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5 NIEDZIELA PRZYGOTOWANIA PASCHALNEGO
Słowo Boga Żywego
To powiedziawszy zawołał donośnym głosem:
Ci, którzy żyją według
Łazarzu, wyjdź na zewnątrz! Wyszedł zmarły,
ciała, Bogu podobać się
mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz
nie mogą.
jego była zawinięta chustą.
Ez 37, 12-14; Rz 8, 8-11

J 11, 1 – 45

Krocząc drogami wielkopostnej pokuty jesteśmy wezwani do pojednania z Bogiem
i drugim człowiekiem. Jezus Chrystus zaprasza nas dziś, by to czynić, przypominając
o tym, że Ojciec niebieski wciąż obdarza ludzi darem nowego życia (świadectwem
tego jest fakt wskrzeszenia Łazarza). Pozwólmy swoje grzechy zanurzyć w miłosierdziu Bożym, aby doświadczyć bogactwa nowego życia.
Niedziela, 29 marca 5 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU Ez 37,12-14; Rz 8,8-11;
J 11,1-45 albo J 11,3-7.17.20-27.33b-45
Sobota 17.30 — (W) Adoracja Najświętszego Sakramentu
Sobota 18.00 — (W) Za + Adama Krystka (od siostry Lucyny, Aleksandra i syna Mateusza).
8.00 — (P) Z okazji 50 rocznicy ślubu Barbary i Henryka dziękując za otrzymane łaski
z prośbą o dalszą Bożą opiekę i błogosławieństwo dla całej rodziny.
9.30 — (W) Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo,
zdrowie i wytrwałość dla Stefanii z okazji 85 urodzin.
11.00 — (R) W podziękowaniu za dar Kościoła Świętego, Sakramentów Świętych i kapłanów, z błaganiem o łaskę wiary dla tych, którzy ją utracili.
16.30 — (R) Gorzkie Żale (transmisja w Internecie).
18.00 — (P) Za + Janusza
— (W) Za + Edwarda Czarnockiego. (greg. 20)
Poniedziałek, 30 marca Dzień powszedni Dn 13,41-62; J 8,1-11
7.00 — (W) Za + Edwarda Czarnockiego. (greg. 21)
18.00 — (P) Za ++ Andrzeja i Barbarę Kral.
Wtorek, 31 marca Dzień powszedni Lb 21,4-9; J 8,21-30

7.00 — (R) Za + Edwarda Czarnockiego. (greg. 22)
18.00 — (P) Za + Marka Swatowskiego w 2 rocznicę śmierci, jego ojca i dziadka.
Środa, 1 kwietnia Dzień powszedni Dn 3,14-20.91-92.95; J 8,31-42
7.00 — (P) Za + Adama Krystka (od siostry Stanisławy z dziećmi).
18.00 — (W) Za + Edwarda Czarnockiego. (greg. 23)
Czwartek, 2 kwietnia Dzień powszedni Rdz 17,3-9; J 8,51-59
7.00 — (W) Za + Edwarda Czarnockiego. (greg. 24)
17.00 —
Godzina Święta
18.00 — (P) O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
Piątek, 3 kwietnia Dzień powszedni Jr 20,10-13; J 10,31-42
7.00 — (P) Za + Adama Krystka (od brata Jacka z rodziną).
7.30 — (P) Nabożeństwo do NSPJ
16.30 — (W) Za + Józefa Kwaśnego.
18.00 — (R) Za + Edwarda Czarnockiego. (greg. 25)
18.30 —
Droga Krzyżowa
19.30 — (W)
Sobota, 4 kwietnia Dzień powszedni Ez 37,21-28; J 11,45-57
8.00 — (R) Za + Edwarda Czarnockiego. (greg. 26)
19.00 — (P) Czuwanie ku czci Niepokalanego Serca NMP
Niedziela, 5 kwietnia NIEDZIELA PALMOWA Przed procesją - Mt 21,1-11. Po procesji
- Iz 50,4-7; Flp 2,6-11; Mt 26,14 - 27,66
Sobota 18.00 — (W) Za + Adama Krystka (od brata Tadeusza z rodziną).
8.00 — (W) Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo
i zdrowie dla Jadwigi i Czesława z okazji urodzin.
9.30 — (R) Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo
i zdrowie dla Anny z okazji urodzin.
11.00 — (P) Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo
i zdrowie dla Barbary z okazji 70 urodzin i Władysława z okazji 80 urodzin.
16.30 — (R) Gorzkie żale.
18.00 — (R) Za + Edwarda Czarnockiego. (greg. 27)
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Ks. Biskup Ordynariusz udzielił dyspensa od udziału w Niedzielnej i Świątecznej Mszy
Świętej na terenie naszej diecezji wszystkim wiernym aż do odwołania.
Wszyscy jesteśmy zagrożeni, gdyż nie wiemy ile osób nie wykazujących objawów może
nas zarazić. Dlatego usilnie prosimy, aby brać udział we Mszy Świętej za pośrednictwem
mediów. Zachęcamy wszystkich do jednoczenia się z Jezusem Chrystusem poprzez Komunię Świętą duchową, która polega na wzbudzeniu w sercu pragnienia przyjęcia Jezusa.
We Mszy Świętej w niedziele i dni powszednie, oprócz księży sprawujących liturgię, mogą
uczestniczyć tylko osoby, które zamówiły intencję, jednak nie więcej niż 5 osób.
W obecnej sytuacji prosimy nie nawiedzać kościoła. Nie jesteśmy w stanie wypełnić zarządzeń państwowych ograniczających liczbę osób przebywających w świątyni do 5.
Wielu z nas przed Wielkanocą przystępuje do spowiedzi, jednak obecny stan epidemii
uniemożliwia nam wypełnienie tej praktyki. W parafiach nie będzie zatem spowiedzi w
zwyczajnej formie. Zachęcamy do skorzystania z innej drogi pojednania z Bogiem poprzez
akt żalu doskonałego z równoczesnym mocnym postanowieniem dopełnienia wyznania
grzechów przy najbliższej możliwej okazji. Jest to żal, który wypływa z miłości do Boga
miłowanego nade wszystko. Taki żal odpuszcza grzechy powszednie i śmiertelne (por.
KKK 1452). W przypadku wątpliwości można skontaktować się telefonicznie z księdzem
swojej parafii.
Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną tylko w przypadku zagrożenia życia. Należy
umówić się z księdzem telefonicznie.
Wiernych prosimy o uczestnictwo w liturgiach przez środki masowego przekazu. Warto
duchowo łączyć się ze swoja parafią. Transmitujemy z naszej świątyni przez Internet dziś
o 16.30 nabożeństwo Gorzkich żali oraz wszystkie Msze św. a w tygodniu o 18.00. Zachęcamy również do rodzinnej modlitwy, odprawienia Drogi Krzyżowej, adoracji krzyża oraz
medytacji Słowa Bożego w naszych domach.
Pierwsza Komunia Święta będzie możliwa, gdy wrócimy do normalnego funkcjonowania.
Termin zostanie ustalony wtedy przez Księdza Proboszcza w porozumieniu z rodzicami
dzieci z danej parafii. Sugerowany termin to 31 maja br. o godz. 11.00, natomiast rocznica
I Komunii 14 czerwca br. o godz. 11.00
W I czwartek miesiąca modlimy się o nowe i święte powołania kapłańskie. Wystawienie
Najświętszego sakramentu o 17.00. W tym dniu w 15 rocznicę śmierci św. Jana Pawła II.
Polecajmy się Jego wstawiennictwu.
W Pierwszy piątek po porannej i wieczornej Mszy odmówimy Litanię do Najświętszego
Serca Pana Jezusa. Natomiast po Mszy Świętej o godz. 16.30 odprawimy Drogę Krzyżową
transmitowaną przez Internet.
W I sobotę nabożeństwo pierwszej soboty będzie wyglądało następująco: 19.00 –Apel Maryjny, wystawienie Najświętszego Sakramentu, Różaniec i medytacja; ok. 20.00 Msza św.
z niedzieli. Przeprowadzimy pełna transmisję z tego nabożeństwa.
W niedzielę palmową nie organizujemy procesji z palmami.
Dziękujemy i prosimy o duchowe i materialne wsparcie materialne parafii. Konto dostępne
jest w informatorze i na stronie parafii.

DIAKONIA SPRZĄTANIA
Dziękujemy mieszkańcom z ul. Ikara 5 za ofiarę na kościół. Msza św. w ich intencji będzie
sprawowana 17 maja o godz. 9.30.
W przyszłym tygodniu o posługę czystości prosimy mieszkańców z ul. Ikara 4.
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
(3) JANCZEWSKI Krzysztof, zam. B.B. i DYĆ Nelsi, zam. Kraków
(2) LASOTA Krystian, zam. B.B. i PIETRZYK Monika, zam. B.B.
(1) DONOCIK Szymon, zam. B.B. i DUNAJ Eliza, zam. Buczkowice
JA WIEM, W KOGO JA WIERZĘ
Ostatnie rozważanie zakończyliśmy stwierdzeniem, że modlitwa prywatna stoi u podstaw
bezpośredniego spotkania z Bogiem, bez którego nie ma chrześcijańskiej radości. Stąd potrzeba zmiany ludzkiego myślenia i sposobu funkcjonowania.
Myśl kształtuje rzeczywistość. Wielokrotnie przekonaliśmy się, że złe myśli mogą nas
unieszczęśliwiać; nie sytuacje, ale już same złe myśli. Trzeba wiedzieć, że wielu złych myśli
można i należy unikać. Każdego dnia w naszej głowie powstaje dziesiątki, setki myśli. Zatem
wpierw pomyślmy, o czym myślimy! Zapytajmy, czy mamy wgląd i kontrolę nad naszymi
myślami? Pomyśli ktoś: moje życie jest okrutnie ciężkie, doświadczam wielu trudności. A
gdyby mu się udało zamienić taką myśl na: pomimo, że moje życie jest ciężkie, dzisiaj będzie
łatwiej, gdyż Bóg wie, że jest mi ciężko i obdarzy mnie konkretnym wsparciem. Wszystko zaczyna się od zmiany myślenia. Bóg tego od nas oczekuje, choć przyznać trzeba, że nie jest to
łatwe, zwłaszcza na początku.
Podczas każdej Mszy świętej wymawiamy słowa: spowiadam się Bogu…, że zgrzeszyłem myślą, uczynkiem i zaniedbaniem. Myśl staje się zatem przedmiotem rachunku sumienia. Jest
więc nad czym popracować.
Kiedy myślimy dobrze, każda komórka naszego ciała reaguje pozytywnie i przybliża nas do
radości. Myśli złe paraliżują nasze ciało i negatywnie wpływają na wszystkie nasze narządy;
powie nam to każdy lekarz i psycholog. Zanim cokolwiek zrobimy, najpierw o tym pomyślmy. Myśl bowiem uruchamia cały mechanizm działania. Możemy zapanować nad myślą, tzn.
świadomie decydować o czym chcemy myśleć, a o czym nie. Jest to o tyle ważne, że nasze
myśli są pierwszą obroną przed brakiem przeżywania radości i szczęścia. Niejednokrotnie
samo odrzucenie myśli złej nie wystarczy, ale na pewno pomaga, kiedy na sytuację trudną
spojrzymy w innym świetle, bardziej przyjaźnie.
Wielokrotnie zapewniamy siebie i Boga, że chcemy żyć zgodnie z Jego wolą. Odmawiając
modlitwę Ojcze nasz mówimy: …bądź wola Twoja.., czasem jest to trudna wola, ale Bóg – jak
to już pisałem wcześniej – nie chce dla swojego dziecka zła; tyle tylko, że w danej chwili tego
nie rozumiemy bądź nie widzimy. W ewangelii czytamy: Gdy którego z was syn prosi o chleb,
czy jest taki, który poda mu kamień?... Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre
dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre, tym,
którzy Go proszą.
Bóg dał człowiekowi możliwość wyboru pomiędzy myślą pozytywna a myślą złą i tę ostatnią
winniśmy kategorycznie odrzucać. Gdy tak postąpimy unikniemy wielu problemów w życiu.

Ażeby jednak tak się stało potrzeba wysiłku. Praca nad własna myślą jest nie tylko zobowiązująca, ale i wymagająca.
Nie wiedziała tego Ewa w Raju; jej grzech zaczął się od tego, że wpierw posłuchała, potem
pomyślała i zadziałała. Kiedy spojrzymy na kuszenie Chrystusa to zauważymy, że Chrystus
też posłuchał, dalej pomyślał i zadziałał. Jednakże pomyślał inaczej aniżeli Ewa i wyszedł
zwycięsko z trudnej sytuacji.
Każdy z nas ma tę predyspozycję, aby pracować nad własną myślą i umiejętnie ją rozczytać i
odrzucić, jeśli jest zła. Zła myśl nigdy nie poprowadzi nas do poszukiwanej radości.
Ks. Mirosław Wróbel

