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Zwiastowanie - Dzień Świętości Życia

 

 25 marca (w tym roku z powodu oktawy Zmar-
twychwstania przeniesione na 4 kwietnia) - 9 miesięcy
przed Bożym Narodzeniem, Kościół obchodzi Zwiasto-
wanie - symboliczną datę wcielenia Syna Bożego.
Wspomnienie tego wydarzenia podkreśla, że Bóg zaczął
realne, ludzkie życie od poczęcia się w łonie matki. Dlatego
w tym właśnie dniu obchodzić będziemy Dzień Świętości
Życia. Jego podstawowym celem - jak pisał Jan Paweł II
w encyklice "Evangelium vitae" - jest "budzenie w su-
mieniach, w rodzinach, w Kościele i w społeczeństwie
świeckim wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia
w każdym momencie i każdej kondycji". Z dniem świętości
życia związana jest praktyka Duchowej Adopcji, która
polega na modlitwie w intencji dziecka zagrożonego
zabiciem w łonie matki.
 Zobowiązanie Duchowej Adopcji będzie można złożyć
w poniedziałek, 4 kwietnia, na wieczornej Mszy świętej w
naszym kościele. Prosimy o przemyślenie tej inicjatywy i
włączenie się w nurt modlitwy w intencji najbardziej

bezbronnych.
 Duchowa Adopcja trwa dziewięć miesięcy i polega na
codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej
(Ojcze nasz i 10 Zdrowaś Maryjo) oraz specjalnej modlitwy
- zamieszczonej poniżej - w intencji dziecka i jego rodziców.
Panie Jezu, za wstawiennictwem
Twojej Matki, Maryi, która urodziła Cię
z miłością, oraz za wstawiennictwem
św. Józefa, człowieka zawierzenia,
który opiekował się Tobą po
narodzeniu, proszę Cię w intencji tego
nienarodzonego dziecka, które
duchowo adoptowałem, a które
znajduje się w niebezpieczeństwie
zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość
i odwagę, aby swoje dziecko
pozostawili przy życiu, które Ty sam
mu przeznaczyłeś. Amen.

Niedziela Miłosierdzia niejako całą swoją powierzchnią
emanuje na rzeczywistość. Co to znaczy? Otóż dzisiaj
kończy się Oktawa Wielkiej Nocy i należy podkreślić
najważniejszy ze skutków Jezusowego Zmartwychwstania
- miłosierdzie, czyli nieustającą gotowość Boga na
przebaczanie. W Niedzielę Zmartwychwstania słowo Boże
ukazało nam odpuszczenie grzechów jako największy
skutek Paschy. Od tej pory mamy możliwość ciągłego
korzystania z nowej szansy. Czy to w życiu codziennym,
czy cielesnym, czy duchowym, czy moralnym, czy
w relacjach... zawsze jest możliwość rozpoczęcia od nowa.
 Dzisiejsza niedziela współgra z całą Oktawą Wielkiej
Nocy, wszak to liturgicznie jeden dzień. Podkreśla ona
możliwość korzystania z tego daru nowości, daru szansy.
Wydarzenia opisywane dzisiaj są już po Zesłaniu Ducha
Świętego. To znaczy, że moc Jezusa nie jest już skumu-
lowana w jednej osobie ludzkiej Jezusa z Nazaretu, ale
działa z tą samą mocą wszędzie tam, gdzie są wierni
Kościoła. Stąd do "wierzących" zebranych w krużganku
Salomonowym nie przystępował nikt z "obcych" (niewie-
rzących). Cuda zdziałane przez Apostołów głoszących
Dobrą Nowinę spotykały się z masowym odbiorem wśród
ludzi oczekujących wybawienia od swoich grzechów.
Doświadczając dobroci Boga chcieli przebywać tam, gdzie
jest jej źródło - we wspólnocie.

Światło Słowa - Niedziela Miłosierdzia
 Warto przyjrzeć się układowi przestrzennemu świątyni
jerozolimskiej. Portyk Salomona, gdzie przebywali wierzący
w Jezusa, znajdował się na wschodniej ścianie dużego
dziedzińca świątynnego, zwanego dziedzińcem pogan. Zaś
miejsce najświętsze znajdowało się w zabudowaniu w zu-
pełnie przeciwległej części
świątyni. Wierzący w Chrystusa
nie gromadzili się wokół zabu-
dowań, ale we wspólnocie. Jezus
bowiem ze wspólnoty Kościoła
uczynił świątynię nie ręką ludzką
zbudowaną, ale świątynię Ducha Świętego. On sam
nazywa siebie kamieniem węgielnym. Jak może martwym
kamieniem nazwać się Ten, który jest życiem? Zatem
istotnie chodzi o świątynię, ale zbudowaną z innego rodzaju
kamieni. Dlatego tam, gdzie wzywa się Imienia Chrystusa,
tam właśnie jest miejsce najświętsze. Na pewno
zgromadzenie ludzi skupionych w innym niż spodziewane
do tego miejsce modlitwy, budziło zdziwienie i niepokój
kapłanów. Z tego powodu Apostołowie byli więzieni
również za takie "odwracanie uwagi" od miejsca świętego.
Ale fakty mówiły same za siebie: lud gromadzi się tam,
gdzie działa Bóg. On nie jest Panem kamieni, ale ludzi.
Nie ma On upodobania w budowlach, ale w świątyniach
ludzkich serc. Sam przyozdabia te świątynie przebaczeniem

Nabożeństwo do Miłosierdzia dziś o 15.00; o 19.30 - Wieczór Uwielbienia.

 



 Zdarza się czasem na Mszy św., że słuchając Słowa
Bożego i homilii, jesteśmy przekonani, że przesłanie jest
skierowane prosto do nas, jest bezpośrednią odpowiedzią
na nasze problemy, zmagania czy wątpliwości. Bardzo
mnie zachwyca za każdym razem, kiedy tak się dzieje
w moim przypadku, ponieważ utwierdza mnie to w prze-
konaniu, że wiara w Boga jest ciągłym dialogiem, w którym
obie strony mają coś do powiedzenia.
 Doświadczenie takie kojarzy mi się z opisanym przez
Św. Jana spotkaniem Jezusa
z cudzołożnicą. Ewangelista pi-
sze, że kiedy uczeni w Piśmie
i faryzeusze przyprowadzili do
Chrystusa kobietę przyłapaną na
cudzołóstwie, aby ją osądził, On
pochylił się i zaczął pisać na
piasku. Nie rozmawiał z tymi, któ-
rzy do Niego przyszli, ani nawet
nie patrzył na nich, tylko coś pisał.
Być może wypisywał grzechy
niedoszłych oprawców i dlatego
nikt w końcu nie zdecydował się
wykonać na nierządnicy kary
zaleconej przecież przez Moj-
żesza i usankcjonowanej prawem.
 Jestem przekonana, że każdy z tych, którzy w tym momen-
cie stali przy Jezusie, wyczytał z Jego pisma coś, co było
skierowane konkretnie do niego. I myślę też, że dotyczy
to zarówno uczonych i faryzeuszów, którzy chcieli uka-
mienować cudzołożnicę, jak i samej winowajczyni. Kiedy
już wszyscy mężczyźni rozeszli się, ona została, mimo
że mogła oddalić się po cichu i wrócić do swoich "zajęć",
bo Nauczyciel był cały czas pochylony i nie patrzył na nią.
Ona jednak nie ruszyła się z miejsca, choć przecież jeszcze
wtedy nie znała Jezusa. Musiało być więc coś w Jego po-
stawie czy sposobie pisania (kobieta pewnie nie umiała

czytać), co ją poruszyło, co dotyczyło jej samej i kazało jej
zostać przy tym Człowieku.
 Święty Jan relacjonuje, że w dniu spotkania z cudzołożnicą,
Jezus pojawił się o świcie w świątyni po nocy spędzonej
na Górze Oliwnej. Przebywając w Jerozolimie, Mesjasz
często udawał się w to miejsce na modlitwę. Tam też,
w Ogrójcu, rozpoczęła się Jego Męka. Po zmartwychwsta-
niu Syn Boży wstąpił do nieba ze szczytu tej samej góry.
Jest to więc miejsce szczególne. I zapewne nieprzypad-

kowo wybrane przez Mesjasza,
bo ze wzniesienia pięknie widać
całą Jerozolimę.
 Kiedy więc kobieta grzeszyła,
pewnie w którymś z jerozolim-
skich domów, Jezus modlił się tuż
obok, po drugiej stronie Doliny
Cedronu. Być może tej nocy
szczególnie modlił się za cudzo-
łożnicę. I to na mocy swojej
modlitwy, a nie jakiegoś wysiłku
z jej strony, następnego dnia od-
puścił jej winy i odesłał, przyka-
zując, by więcej nie grzeszyła.
Takie jest Jego miłosierdzie.

 To jest dla nas punktem wyjścia: że Jezus modli się, cierpi
i umiera za nas, i dla nas zmartwychwstaje. Całkowicie za
darmo i bez żadnych warunków. I znajduje milion sposo-
bów, żeby nas odnaleźć, jak odnalazł kobietę z Ewangelii,
i mówić do nas. Dla Niego wystarczy, jeśli będziemy chcieli
Go słuchać, bo Jego słowa są tak pełne miłości i mocy,
że nie można wobec nich pozostać obojętnym.
Lubię hebrajski. Język ten ma określenia Boga, które
brzmią, jak nieskończoność: Adonai, Elohim. Za każdym
razem, kiedy je słyszę, jestem poruszona. Czasem wystar-
czy słowo, czy nawet gest, czy spojrzenie, by nas pociągnąć
do Stwórcy. Kto więc ma uszy do słuchania, niechaj słucha!

Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha

i oczyszcza je z grzechów, aby móc wypełniać je swoją
chwałą - świętą obecnością.
 Taki przekaz płynie z Apokalipsy, gdzie widzimy Jezusa
jako Pana wszystkiego, ale bardziej jako Pana Kościołów.
Nie rozumiejmy tego jako zarządcy świątyń, ale jako
władcy serc wspólnot Kościołów-Zgromadzeń wierzą-
cych. Chrystus uwalnia je z lęku, kładąc swoją rękę
(wyciągając swoja prawicę) i chroniąc wierzącego w
swoim Imieniu. Ta wspólnota, która wzywa Imienia Pana,
doznaje uzdrowienia. Jego Imię jest wzniosłe (por. Ps 148,13;
1 Kor 1,2).
 Wreszcie dochodzimy do Ewangelii. Tu Jezus odsłania
nam moment, z którego wynika skuteczność działania
wszystkich wcześniej opisanych działań Apostołów.
Tchnienie Ducha z ust Jezusa i nakaz odpuszczania
grzechów jest udzieleniem władzy nad duszami ludzkimi.

Odtąd każdy z grona Dwunastu, a także ich następcy, ma
boską władzę odnawiania ludzi. Tomasz pomaga nam
zrozumieć znaczenie wiary i osobistej relacji z Jezusem.
Tylko wtedy działanie jest skuteczne, kiedy wiara w Jezusa
jest mocna. Czy jest to zawsze proste i łatwe? Nie-
koniecznie, ale zawsze jest to możliwe. Dlatego nie należy
zbytnio troszczyć się i zamartwiać o to "jak" Bóg mi
pomoże, ale zaufać Mu, że sobie poradzi. Na tym polega
powierzenie się Mu: Nie kontroluję sytuacji, ale ufam,
że Ojciec ją kontroluje. Powierzam się Jemu i oczekuję na
rozwój wydarzeń. Korzystam z natchnień do własnych
działań. Jestem posłuszny Ewangelii i w jej duchu działam.
 Taki właśnie jest sens zaufania - być przy Tym, który
z miłości przebacza, postępować według Jego wskazań,
a to wszystko we wspólnocie wierzących w Kościele
Chrystusowym! ks. Krystian Wilczyński

Asia



  4 kwietnia wspominamy biskupa i doktora Kościoła,
Św. Izydora z Sewilli, który zasłużył na miano wybitnego
kaznodziei, mówcy, intelektualisty, męża stanu i doradcy
wizygockich władców. Dał się poznać także jako pisarz.
Pozostawił potomności dzieła doktrynalne, egzegetyczne,
historyczne, gramatyczne i dydaktyczne, dzięki którym
został jednym z nauczycieli średniowiecznej Europy. Jego
dorobek literacki urozmaica zbiór przeznaczonych do biblio-
teki, skryptorium czy apteki, krótkich epigramatów, co
świadczy o tym, że Biskup Sewilli darzył miłością także
utwory poetyckie. Jednak z nich wszystkich najważniej-
szym i najbardziej znanym jest pierwsza łacińska encyklo-
pedia, czyli Etymologie w dwudziestu księgach. To dzieło
prozaiczne, które zawiera wiele informacji na temat
różnych dziedzin wiedzy, między innymi siedmiu nauk
wyzwolonych, botaniki, medycyny, anatomii, geografii.
Między innymi dzięki swojej encyklopedii, ułożonej
podobnie jak współczesne bazy danych, w 1999 roku
Papieska Rada do spraw Środków Społecznego Przekazu
ogłosiła Św. Izydora z Sewilli patronem Internetu.
 Ten Święty urodził się około 560 roku w szlachetnej
rodzinie hiszpańsko - rzymskiej, która dała Kościołowi
zaliczonych w poczet świętych: Izydora oraz jego - braci
Leandra i Fulgencjusza oraz siostrę Florentynę. Rodzeń-
stwo bardzo szybko straciło rodziców, a ich wychowaniem
zajął się najstarszy z nich - Św. Leander, który był wówczas
metropolitą Sewilli. To dzięki niemu Św. Izydor mógł
z bliska zobaczyć problemy, z jakimi wtedy borykała się
jego ojczyzna. Po śmierci brata, objął po nim godność
biskupiego urzędu. Podczas posługi, dzięki mądrości
i gorliwości, sercu otwartemu na potrzebujących, wyróżnił
się jako dobry pasterz, kochający ojciec dla swoich wier-

PATRON INTERNETU I INTERNAUTÓW
nych i odpowiedzialny administrator. W czasie długiej posłu-
gi biskupiej Izydor umacniał Kościół w Hiszpanii, poprzez
zwoływanie synodów, zakładanie szkół, domów zakonnych
oraz nawracanie Wizygotów z arianizmu. Żył pięknie i mą-
drze, a jego śmierć była niezwykle wzruszająca. Polecił,
aby zaniesiono go do katedry i w obecności biskupów po-
mocniczych, kapłanów i ludu wdział pokutny wór, głowę
posypał popiołem i zalany łzami publicznie błagał wszystkich
o modlitwę, prosił Boga o przebaczenie i odpuszczenie
grzechów. Potem przyjął Komunię Świętą pod dwiema
postaciami i pożegnał się ze wszystkimi. Zmarł niedługo
później - 4 kwietnia 636 roku w wieku 82 lat.
 W ikonografii przedstawiany jest zazwyczaj jako starszy
biskup z księgą w dłoni (zwłaszcza swoimi Etymologiami),
czasami w towarzystwie braci i siostry. Za
wstawiennictwem Św. Izydora możemy
prosić, aby mądrze korzystać z dóbr Interne-
tu, a także w myśl jego słów: "Ucz się, jak
gdybyś miał żyć wiecznie, żyj - jak gdybyś
miał umrzeć jutro", uczyć się pilności,
sumienności i radości życia. Barbara MajkowskaModlitwa internauty
 Wszechmocny i wieczny Boże, który stworzyłeś nas na
Twoje podobieństwo i poleciłeś nam szukać, przede
wszystkim, tego co dobre, prawdziwe i piękne, szczególnie
w Boskiej Osobie Twego Jednorodzonego Syna, Pana
naszego Jezusa Chrystusa, pomóż nam, błagamy Ciebie,
przez wstawiennictwo Św. Izydora, biskupa i doktora,
abyśmy podczas naszych wędrówek w Internecie
kierowali nasze ręce i oczy tylko na to, co podoba się Tobie
i traktowali z miłością i cierpliwością wszystkie te osoby,
które spotkamy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Święty Izydorze, módl się za nami!

 Jan Marek, bo tak nazywają drugiego Ewangelistę Dzieje
Apostolskie, miał to szczęście, że poznał Jezusa jako młody
chłopiec. Świadczą o tym pewne tropy, które zostawił
w swojej Ewangelii. Być może to on był bogatym
młodzieńcem, któremu życie wieczne nie dawało spokoju
(10,17-21) lub młodzieńcem nago uciekającym z Getsemani
po tym, jak pojmano Jezusa (14,50-52).
 Dzieje Apostolskie podają, że Piotr po swoim cudownym
uwolnieniu z więzienia udał się "do domu Marii, Matki Jana
zwanego Markiem, gdzie zebrało się wielu ludzi na
modlitwie". Czy był to ten sam dom, w którym Jezus spo-
żywał Paschę ze swoimi uczniami, a z którego później
korzystali apostołowie, by ostatecznie w nim otrzymać dary
Ducha Świętego w Dniu Pięćdziesiątnicy? Bardzo prawdo-
podobne. Można więc domniemywać, że Marek bardzo
wcześnie zachwycił się Dobrą Nowiną głoszoną przez
Jezusa, co ostatecznie doprowadziło do spisania świa-
dectwa, które nam pozostawił w swojej Ewangelii.
 Co dzieje się z Markiem po zstąpieniu Ducha Świętego
na apostołów? Z pewnością przyjmuje chrzest i zaczyna
głosić Ewangelię. Wpierw w Jerozolimie, a następnie ze

Święty Marek i jego Ewangelia
swoim krewnym Barnabą i Pawłem w Antiochii, gdzie po
raz pierwszy zaczęto nazywać uczniów Chrystusa chrze-
ścijanami. Wraz z nimi wyrusza na pierwszą wyprawę
misyjną do Azji Mniejszej, jednak już na Cyprze, jak to
lakonicznie relacjonuje trzynasty
rozdział Dziejów Apostolskich,
"Jan Marek odłączył się od nich
i wrócił do Jerozolimy".
 To odłączenie się od apostołów
poskutkowało tym, że Paweł
nie zgodził się zabrać Marka na
drugą wyprawę misyjną w wy-
niku czego Marek ponownie
udał się wraz z Barnabą na Cypr. Ostatecznie jednak doszło
do porozumienie Pawła z Markiem o czym wspomina List
do Kolosan (Kol 4,10) i List do Filemona (Flm 24).
Znacząca w tym kontekście wydaje się prośba Pawła
wyrażona w ostatnim Liście do Tymoteusza, którą kieruje
oczekując na śmierć w więzieniu. Paweł życzył sobie,
by w tych trudnych chwilach towarzyszył mu nie kto inny,
tylko właśnie Marek.
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INTENCJE MSZALNE

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

Niedziela, 3 kwietna 2016 r. - Niedziela Bożego Miłosierdzia - 7.30 + Ryszard i rodzice z obojga stron; 9.30 + rodzice: Franciszek Blum
(21. roczn. śm.) i Stefania Blum (5. roczn. śm.); 11.00 + Ryszard Osiej; 12.15 + rodzice: Jan i Wanda, brat Janek Banach; siostra Irena;
18.30 + Władysław w 1. rocznicę śmierci
Poniedziałek, 4 kwietnia - Uroczystość Zwiastowania Pańskiego - 7.30 + Bogumiła Perko (greg.); 18.00 + Tadeusz w 2. rocznicę
śmierci; Marianna, rodzice i rodzeństwo z obojga stron
Wtorek, 5 kwietnia   - 7.30 + Bogumiła Perko (greg.); 18.00 - w int. kapłana z Apostolatu Margaretek
Środa, 6 kwietnia - 7.30 + Bogumiła Perko (greg.); 18.00 - podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i błogosław. dla Henryki
Czwartek, 7 kwietnia - Św. Jana de la Salle - I czwartek m-ca - 7.30 + Bogumiła Perko (greg.); 18.00 - podziękowanie Bogu i Matce
Bożej za łaskę cudownego uzdrowienia córki Ewy z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo dla córki i jej rodziny
Piątek, 8 kwietnia - 7.30 + Bogumiła Perko (greg.); 18.00 - podziękowanie za uzdrowienie syna Krzysztofa z prośbą o dalsze łaski
Sobota, 9 kwietnia  - 7.30 + Bogumiła Perko (greg.); 18.00+ mąż Henryk, rodzice: Marianna, Antonina i Antoni, brat Kazimierz, teściowie:
Antoni i Ludwika; +z rodzin Przepiórków i Gwoździów

1. W dzisiejsze Święto zapraszamy do naszego kościoła
na dwa wydarzenia:
- Godzina Bożego Miłosierdzia o godz. 15.00,
- Wieczór Uwielbienia Jezusa Miłosiernego o godz. 19.30.
2. Jutro w kalendarzu liturgicznym przypada przeniesiona
z 25 marca (Wielki Piątek) uroczystość Zwiastowania
Pańskiego. Jest to Dzień Duchowej Adopcji Dziecka
Poczętego, którą będzie można podjąć na Mszy Świętej
wieczornej. Więcej na ten temat na str. 1.
3. Spotkanie wspólnoty modlitewnej we wtorek o godz. 19.00
w domu parafialnym. Zapraszamy młodzież pracująca oraz dorosłych parafian.
4. Spotkanie osób zapisanych na pielgrzymkę do sanktuariów Podlasia w dn. 1 - 3 maja odbędzie się w środę
o godz. 18.40 w kościele. Są jeszcze wolne miejsca. Serdecznie zachęcamy.
5. W I czwartek miesiąca: - 17.00 - wystawienie Najświętszego Sakramentu; - 17.45 - nabożeństwo pierwszoczwartkowe,
- okazja do spowiedzi pół godziny przed Mszą Świętą; - godzinna Adoracja Najświętszego Sakramentu zakończona
Nieszporami po Mszy Świętej wieczornej.
6. Spotkanie kandydatów do bierzmowania w piątek o 18.45.
7. W przyszła niedzielę rozpoczyna się Tydzień Biblijny. Zachęcamy do nabycia płyt CD z katechezami księdza Piotra.
Na 8 płytach znajduje się 10 godzin nagrań, które są komentarzem do Ewangelii Świętego Marka (zob. str. 3). Płyty,
w cenie 20 zł. za komplet, będą rozprowadzane w przyszłą niedzielę przy wyjściu z kościoła.
8. Cieszymy się, że ponad 50 osób z naszej parafii weszło w pogłębioną formację religijną, którą zaproponowaliśmy
w lutym. Jeszcze raz chcemy zachęcić parafian, zarówno młodzież jak i dorosłych. Spotkanie informacyjne dla
zainteresowanych we wtorek o godz. 19.00 w domu parafialnym.
9. Informujemy, że od 1 maja ulegną zmianie godziny Mszy Świętych niedzielnych w naszej parafii. Nowe godziny
będą wyglądać następująco: 8.00, 10.00 (suma parafialna), 12.00 (dla dzieci z rodzicami) oraz 18.30.
10. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie III Róży Różańcowej oraz osoby chętne w sobotę po porannej Mszy.

 W jaki sposób doszło do powstania Ewangelii? Opierając
się na świadectwie Papiasza, Ireneusza, Tertuliana czy
Orygenesa wiemy, że oprócz Pawła, Marek towarzyszył
również Piotrowi, który nazywa go swoim synem. Był jego

sekretarzem i tłumaczem gdyż doskonale znał język
aramejski i grecki. Kiedy więc chrześcijanie mieszkający
w Rzymie zwrócili się z prośbą o świadectwo o Jezusie,
Marek przetłumaczył i zredagował katechezę Piotra.

ks. Piotr

Zmarły nasze parafianki: Krystyna Sidorowicz, l. 76, zam. Reja 24, oraz Bożena Bartel, l. 59, zam. Reja 24.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie!


