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Słowo Boże
1 czytanie (Iz 43,16-21)
Tak mówi Pan, który otworzył drogę przez morze i
ścieżkę przez potężne wody; który wiódł na
wyprawę wozy i konie, także i potężne wojsko;
upadli, już nie powstaną, zgaśli, jak knotek zostali
zdmuchnięci.
Nie
wspominajcie
wydarzeń
minionych, nie roztrząsajcie w myśli dawnych
rzeczy. Oto Ja dokonuję rzeczy nowej: pojawia się
właśnie. Czyż jej nie poznajecie? Otworzę też drogę
na pustyni, ścieżyny na pustkowiu. Sławić Mnie
będą zwierzęta polne, szakale i strusie, gdyż na
pustyni dostarczę wody i rzek na pustkowiu, aby
napoić mój lud wybrany. Lud ten, który sobie
utworzyłem, opowiadać będzie moją chwałę..
2 czytanie (Flp 3,8-14)
Wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą
wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego.

Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to
za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł się
w Nim - nie mając mojej sprawiedliwości,
pochodzącej z Prawa, lecz Bożą sprawiedliwość,
otrzymaną
przez
wiarę
w
Chrystusa,
sprawiedliwość pochodzącą od Boga, opartą na
wierze - przez poznanie Jego: zarówno mocy Jego
zmartwychwstania, jak i udziału w Jego
cierpieniach - w nadziei, że upodabniając się do
Jego śmierci, dojdę jakoś do pełnego powstania z
martwych. Nie [mówię], że już [to] osiągnąłem i już
się stałem doskonałym, lecz pędzę, abym też [to]
zdobył, bo i sam zostałem zdobyty przez Chrystusa
Jezusa. Bracia, ja nie sądzę o sobie samym, że już
zdobyłem, ale to jedno [czynię]: zapominając o
tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, co przede
mną, pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie,
do jakiej Bóg wzywa w górę w Chrystusie Jezusie.

Ewangelia (J 8,1-11)
Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a
On usiadłszy nauczał ich. Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę którą
pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do Niego: Nauczycielu, tę kobietę
dopiero pochwycono na cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co
mówisz? Mówili to wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć. Lecz Jezus nachyliwszy się
pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez
grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. I powtórnie nachyliwszy się pisał na ziemi. Kiedy to
usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych, aż do ostatnich. Pozostał
tylko Jezus i kobieta, stojąca na środku. Wówczas Jezus podniósłszy się rzekł do niej: Kobieto, gdzież oni
są? Nikt cię nie potępił? A ona odrzekła: Nikt, Panie! Rzekł do niej Jezus: I Ja ciebie nie potępiam. - Idź, a
od tej chwili już nie grzesz.
Faryzeusze byli tak blisko Chrystusa. Dlaczego jednak odeszli? Dlaczego nie skorzystali z nawrócenia? Co
stanęło na przeszkodzie? Odpowiedź na te pytania przypomina inną scenę, tym razem ze świątyni, gdzie
modlił się faryzeusz i celnik. Jeden z nich nie przyznał się do grzechu, bo go nawet w sobie nie widział.
Najwyraźniej zadowolony był ze swojego życia, którym chełpił się przed Bogiem. Ale grzechy innych
widział bardzo dobrze i potrafił jeszcze nimi się gorszyć! Dzisiejsze Słowo Boże wyraźnie ukazuje, jak
pisze Hans Urs von Balthasar, „nas, grzesznych, w chwili gdy oskarżamy przed Jezusem innych
grzeszników. Jezus, pisząc palcem po ziemi, jest jakby nieobecny duchem. Dwa razy tylko przerywa
milczenie: za pierwszym razem zrównując oskarżycieli i oskarżonych we wspólnej winie, za drugim po to,
by – skoro nikt już nikogo nie oskarża – wypowiedzieć słowa przebaczenia. W obliczu Jego cierpienia,
które znosi On w milczeniu, umilknąć też muszą wszelkie oskarżenia, „albowiem Bóg poddał wszystkich
nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać swe miłosierdzie”. To, że nikt nie oskarżył kobiety cudzołożnej,

należy tłumaczyć nie tylko pierwszą wypowiedzią Jezusa w scenie ewangelicznej, ale przede wszystkim
drugą; On bowiem cierpiał za wszystkich, by dla wszystkich wyjednać przebaczenie niebieskie, i z tego
powodu nikt już nie może oskarżać drugiego przed Bogiem.”
W tym Wielkim Poście Bóg znowu woła: „Nawróćcie się do Mnie całym swoim sercem! Czy tym razem w
końcu dotrze do mnie Jego wołanie i ogarnie całe moje serce? Bo można zachowywanie przykazań
nakazać, można przymusić pod strachem, albo zachęcić różnymi atrakcjami – jak mówią tubylcy, że w
kościele był very nice service. Ale na nic się to zda. Bo co z tego, choćbym nawet uchodził na zewnątrz za
gorliwego katolika – jeżeli moje serce nie będzie kochać? Bo zostało zastraszone, przekupione,
oczarowane własnymi uczuciami i emocjami, ale niestety – nie Panem Bogiem. Ale Pan Bóg nie zniechęca
się. Wciąż kładzie na ścieżce mojego życia przeróżne wydarzenia, aby rozbijały moją nic nie wartą
pobożność i wyrywały mnie z moich iluzji (…) Tu, na ziemi miłość zawsze musi się wyrażać w widzialnych
znakach… Takim znakiem, który nie może kłamać: to cierpienie i śmierć. Jeśli ktoś cierpi za kogoś, jeżeli
oddaje za kogoś życie, to w sposób absolutnie pewny wyraża swoją miłość.” ks. Marian Łękawa
Zasłanianie krzyży i obrazów
Skąd wziął się ten zwyczaj? Jaki jest jego sens? Nie
ma zbyt wielu opracowań tego tematu, ale
chciałbym się posłużyć tu tekstem ks. Dariusza
Kwiatkowskiego: „Istnieją różne próby wyjaśnienia
tego zwyczaju. Biskup Wilhelm Durand z Mende
we Francji tłumaczy go faktem ukrycia przez
Chrystusa w czasie męki swojego bóstwa. W
jednym z Mszałów wydanych przed Soborem
Watykańskim II znajdujemy objaśnienie, iż zwyczaj
ten chce podkreślić wyniszczenie Chrystusa i
zmierza do tego, aby obraz Jezusa ukrzyżowanego
mocniej zapadł w ludzkich sercach. Trzeba także
pamiętać, że dawne krzyże często nie posiadały
korpusu Chrystusa, lecz były zdobione cennymi
kamieniami. W okresie rozważanie Męki Pańskiej
należało więc zasłonić wszelkie bogactwo i znaki
tryumfu, gdyż jest to czas postu i umartwienia.
Wydaje się, że ideę zasłaniania krzyży i obrazów
dobrze wyjaśnia arcybiskup Nowowiejski: zasłona
ta była symbolem żalu i pokuty, jakim grzesznik
oddać się powinien, aby mu wolno było znowu

podnieść oczy na majestat Boski, którego oblicze
nieprawościami swymi niejako sobie przysłonił;
wyobraża także poniżenie Chrystusa, zakrywające
chwałę Jego bóstwa i czyniące Go Żydom
zgorszeniem a poganom głupstwem, aby w
zmartwychwstaniu na kształt zasłony przedartej,
objawiły ukrytą za nimi jasność i moc Boga
Wcielonego”.
Samo zasłanianie krzyży i obrazów na ostatnie dwa
tygodnie Wielkiego Postu nie może stać się
rytuałem, zwyczajem którego nie rozumiemy, albo i
zapomnianym reliktem przeszłości, ciekawostką z
Historii Liturgii. To kolejny nazwę to „akcent”,
który przypomina, że stajemy jako wierzący lub
szukający wiary – przed Tajemnicą, Misterium
Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pańskiego. My
ludzie [często] zapominający, że Jezus JEST - Alfa
i Omega, Pierwszy i Ostatni, jest naszą Nadzieją i
Wypełnieniem – Zbawicielem Świata. Tak bardzo
chcemy wszystko zrozumieć. Samo zrozumienie –
to za mało … (Ks. Andrzej Hładki)

EKSTREMALNA DROGA KRZYŻOWA

Mydlniki >>> Czerna
www.edk.org.pl
ZAPRASZAMY
Jan Paweł II
Krzyż nie jest znakiem śmierci, ale życia; nie rozczarowania, ale nadziei; nie klęski, ale zwycięstwa. Jak
głosi starożytny hymn liturgiczny, krzyż Chrystusa jest wręcz «jedyną nadzieją», ponieważ wszelkie inne
obietnice zbawienia są złudne, nie rozwiązują bowiem fundamentalnego problemu człowieka: problemu
zła i śmierci. Dlatego chrześcijanie czczą krzyż i widzą w nim najdoskonalszy znak miłości i nadziei.
Także ludzie młodzi, z natury zwróceni ku życiu, przyjmują krzyż Chrystusa bo rozumieją, że bez niego
tajemnica życia pozostałaby bezsensowną zagadką. U stóp krzyża stoi pogrążona w milczeniu i modlitwie
Matka Jezusa. Jeśli towarzyszymy Chrystusowi w Jego męce, Maryja jest zawsze przy nas. Pragnę
zawierzyć dziś Najświętszej Pannie wielkopostną pielgrzymkę całego Kościoła. W szczególny sposób
zawierzam Jej młodych, aby byli zawsze gotowi przyjąć krzyż Chrystusa. Wy, młodzi przyjaciele, musicie
przejąć krzyż - jako znak naszego zbawienia i sztandar ostatecznego zwycięstwa - od poprzednich pokoleń
i ponieść go, niczym prawdziwi apostołowie Ewangelii. (Z rozważania przed Anioł Pański, 1999r.)

Zapraszamy na wyjazd na Spotkanie Młodych na Lednicy – 1 czerwca
Zapisy w zakrystii lub u ks. Wojciecha - do Wielkanocy

Konkurs na najwyższą PALMĘ WIELKANOCNĄ
XIV PARAFIALNY KONKURS PALM WIELKANOCNYCH W DZIELNICY VI
Odbędzie się dnia 14 kwietnia 2019r.
Zgłaszanie palm do konkursu:
w godz. 9.55 – 10.30 na parkingu przed kościołem MBNP w Mydlnikach
Ogłoszenie konkursu i rozdanie nagród po mszy świętej z udziałem dzieci o godz. 10.30
Ogólne warunki konkursu:
Palmy biorące udział w konkursie powinny być wykonane z zastosowaniem materiałów i
tworzyw naturalnych oraz tradycyjnych form zdobniczych. Wysokość palmy będzie mierzona
od miejsca rozpoczęcia zdobienia.
Zapraszamy do udziału!
GŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
V Niedziela Wielkiego Postu
♦ Kojące spojrzenie Chrystusa i słowa przebaczenia, których doświadczyła kobieta cudzołożna, odkrywają
przed nami najgłębszy sens Wielkiego Postu. Pan Bóg pragnie nam przebaczyć i darować nowe życie w
Jezusie Chrystusie.
♦ Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca z adoracją Najśw. Sakramentu. Zmianka tajemnic Żywego Różańca
po Mszy Świętej o godz. 9.00 i możliwość skorzystania z biblioteki parafialnej a po wieczornej Mszy
Świętej modlitewne uwielbienie Jezusa Eucharystycznego.
♦ Nabożeństwo Gorzkich żali z kazaniem pasyjnym dziś i w przyszłą niedzielę o godz. 17.00.
♦ Mękę Chrystusa rozważamy podczas nabożeństwa Drogi krzyżowej w piątek o godz. 17.15 i 20.00 oraz
w niedzielę o godz. 16.00.
♦ Spowiedź w naszym kościele w tygodniu, pół godziny przed Mszą Świętą.
♦ We wtorek po wspólnym różańcu spotkanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, w środę Msza Św.
z nowenną do MBNP o godz. 18.00 w piątek koronka do Miłosierdzia Bożego.
♦ Przeżyliśmy czas świętych rekolekcji wielkopostnych. Dziękujemy tym, którzy usłyszeli zaproszenie i w
miarę swoich możliwości w nich uczestniczyli. Kazania z rekolekcji są umieszczone na stronie.
♦ W miniony czwartek ks. bp Jan Szkodoń udzielił sakramentu bierzmowania pięćdziesięciu sześciu
chrześcijanom. Dziękujemy rodzicom i młodzieży za dar, którym jest krzyż do adoracji wielkopiątkowej.
♦ W piątek o godz. 21. 00 Msza Święta na rozpoczęcie Ekstremalnej Drogi Krzyżowej z Mydlnik do
Czernej. Zapraszamy do udziału. Zapisy na stronie EDK www.edk.org.pl.
♦ Świąteczne odwiedziny chorych z posługą sakramentalną w sobotę od godz. 8.30. Chorych prosimy
zgłaszać w zakrystii.
♦ Bóg zapłać za ofiarę na dekorację i kwiaty do Bożego grobu mieszkańcom rej. Podkamycze.
Dziękujemy pewnej rodzinie z sąsiedztwa za nasadzenie kilku tui oraz kwitnących krzewów w kościelnym
parku.
♦ Za tydzień obchodzimy niedzielę Męki Pańskiej, zwaną Niedzielą Palmową. Podczas wszystkich Mszy
Świętych dokonamy błogosławieństwa palm. Uroczyste poświęcenie palm, tradycyjnie przy bramie przed
Mszą Św. o godz. 10.30 i procesja do kościoła z udziałem dzieci. Po Mszy Św. ogłoszenie wyników i
rozdanie nagród w XIV Parafialnym Konkursie na najwyższą Palmę Wielkanocną w Dzielnicy VI.
Warunki konkursu umieszczone są na plakatach.
Solenizantom i jubilatom składamy życzenia obfitych Bożych darów.

INTENCJE MSZALNE 7. 04 – 15. 04. 2019r.

V Niedziela
Wielkiego Postu
7.04.

Poniedziałek – 8.04.

Wtorek – 9.04.

7.30

+ Zofia i Jan SIKORA i syn Jan

9.00

+ Adam ADAMSKI (gr.25)

10.30

+ Stanisław FORTUNA

12.00

Za Parafian. Błogosławieństwo na roczek chrztu

18.00

+ Franciszka (f) PIROWSKA w 29 r. śmierci i Jan mąż

7.00

+ Józef GÓRA (od kolegi Franciszka Strąg)

18.00

+ Adam ADAMSKI (gr.26)

7.00

+ Józef GÓRA (od rodz. Pytków)

18.00

+ Adam ADAMSKI (gr.27)

7.00

+ Adam ADAMSKI (gr.28)

18.00

Intencje zbiorowe przez wstawiennictwo MBNP.
WYPOMINKOWA

7.00

+ Jan NOWAK w r. śmierci

18.00

+ Adam ADAMSKI (gr.29)

7.00

+ Józef GÓRA (od Henryka Siciarza i Witolda Niewitała –
kolegów z „Montinu”)

18.00

+ Adam ADAMSKI (gr.30)

7.00

+ Józef GÓRA (od sąsiadów)

18.00

+ Jerzy BRZOSKWINIA (od rodz. Polaków)

7.30

+ Anastazja, Andrzej i Władysław SIERPINA

9.00

+ Stefania BLAŃDA w 21 r. śmierci

10.30

+ Jadwiga i Mieczysław

12.00

Za Parafian. Sakrament Chrztu

18.00

+ Jerzy BRZOSKWINIA (od rodz. Łosiowskich i Wiśniowskich)

Środa – 10.04.

Czwartek – 11.04.

Piątek – 12.04.

Sobota – 13.04.

Niedziela Palmowa
Wielkiego Postu
14.04.

KATECHEZA DLA RODZICÓW I CHRZESTNYCH
W SOBOTĘ O GODZ. 19.00 W ORATORIUM ŚW. MICHAŁA

Droga krzyżowa w piątek godz. 17.15 i 20.00 oraz w niedzielę godz. 16.00.
Gorzkie żale w niedziele godz. 17.00
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