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„„ ŚŚwwiiąąttyynniiaa BBooggaa jjeesstt śśwwiięęttaa,, aa wwyy nniiąą jjeesstteeśścciiee”” ((11 KKoorr 33 ,, 1177))

Czytania z niedzieli
- Joz 5, 9a. 10-12,
- Ps 34, 2-7,
- 2 Kor 5, 17-21 ,
- Łk 15, 18,
- Łk 15, 1-3. 11-32.

Będę błogosławił Pana po wieczne czasy,
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.

Dusza moja chlubi się Panem,
niech słyszą to pokorni i niech się weselą.

(Ps 34, 2)

Słyszymy dziś zachętę, aby odstąpić od
wielkopostnej zadumy, aby cieszyć się i radość tę
czerpać od Pana. Kolekta przypomina nam o tym, że już
niedługo będziemy przeżywać prawdziwą wielkanocną
radość, że dni wielkiego świętowania są już blisko.
Słowa psalmu zachęcają:

Wysławiajcie ze mną Pana,
wspólnie wywyższajmy Jego imię(… ).

Spójrzcie na �iego, a rozpromienicie się radością,
oblicza wasze nie zapłoną wstydem.

Pan wysłuchuje naszych próśb, On nas uwalnia od
złego, On jest naszą pomocą. Poznajemy dziś jeszcze
inne oblicze Boga. W zwyczajnej formie rytu słuchamy
Ewangelii o miłosiernym Ojcu, który nie potępia tych,
którzy grzeszą, tych, którzy pogubili się na swych
drogach. I równocześnie możemy tę dzisiejszą
przypowieść potraktować jako opowieść o nas samych,
jako zachętę do tego, byśmy nie bali się stanąć przed
obliczem Ojca, który kocha nas takimi, jakimi jesteśmy

naprawdę – słabych i grzesznych, wciąż upadających.
Potrzeba tylko naszej prawdziwej skruchy. Potrzeba
naszej szczerości, o czym mówi modlitwa po komunii:
Boże, Ty oświecasz każdego człowieka na ten świat
przychodzącego, oświeć nasze serca światłem swojej
łaski, aby nasze myśli zawsze były godne Ciebie, a nasza
miłość ku Tobie szczera.

Warto wsłuchać się w liturgię tej Niedzieli,
warto przyjąć tę ewangeliczną radość, płynącą ze
świadomości, że czas pokuty ma nas prowadzić ku
nawróceniu, ma oczyścić nasze serca, odrodzić nas,
byśmy mogli stanąć przed Bogiem. Ten, który pojednał
nas z sobą przez Chrystusa oczekuje na nasze
nawrócenie i przygarnia nas w swoim miłosierdziu.

Spraw, Panie, abym przejrzał!
I abym przejrzawszy, uwierzył!

I abym wierząc, świadczył o Tobie!
Abyśmy byli coraz liczniejsi,

by radować się w Twojej światłości.
br. Pierre-Marie

„ �iech moje łzy będą mi sadzawką Siloe,
Abym mógł w niej obmyć niewidome oko mojej duszy!

Wówczas ujrzę, Panie, Ciebie,
światłości przedwieczna!”

(Kanon Pokutny św. Andrzeja z Krety)
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1. Dzisiejsza, już czwarta niedziela Wielkiego Postu różni się nieco od pozostałych. W tradycji
Kościoła nazywamy ją niedzielą Laetare, czyli niedzielą radości. Widzimy to nawet w zmianie
postnego fioletu na różowy kolor szat liturgicznych. W połowie Wielkiego Postu Kościół wzywa
wiernych do radości, aby wszyscy podejmujący trud przemiany serca wytrwali w tym niełatwym
codziennym wysiłku.

2.Wielki Post, który obecnie przeżywamy, to wyjątkowa okazja do nawrócenia, do odnowienia
naszej przyjaźni z Bogiem. To czas powracania do korzeni wiary i zadziwienia tajemnicą Bożej
Miłości. Dobrze wykorzystajmy ten czas, aby ugruntować w sobie człowieka prawego sumienia
i autentycznie zaangażowanego w budowanie Królestwa Bożego: Królestwa prawdy i życia,
sprawiedliwości, miłości i pokoju w naszych rodzinach, we wspólnocie parafialnej , w miejscach
pracy i w całym społeczeństwie. Ciągle przypomina nam o tym trwający obecnie Rok Wiary.

3. Przypominam, że w naszym kościele w każdy piątek Wielkiego Postu o godzinie 17.00 razem
z Chrystusem i Jego bolejącą Matką przemierzamy Drogę Krzyżową, a w niedziele po Mszy sw.
o godzinie 11 .00 rozpamiętujemy Mękę Pana Jezusa podczas Gorzkich Żali. Wszystkich
zachęcam do licznego udziału w tych wielkopostnych nabożeństwach.

4.W duchu wielkopostnej solidarności wspierajmy w tym czasie działalność charytatywnych
instytucji Kościoła, zwłaszcza „Caritas”, która tak skutecznie, choć bez wielkiego rozgłosu,
pomaga najuboższym w całej Polsce oraz biednym Polakom na obczyźnie. Niech wszyscy
zaznają radości świąt Zmartwychwstania, zwłaszcza dzieci, samotni i opuszczeni, zapomniani
przez najbliższych i państwo, pozostawieni własnemu losowi.

5.W poniedziałek dalszy ciąg Rekolekcji Wielkopostnych. O godz. 1 7.00 Msza św. z nauką ogólną
po niej konferencja dla małżeństw. We wtorek od godziny 16.30 okazja do spowiedzi oraz Msza
św. z nauką ogólną.

6.W piątek o godz. 1 6.00 na Cmentarzu rozpoczniemy Drogę Krzyżową, pójdziemy przez Hawaje.

7. Zapraszam na zebranie Rady Rodziców, które odbędzie się w szkole, dnia 1 3 marca o godz.
1 8.00. Proszę o niezawodne przybycie. Przewodniczący Rady: Stanisław Myśliński.

8. Za zmarłego Mariusza Froń zostaną oprawione 52 Msze św.

9. Za sprzątanie kościoła składam serdeczne „Bóg zapłać” Paniom: Koncewicz Grażynie
i Podstawskiej Dominice. Na przyszły tydzień zapraszamy Panie: Szczygieł Agnieszkę i Faran
Annę.
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W najbliższym tygodniu imieniny obchodzą:
Grzegorz Chmiel, Bożena Domańska, Bożena Wiercińska, Bożena Tarnawska.

Solenizantów zapraszamy na Mszę św. w piątek o godz. 1 7:00.
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