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INTENCJE MSZALNE  

Niedziela: 10.03.2013 r.  

8.00 + Albin, Róża Radomińscy 

9.30 + Zofia Jaszczuk (29 greg.) 

11.00 Msza św. dziękczynna za szczęśliwy przebieg operacji i powrót do 
zdrowia. Z prośbą o opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy nad całą 
rodziną. 

12.30 + Eleonora, Stefan; Stanisława, Jan 

18.30 Gorzkie żale 

19.00 + Stefan Łukianiuk 

Poniedziałek: 11.03.2013  r.  - Nowenna do św. Ojca Pio 

18.00 + Zofia Jaszczuk (30 greg) 

Wtorek: 12.03.2013 r. 

18.00 O dobre przygotowanie się parafian do Świąt Wielkanocnych - III Róża 
Żywego Różańca. 

Środa: 13.03.2013 r. - Nowenna do MB Nieustającej Pomocy 

18.00 intencje nowennowe 

Czwartek: 14.03.2013 r. 

18.00 O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne w naszej parafii - I Róża 
Żywego Różańca. 

Piątek: 15.03.2013 r. - Koronka do Miłosierdzia Bożego  

18.00 za parafian 

18.30 Droga krzyżowa 

Sobota: 16.03.2013 r.  

18.00 Aby biskupi, kapłani i diakoni byli niestrudzonymi głosicielami Ewan-
gelii - II Róża Żywego Różańca. 

Niedziela: 17.03.2013 r.  

8.00  

9.30 W intencji Radia Maryja i TV Trwam. 

11.00 1) Msza św. imieninowa ks. Zbigniewa 

2) O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Aurelii z okazji 1 roczni-
cy urodzin. 

12.30 + Helena (8 rocz. śm.) 

18.30 Gorzkie żale 

19.00 + Stefan Jan Komar (30 dni po pogrzebie) 
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Numer: 10/2013  

Rekolekcje wielkopostne 2013 

Nauki głosi - ks. kan. dr hab. Grzegorz Wejman, prof. US 

15 marca 2012 r. (piątek) Droga Krzyżowa ulicami osiedla 

Msza święta, godz. 1800  

Droga Krzyżowa, godz. 1830 (ulicami osiedla: kościół - Miodowa, Kwia-
tów Polskich, Wiśniowa, Mokra, Chorzowska, Miodowa - kościół) 

17 marca 2012 r. - niedziela;  

Msza święta z nauką, godz. 800, 930, 1100, 1230 i 1900;  

Gorzkie Żale, godz. 1830;  

Spowiedź święta - podczas wszystkich Mszy świętych. 

18 marca 2012 r. - poniedziałek;  

Msza święta z nauką, godz. 1900 

19 marca 2012 r. - wtorek;  

Msza święta z nauką, godz. 1900 

20 marca 2012 r. - środa;  

Msza święta z nauką, godz. 1900 

Spowiedź święta od poniedziałku do środy od godz. 1800 do 1900 

24 kwietnia 2012 r. - Niedziela Palmowa  

Msza święta, godz.: 800, 930, 1100, 1230 i 1900;  

Gorzkie Żale, godz. 1830;  

Spowiedź święta - podczas wszystkich Mszy świętych. 

Zbiórka darów do kosza  na paczki dla ubogich z naszej parafii. 

KIERMASZ CIAST - dochód przeznaczony na cele charytatywne 
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Liturgia słowa - IV niedziela wielkiego postu 

I czytanie  (Joz 5,9-12) I rzekł Pan do Jozuego: Dziś zrzuciłem z was hańbę egipską. Roz-
łożyli się obozem Izraelici w Gilgal i tam obchodzili Paschę czternastego dnia miesiąca 
wieczorem, na stepach Jerycha. Następnego dnia Paschy jedli z plonu tej krainy, chleby 
przaśne i ziarna prażone tego samego dnia. Manna ustała następnego dnia gdy zaczęli jeść 
plon tej ziemi. Nie mieli już więcej Izraelici manny, lecz żywili się tego roku z plonów zie-
mi Kanaan.  

II czytanie (2 Kor 5,17-21) Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworze-
niem. To, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe. Wszystko zaś to pochodzi od 
Boga, który pojednał nas z sobą przez Chrystusa i zlecił na posługę jednania. Albowiem w 
Chrystusie Bóg jednał z sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów, nam zaś przeka-
zując słowo jednania. Tak więc w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga 
samego, który przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się  
z Bogiem. On to dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali  
w Nim sprawiedliwością Bożą.  

Ewangelia (Łk 15,1-3.11-32) W owym czasie zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy  
i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie. Ten przyjmuje 
grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: Pewien czło-
wiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: Ojcze, daj mi część majątku, która 
na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, za-
brawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzut-
nie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć nie-
dostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje 
pola żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świ-
nie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: Iluż to najemników mojego 
ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca,  
i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie; już nie jestem godzien 
nazywać się twoim synem: uczyń mię choćby jednym z najemników. Wybrał się więc  
i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się 
głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do 
niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już nie jestem godzien nazy-
wać się twoim synem. Lecz ojciec rzekł do swoich sług: Przynieście szybko najlepszą szatę 
i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone 
cielę i zabijcie: będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów 
ożył; zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się bawić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na 
polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług  
i pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł: Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić 
utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego. Na to rozgniewał się i nie chciał wejść; 
wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: Oto tyle lat ci służę  
i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu; ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się 
zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek  
z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę. Lecz on mu odpowiedział: Moje 
dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy. A trzeba się weselić  
i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył, zaginął a odnalazł się.  
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Ogłoszenia duszpasterskie - 10.03.2013 r. 

1. Zapraszamy na nabożeństwa w naszym kościele: Nabożeństwo do św. Ojca Pio w 

poniedziałek o godz. 1800; Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę o 

godz. 1800; „Godzina dla Jezusa” - godzinne czuwanie modlitewne w czwartek po 

Mszy św. wieczornej; Koronka do Miłosierdzia Bożego w piątek przed Mszą św. 

wieczorną; Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę o godz. 1830. 

2. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej ulicami naszego osiedla zostanie odprawione  

w piątek 15 marca o godz. 1830. Tego dnia nie będzie Drogi Krzyżowej dla dzieci o 

godz. 1730. Zachęcamy do wspólnej modlitwy. 

3. Spotkania formacyjne w domu parafialnym: młodzież przygotowująca się do 

bierzmowania: klasa III gimnazjum w poniedziałek 11 marca grupa I o godz. 1800 i 

grupa II o godz. 1900; klasa II gimnazjum w marcu odwołane; klasa I gimnazjum w 

czwartek 14 marca o godz. 1830; Koło Przyjaciół Radia Maryja – środa 13 marca, 

godz. 1900; zbiórka kandydatów na ministrantów - 16 marca (sobota), godz. 1000; 

koło plastyczne - 16 marca (sobota), godz. 1100; schola muzyczna - 16 marca 

(sobota), godz. 1315; 

4. Poświęcenie świec dla dzieci przystępujących do I Komunii świętej odbędzie się 

w dzisiaj na Mszy św. o godz. 1230. 

5. W niedzielę 17 marca rozpoczniemy w naszej parafii rekolekcje wielkopostne, 

które poprowadzi ks. kan. dr hab. Grzegorz Wejman, prof. US. Nauki będą głoszone 

podczas wszystkich Mszy świętych niedzielnych, a od poniedziałku do środy  

o godz. 1900. Polecamy modlitwie ten szczególny czas w naszym życiu religijnym. 

6. Także w niedzielę 17 marca, na Mszy świętej o godz. 1100 będziemy się modlić  

w intencjach solenizanta ks. Zbigniewa. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modli-

twy. 

7. Osoby, które pragną w tym roku zawrzeć sakramentalny związek małżeński za-

praszamy na nauki przedmałżeńskie, które odbędą się w terminie od 18 do 21 mar-

ca, o godz. 2000 w domu parafialnym. W sposób szczególny przyszłych małżonków 

zachęcamy do udziału w rekolekcjach wielkopostnych. 

8. Parafialny Caritas rozpoczął dziś akcję pomocy najuboższym. Nabywając świece, 

baranki, palmy oraz karty świąteczne, wspieramy najbardziej potrzebujących. 

9. Ofiary składane dzisiaj podczas Mszy św. przeznaczone są na inwestycje parafial-

ne. Dziękuję za wsparcie. 

10. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i opie-

ki Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

Proboszcz 


