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INTENCJE MSZALNE  

Niedziela: 01.03. 2015 r. 

8.00 W pewnej intencji 

9.30 + Jan, Taisja, Wiesław Wędykowscy 

11.00 O Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla Ady 

12.30 + Zygmunt Jabłoński. O zdrowie i opiekę Bożą dla Haliny 

18.30 Gorzkie Żale 

19.00 Msza św. gregoriańska za Andrzeja Grabowskiego (1 greg.) 

Poniedziałek: 02.03.2015 r. - Nowenna do św. Ojca Pio 

18.00 + Andrzej Grabowski (2 greg.) 

Wtorek: 03.03.2015 r.  

18.00 + Andrzej Grabowski (3 greg.) 

Środa: 04.03.2015 r. - Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

18.00 + Andrzej Grabowski (4 greg.) 

Czwartek: 05.03.2015 r.   

18.00 + Andrzej Grabowski (5 greg.) 

Piątek: 06.03.2015 r.  

17.30 Droga Krzyżowa dla dzieci 

18.00 + Andrzej Grabowski (6 greg.) 

18.30 Droga Krzyżowa 

Sobota: 07.03.2015 r. - Różaniec Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny 

18.00 + Andrzej Grabowski (7 greg.) 

Niedziela: 08.03.2015 r.  

8.00 O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne w naszej parafii - II Róża 

Żywego Różańca 

9.30 O dobre przygotowanie się do Świąt Wielkanocnych naszych rodzin - 

I Róża Żywego Różańca 

11.00 + Andrzej Grabowski (8 greg.) 

12.30 + Babcia Danusia 

18.30 Gorzkie Żale 

19.00 O zdrowie i błogosławieństwo Boże oraz opiekę Matki Bożej dla To-
masza 
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Numer: 09/2015  

 Przeżyjmy kolejny Wielki Post 

Z Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii, nr 124-16:  Okres Wielkiego Postu to 
czas poprzedzający i przygotowujący obchodzenie Paschy. Jest to czas słuchania słowa 
Bożego i czas nawrócenia, przygotowania do chrztu i obchodzenia jego pamiątki, czas 
pojednania z Bogiem i z braćmi, częstszego uciekania się do "broni pokuty chrześcijań-
skiej", tzn. do modlitwy, postu i jałmużny (por. Mt 6, 1-6. 16-18). Pobożność ludowa nie 
zawsze dobrze rozumie misteryjne znaczenie okresu Wielkiego Postu, jego wartości i 
takie treści, jak wzajemne związki między "sakramentem czterdziestu dni" i sakramentami 
wtajemniczenia chrześcijańskiego oraz obecną przez cały ten okres tajemnicą "wyjścia" z 
niewoli. Pobożność ludowa koncentruje się na misterium człowieczeństwa Chrystusa, a 
wierni w tym okresie zwracają swoją uwagę na mękę i śmierć Pana.  W obrządku rzym-
skim 40-dniowy okres pokuty rozpoczyna się surowym i charakterystycznym dla Wielkie-
go Postu obrzędem posypania głów popiołem w Środę Popielcową. Pochodzi on ze staro-
żytnego obrzędu, w czasie którego nawróceni grzesznicy poddawali się kanonicznej poku-
cie. Znak posypywania popiołem oznacza przyznanie się do własnej ułomności i śmiertel-
ności, potrzebującej Bożego miłosierdzia dla zbawienia. Kościół, broniąc się przed czysto 
zewnętrznym sprawowaniem tego obrzędu, praktykuje go do dziś jako symbol wewnętrz-
nej postawy pokutnej, do której powołany jest każdy ochrzczony w czasie wędrówki wiel-
kopostnej. Licznym wiernym, uczestniczącym w tym obrzędzie, trzeba pomagać w zrozu-
mieniu jego znaczenia jako drogi do nawrócenia i zaangażowania się w wewnętrzną odno-
wę paschalną. Pomimo sekularyzacji współczesnego społeczeństwa lud chrześcijański 
dobrze rozumie, że w czasie Wielkiego Postu należy kierować umysły ku tym rzeczywi-
stościom, które w życiu liczą się najbardziej i domagają się zgodności wiary z ewange-
licznym zaangażowaniem. Ta zgodność oznacza spełnianie dobrych uczynków, wyrzecze-
nie się tego, co zbyteczne i luksusowe, oraz solidarność z cierpiącymi i potrzebującymi. 
Wielu wiernych, którzy rzadko przystępują do sakramentu pokuty i Eucharystii, pamięta 
jednak o praktyce stosowanej w długiej tradycji kościelnej, a mianowicie, że w okresie 
Wielkiego Postu - Paschy obowiązuje przykazanie kościelne dotyczące spowiadania się z 
grzechów ciężkich i przyjęcia Komunii św. przynajmniej raz w roku, a szczególnie w 
Okresie Wielkanocnym.  Istniejąca rozbieżność między liturgiczną i ludową wizją Wiel-
kiego Postu nie przeszkadza, by okres "czterdziestu dni" stanowił odpowiedni czas do ich 
wzajemnego i owocnego oddziaływania na siebie. Przykładem takiego wzajemnego wpły-
wu na siebie obu form pobożności jest choćby fakt, że pobożność ludowa wyróżnia szcze-
gólnie niektóre dni i nabożeństwa, a także dzieła apostolskie i charytatywne, które liturgia 
przewiduje i poleca. Praktyka postu, od starożytności chrześcijańskiej tak bardzo charak-
terystyczna dla tego okresu, jest "ćwiczeniem", które dobrowolnie uwalnia od potrzeb 
codziennego życia i ułatwia odkrycie tego życia, które pochodzi z wysoka: "Nie samym 
chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych" (por. Pwt 8, 
3; Mt 4, 4; Łk 4, 4).  
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Liturgia słowa –  II niedziela Wielkiego Postu 

I czytanie (Rdz 22,1-2.9-13.15-18) Bóg wystawił Abrahama na próbę. Rzekł 

do niego: Abrahamie! A gdy on odpowiedział: Oto jestem - powiedział: weź 

twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż 

go w ofierze na jednym z pagórków, jakie ci wskażę. A gdy przyszli na to 

miejsce, które Bóg wskazał, Abraham zbudował tam ołtarz, ułożył na nim 

drwa i związawszy syna swego Izaaka położył go na tych drwach na ołtarzu. 

Potem Abraham sięgnął ręką po nóż, aby zabić swego syna. Ale wtedy Anioł 

Pański zawołał na niego z nieba i rzekł: Abrahamie, Abrahamie! A on rzekł: 

Oto jestem. Anioł powiedział mu: Nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu 

nic złego! Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś Mi nawet 

twego jedynego syna. Abraham, obejrzawszy się poza siebie, spostrzegł bara-

na uwikłanego rogami w zaroślach. Poszedł więc, wziął barana i złożył w 

ofierze całopalnej zamiast swego syna. Po czym Anioł Pański przemówił gło-

śno z nieba do Abrahama po raz drugi: Przysiągam na siebie, wyrocznia Pa-

na, że ponieważ uczyniłeś to, a nie oszczędziłeś syna twego jedynego, będę ci 

błogosławił i dam ci potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak ziarnka 

piasku na wybrzeżu morza; potomkowie twoi zdobędą warownie swych nie-

przyjaciół. Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia takiego, jakie 

jest udziałem twego potomstwa, dlatego że usłuchałeś mego rozkazu.  

II czytanie (Rz 8,31b-34) Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który 

nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże 

miałby wraz z Nim i wszystkiego nam nie darować? Któż może wystąpić z 

oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawie-

dliwia? Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który po-

niósł [za nas] śmierć, co więcej - zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i 

przyczynia się za nami?  

Ewangelia (Mk 9,2-10) Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i 

Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się 

wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe tak, jak żaden folusznik na 

ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozma-

wiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; 

postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla 

Eliasza. Nie wiedział bowiem, co należy mówić, tak byli przestraszeni. I zja-

wił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn 

umiłowany, Jego słuchajcie. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie 

widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał 

im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy 

nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko mię-

dzy sobą, co znaczy powstać z martwych.  
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Ogłoszenia duszpasterskie - 01.03.2015 r. 
1. Zapraszamy na nabożeństwa w naszym kościele: Nabożeństwo do świętego Ojca 
Pio w poniedziałek przed Mszą św. wieczorną; Nowenna do Matki Bożej Nieusta-
jącej Pomocy w środę przed Mszą św. wieczorną; Droga Krzyżowa w piątki Wiel-
kiego Postu o godz. 1730 dla dzieci oraz o 1830 dla dorosłych i młodzieży. W związ-
ku z tym, przez okres Wielkiego Postu, nie ma wystawienia Najświętszego Sakra-
mentu o godz. 1700; Różaniec Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny w sobotę 
po Mszy św. wieczornej; Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym we wszystkie niedzie-
le Wielkiego Postu o godz. 1830.  
2. Spotkania formacyjne w domu parafialnym: zmiana tajemnic Żywego Różańca 
w niedzielę 01 marca po Mszy św. o godz. 930; dzieci przygotowujące się do I Ko-
munii świętej  w poniedziałek 02 marca o godz. 1830; Rodzice dzieci przygotowu-
jących się do I Komunii świętej w poniedziałek 02 marca, bezpośrednio po kate-
chezie dzieci; Parafialny Zespół Caritas w poniedziałek 02 marca o godz. 1900; 
Matki w Modlitwie w piątek 06 marca o godz. 1900; kandydaci na ministrantów  
w sobotę 07 marca o godz. 1030; koło plastyczne w sobotę 07 marca o godz. 1100. 

3. W tym tygodniu przypadają: pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza so-
bota miesiąca. Na Msze św. w czwartek zapraszamy w ministrantów i kandydatów 
na ministrantów. Po Mszy św. zapraszamy do domu parafialnego na spotkanie. 
Msza Święta wotywna o Najświętszym Sercu Pana Jezusa w pierwszy piątek  
o godz. 1800. Spowiedź święta w pierwszy piątek od godz. 1700 i podczas nabo-
żeństw Drogi Krzyżowej. Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną w piątek 
od godz. 900. Msza Święta wotywna o Niepokalanym Sercu Najświętszej Maryi 
Panny w sobotę o godz. 1800. 

4. Zachęcamy do wspólnego pielgrzymowania do Matki Bożej w Fatimie i miejsc 
świętych w Portugalii w terminie: 16-25 września 2015 r. Plan 10-dniowej 
pielgrzymki znajduje się na parafialnej stronie internetowej i w gablocie ogłoszeń 
przed kościołem.  

5. Dzisiaj w pierwszą niedzielę miesiąca przed wejściem do kościoła zbierane są 
datki na obiady dla dzieci i młodzieży z naszej parafii, które takiego wsparcia po-
trzebują. Dzisiejszej niedzieli przypada też Dzień Modlitwy i Postu za Misjonarzy. 
W związku z tym zbierane są też do puszek ofiary na ogólnopolski Fundusz Misyj-
ny. Za tydzień ofiary składane podczas Mszy św. przeznaczone zostaną na inwe-
stycje parafialne. Za każde wsparcie Bóg zapłać. 

6. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Do dyspozycji mamy tygodnik 
„Niedziela”, „Gość Niedzielny”, „Miłujcie się”, „L’Osservatore Romano”, „Mały 
Gość Niedzielny” z planszą dla dzieci do zbierania obrazków za uczestnictwo  
w nabożeństwie Drogi Krzyżowej i biuletyn parafialny „Okno”. 

7. W tym tygodniu pożegnaliśmy śp. Władysława Krzyśków. Niech spoczywa  
w pokoju. 

8. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i opie-
ki Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

Proboszcz 


