna słodyczy w niebie”. Proszą o „ziarnko
goryczy”, które by mogło w nich rozwinąć się w duży krzyż, umożliwiło im
poznanie życia w całym jego bogactwie — słodyczy i goryczy.
Jest wiele podobieństwa pomiędzy historią ziarna, a losem człowieka. Ziarno,
pochwycone dłonią siewcy, wrzucone jest w ziemię, aby w niej zgnić, obumrzeć.
Jest to jednak tylko pozorna jego klęska. Zapłatą za tę ofiarę jest nowy plon, a na
miejscu jednego ziarenka wyrasta cały kłos, mnożąc je wielokrotnie.
Uczniów Chrystusa dotyczy zarówno prawda o umiłowaniu życia, jak i o
wyrzeczeniu, podejmowanym świadomie po to, by piękniej i lepiej owocować.
Jezus prowadzi swych uczniów drogą pełnienia woli Ojca, bez względu na to,
czy jest to łatwe, czy trudne. Sam szedł drogą posłuszeństwa Ojcu, której treścią
było wyrzeczenie, a jej szczytem — krzyż. A wszystko działo się zgodnie z wolą
Ojca, z myślą o zbawieniu człowieka. „Iść za Nim” oznacza dla nas przyjąć wolę
Ojca, jakakolwiek by ona była.

Intencje mszalne
Poniedziałek 23. 3. 2015
7. 00 Za ++ Gertrudę i Franciszka Hoffman i za ++ z pokr.

Wtorek 24. 3. 2015 – Narodowy Dzień Życia
18. 00 Za ++ Anastazję Pawła Kielbasa, syna Antoniego, jego syna Huberta,
synową Magdalenę, dziadków, za ++ z rodzin Mrocheń – Niedworok i d.op.
18. 30 Spotkanie kandydatów do bierzmowania z kl. I i II Gimnazjum

Środa 25. 3. 2015 – Zwiastowanie Pańskie - Uroczystość
7. 00 Za naszych zmarłych zalecanych w wypominkach, za ++ Kapłanów, Siostry
Zakonne i dusze czyśćcowe
9. 00 Za + Artura Olszewski w 30 dz. po śm.
18. 00 Do Matki Najświętszej w int. wszystkich naszych Kobiet z prośbą o
świętość życia i potrzebne łaski

Czwartek 26. 3. 2015
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia
9. 00 Za + Józefa Sznajder w 7 r. śm., za żonę Irmegardę i pokr.
DROGA KRZYŻOWA

Piątek 27. 3. 2015
17. 30 DROGA KRZYŻOWA DLA DZIECI, BIERZMOWAŃCÓW I DLA
DOROSŁYCH
18. 00 MSZA ŚW. SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA Za + Pawła Piechota w 1 r.
śm., za jego ++ rodziców, braci, teściów i d.op.
18. 30 Katecheza dla dzieci I-komunijnych

Sobota 28. 3. 2015
18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja zbiorcza
- Dz. błag. do B.Op., św. Józefa, MB Fatimskiej z pr. o zdrowie i Boże błog.
w int. Józefa z ok. urodzin, za żonę i córkę z prośbą o potrzebne łaski
- Za + Stanisławę Grise w 30 dz. po śm.
- Za + Józefa Grubiak w 30 dz. po śm.
- Za ++ rodz. Anielę Stokłosa, Józefa Bachan, za ++ Martę i Stanisława
Smolin, brata Jerzego, pokr. i d.op.
- Za + Jerzego Kondziela, + żonę Apolonię, syna Zygmunta i ++ krewnych
- Za ++ Zdzisławę i Zdzisława Duszyński – od rodziny Piątków
- Za + Gintera Serwotka, + Karola Czaja i ++ z pokr.

Niedziela 29. 3. 2015 – Niedziela Palmowa Męki Pańskiej
8. 00
10. 30
15. 45
16. 30

Za ++ rodz. Ritę i Tomasza Wolny, ich rodziców i rodzeństwo
Za + Łucję Grüner, za ++ rodziców, córkę Urszulę, pokr. i d.op.
Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym
Za ++ trzech braci Alfonsa, Georga i Alfreda, dwie bratowe Helgę i Urszulę,
trzech szwagrów Paula, Rochusa i Huberta oraz wszystkich ++ z rodziny i
pokrewieństwa

Pozostałe ogłoszenia
1. Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę parafialną przeznaczoną na opał w naszym

kościele
2. Kolekta z przyszłej niedzieli jest wyznaczona na budowę obiektów
diecezjalnych i konserwację zabytków kościelnych
3. W ostatnich dwóch tygodniach Wielkiego Postu zgodnie ze zwyczajem do
końca liturgii Męki Pańskiej Wielkiego Piątku zasłania się krzyże, a obrazy
do rozpoczęcia Wigilii Paschalnej
4. W sobotę przed Niedzielą Palmową spotkanie młodzieży w regionach
diecezji. Uczestnicy przynoszą gałązki palmowe
5. W Niedzielę Palmową błogosławieństwo palm na każdej Mszy św.
Procesja z palmami podczas głównej Mszy św.
6. Zachęcam także do udziału w Drodze Krzyżowej i w Gorzkich Żalach. W
zakrystii można składać zalecki za naszych zalecanych wiernych
7. W przyszłą niedzielę 29 marca przejście na czas letni
8. We wtorek o 19.00 próba chóru – tylko tenorzy
9. Zbiórka ministrantów w sobotę o godz. 12.00
10.Życzę owocnego przeżycia kolejnego tygodnia Wielkiego Postu

Opowiadanie - Żebrak
Przed wiekami rządził Irlandią król, który nie miał syna. Wysłał on heroldów do
wszystkich miast królestwa, by ogłosili, że każdy młodzieniec może się ubiegać o
posłuchanie u króla, by zostać następcą tronu. Wszyscy kandydaci muszą jednak
spełniać dwa warunki: kochać Boga i kochać łudzi.
Pewien młody człowiek zobaczył ogłoszenie i pomyślał, że kocha Boga i bliźnich.
Jedno go wszakże powstrzymywało - był tak ubogi, że nie miał przyzwoitego ubrania,
w którym mógłby stawić się przed obliczem króla. Nie miał też pieniędzy na zakup
jedzenia na długą drogę do zamku. Zaczął więc pożyczać i wypraszać pieniądze od
kogo się dało, aż w końcu uciułał dość na stosowny strój i niezbędne jadło.
Odpowiednio odziany i zaopatrzony wyruszył w drogę. Był już niemal u celu, gdy
przy drodze spotkał żebraka, trzęsącego się z zimna w podartych łachmanach.
Wyciągał ręce z prośbą o pomoc. Schrypniętym głosem błagał:
- Jestem głodny i zmarzłem. Proszę, pomóż mi...
Młodzieniec poruszony widokiem żebraka w potrzebie natychmiast ściągnął z siebie
nowe szaty i założył postrzępione łachmany. Bez namysłu oddał też nędzarzowi
wszystko, co miał do jedzenia. Z lekkim wahaniem ruszył w dalszą drogę obdarty i
bez zapasów niezbędnych na powrót do domu. Gdy przybył do zamku, jeden z
dworzan powiódł go do izby, gdzie mógł się trochę ogarnąć po podróży, a potem do
sali tronowej.

Młodzieniec pokłonił się głęboko przed Jego Wysokością. Kiedy uniósł wzrok,
zdumiał się niepomiernie:
- Ależ... to ty, żebrak, którego spotkałem przy drodze!
- Owszem - odparł król z błyskiem w oku - To ja byłem tym żebrakiem.
- Ale... ale przecież naprawdę nie jesteś żebrakiem. Jesteś najprawdziwszym królem!
Więc dlaczego mi to zrobiłeś...? - wykrztusił młodzieniec, kiedy już trochę ochłonął.
- Bo musiałem się przekonać, czy rzeczywiście kochasz Boga i ludzi - odparł król Gdybym ukazał ci się jako król, zrobiłbyś wszystko, o co bym poprosił, ze względu na
mój królewski status. Tym sposobem nigdy bym się nie dowiedział, co naprawdę
kryje twoje serce. Pokazałem ci się jako żebrak, który może liczyć jedynie na
miłosierdzie, jakie masz w sercu. I przekonałem się, że szczerze kochasz Boga i
bliźnich. Będziesz moim następcą - obiecał król - Dziedzicem mego królestwa.

Patron tygodnia – św. Dyzmas
Święty Dyzmas był tym człowiekiem, o którym pisze w swojej Ewangelii św. Łukasz,
że kiedy jeden z ukrzyżowanych z Jezusem łotrów urągał Mu, skarcił go, że oni
umierają słusznie, za swe zbrodnie, ale Jezus nic złego nie uczynił. i zwrócił się do
Jezusa, prosząc, żeby wspomniał na niego, kiedy już przyjdzie do swego królestwa.
a Jezus obiecał Dobremu Łotrowi - bo tak go od tego czasu nazywamy - że jeszcze
dziś będzie z Nim w raju. Był to pierwszy swoisty akt kanonizacji, którego jeszcze na
Krzyżu dokonał Chrystus.
O Dobrym Łotrze pisało wielu Ojców Kościoła i świętych. Jego imię Dyzmas
pochodzi z pism apokryficznych. Kościół wschodni czci go nawet jako męczennika.
w Bolonii, w kościele Św. Witalisa i w bazylice Św. Stefana oddawano cześć
częściom krzyża, na którym Dobry Łotr miał ponieść śmierć. Pielgrzymi, udający się
do Ziemi Świętej, chętnie nawiedzali miejscowość "Latrum" w pobliżu Emaus, która
im przypominała postać Dobrego Łotra.
Dobry Łotr jest symbolem Bożego Miłosierdzia; pokazuje, że nawet w ostatniej chwili
życia można jeszcze powrócić do Boga. Św. Dyzmas jest patronem Gallipoli (Apulii),
złodziei, skazanych na śmierć i dobrej śmierci.

Humor
Katechetka do Jasia na lekcji religii:
- Powiedz mi, mój chłopcze, kto wszystko widzi, wszystko słyszy i wszystko wie?
- Nasza sąsiadka!
Jasiu mówi do Cioci:
- Wiesz ciociu, przypominasz mi gwiazdę filmową!
Ciocia podekscytowana pyta:
- Tak, a jaką?
- Teletubisia

