Numer: 10/2014

INTENCJE MSZALNE
Niedziela: 09.03.2014 r.
8.00 + Zofia Góra (30 dni po śmierci)
9.30 Za parafian
11.00 + Marianna, Henryk Skowrońscy
12.30 + Stanisław Kowalak
19.00
Poniedziałek: 10.03.2014 r. - Nabożeństwo do św. Ojca Pio
18.00
Wtorek: 11.03.2014 r.
18.00
Środa: 12.03.2014 r. - Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
18.00
Czwartek: 13.03.2014 r.
18.00
Piątek: 14.03.2014 r.
18.00
Sobota: 15.03.2014 r. - Różaniec Siedmiu Boleści NMP
18.00 Msza św. dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla
Zuzanny i Bogdana z okazji 45 - rocznicy ślubu.
Niedziela: 16.03.2014 r.
8.00 W intencji Radia Maryja i TV Trwam oraz dzieł przez nich
prowadzonych
9.30
11.00 O Bożą pomoc i opiekę Matki Bożej dla Joanny
12.30
19.00 + Apolonia Dziechciarz
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Liturgia słowa – I niedziela Wielkiego Postu
I czytanie (Rdz 2,7-9;3,1-7) Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął
w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą. A
zasadziwszy ogród w Eden na wschodzie, Pan Bóg umieścił tam człowieka, którego ulepił. Na rozkaz Pana Boga wyrosły z gleby wszelkie drzewa miłe z wyglądu i smaczny owoc rodzące oraz drzewo życia w środku tego ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta
lądowe, które Pan Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty: Czy rzeczywiście
Bóg powiedział: Nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu? Niewiasta odpowiedziała wężowi: Owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, tylko
o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział: Nie wolno
wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli. Wtedy rzekł wąż do
niewiasty: Na pewno nie umrzecie! Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego
drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło. Wtedy
niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono
rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią: a
on zjadł. A wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy; spletli
więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski.
II czytanie (Rz 5,12.17-19) Przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a
przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli... Jeżeli bowiem przez przestępstwo jednego śmierć zakrólowała z powodu jego jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość
łaski i daru sprawiedliwości, królować będą w życiu z powodu Jednego - Jezusa
Chrystusa. A zatem, jak przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich ludzi
wyrok potępiający, tak czyn sprawiedliwy Jednego sprowadza na wszystkich
ludzi usprawiedliwienie dające życie. Albowiem jak przez nieposłuszeństwo
jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo Jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi.
Ewangelia (Mt 4,1-11) Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony
przez diabła. A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł w
końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem . Lecz on mu odparł: Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na narożniku świątyni i rzekł Mu: Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, jest przecież napisane: Aniołom swoim rozkaże o tobie, a na rękach nosić cię będą byś
przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Odrzekł mu Jezus: Ale jest napisane
także: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego. Jeszcze raz wziął Go
diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich
przepych i rzekł do Niego: Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. Na to odrzekł mu Jezus: Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: Panu,
Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Wtedy
opuścił Go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali Mu.
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Ogłoszenia duszpasterskie - 09.03.2014 r.
1. Zapraszamy na nabożeństwa w naszym kościele: Nabożeństwo do świętego
Ojca Pio w poniedziałek przed Mszą św. wieczorną; Nowenna do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy w środę przed Mszą św. wieczorną; Droga Krzyżowa
w piątki Wielkiego Postu o godz. 1730 dla dzieci oraz o 1830 dla dorosłych i
młodzieży. W związku z tym, przez okres Wielkiego Postu, nie ma wystawienia Najświętszego Sakramentu o godz. 17 00; Różaniec Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny w sobotę po Mszy św. wieczornej; Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym we wszystkie niedziele Wielkiego Postu o godz. 18 30.
2. Spotkania formacyjne: pierwszy rok przygotowania do bierzmowania w poniedziałek 10 marca o godz. 1830; drugi rok przygotowania do bierzmowania
w środę 12 marca o godz. 1830; Parafialne Koło Przyjaciół Radia Maryja
w czwartek 13 marca o godz. 1900; kandydaci na ministranta w sobotę 15 marca
o godz. 1030; koło plastyczne w sobotę 15 marca o godz. 11 00; schola muzyczna
w sobotę 15 marca o godz. 1315.
3. Poświęcenie świec dla dzieci przystępujących do I Komunii świętej odbędzie
się w niedzielę 10 marca na Mszy św. o godz. 12 30.
4. Zapraszamy na darmowe wykłady i ćwiczenia „Słowo – komunikat interpersonalny”. Spotkania prowadzi Pan Sylwester Woroniecki, aktor i coach komunikacji interpersonalnej. Spotkania odbędą w domu parafialnym w dniach: 20
i 27 marca oraz 3 kwietnia od godz. 19 00 do 2100. Ilość miejsc ograniczona. Zapisy w zakrystii. Szczegółowe informacje na plakacie w gablocie ogłoszeń, na
parafialnej stronie internetowej i w obecnym numerze biuletynu parafialnego
„Okno”.
5. Taca zbierana podczas dzisiejszych Mszy św. przeznaczona jest na inwestycje parafialne. Obecnie trwają prace związane z regotyzacją kościoła. Prosimy
o wyrozumiałość, gdyż szczególnie w tygodniu, będą występowały utrudnienia
w korzystaniu z kościoła. Dziękuję za dotychczasową pomoc w posprzątaniu
kościoła i wsparcie finansowe. Osoby chętne zapraszam w sobotę 15 marca po
Mszy św. (koło godz. 1900) do prac porządkowych i przygotowaniu kościoła do
niedzielnej liturgii.
6. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego
i opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Proboszcz
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