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INTENCJE MSZALNE  

Niedziela: 08.03. 2015 r. 

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

Żywego Różańca 

9.30 1) O dobre przygotowanie się do Świąt Wielkanocnych naszych 

rodzin - I Róża Żywego Różańca 

2) W intencji Pawła o opiekę i błogosławieństwo Boże oraz o po-

moc w znalezieniu pracy. 

11.00 + Andrzej Grabowski (8 greg.) 

12.30 + Babcia Danusia 

19.00 O zdrowie i błogosławieństwo Boże oraz opiekę Matki Bożej dla Toma-
sza 

Poniedziałek: 09.03.2015 r. - Nowenna do św. Ojca Pio 

18.00 1) + Ryszard Kowalak (12 rocz. śm.) 

2) + Andrzej Grabowski (9 greg.) 

Wtorek: 10.03.2015 r.  

18.00 + Andrzej Grabowski (10 greg.) 

Środa: 11.03.2015 r. - Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

18.00 + Andrzej Grabowski (11 greg.) 

Czwartek: 12.03.2015 r.   

18.00 + Andrzej Grabowski (12 greg.) 

Piątek: 13.03.2015 r.  

18.00 + Andrzej Grabowski (13 greg.) 

Sobota: 14.03.2015 r. - Różaniec Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny 

18.00 + Andrzej Grabowski (14 greg.) 

Niedziela: 15.03.2015 r.  

8.00 + Bożena, Janusz, Marek, Benedykt 

9.30 W intencji Radia Maryja i TV Trwam oraz dzieł przez nich prowadzo-

nych 

11.00 1) + Helena (10 rocz. śm.) 

2) O Boże błogosławieństwo, łaski i zdrowie dla Mariana z okazji 
70 rocznicy urodzin. O opiekę Matki Bożej dla całej rodziny 

12.30  + Andrzej Grabowski (greg. 15) 

19.00 + Krzysztof Żórawski (30 dni po pogrzebie) 
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Celem ogólnopolskiej akcji „Jałmużna Wielkopostna” jest pomoc w leczeniu dzieci i osób 

starszych. Akcja ma charakter wychowawczy: uczy miłości bliźniego, która kosztuje – najczę-

ściej chodzi o dar materialny, ale też o czas poświęcony bliźniemu, okazane wsparcie duchowe 

i kochającą obecność. Poprzez małą ofiarę możemy pomóc tym, którzy znajdują się w trudnej 

sytuacji życiowej. Jałmużna wielkopostna to to rezygnacja z konkretnych przyjemności i prze-

znaczenie zaoszczędzonych w ten sposób pieniędzy na rzecz potrzebujących pomocy. W swo-

im Orędziu na Wielki Post 2015 papież Franciszek wzywa do porzucenia postawy obojętności 

na los drugiego człowieka. Ojciec Święty zauważa, że dobrobyt i wygoda życiowa sprawia, że 

zapominamy o innych ludziach, ich cierpieniach i krzywdach, a ta egoistyczna postawa nabra-

ła wymiarów ogólnoświatowych i dziś możemy mówić już o globalizacji obojętności. Stąd, 

jako chrześcijanie, musimy stawić czoło temu problemowi, dotyczącemu zarówno relacji  

z Bogiem jak i z drugim człowiekiem. Jałmużna to „datek dla biednych i potrzebujących”, 

uczynek miłosierny. Pismo Święte wiele razy wspomina o obowiązku dawania jałmużny. Jest 

ona czymś więcej niż zwykła filantropia. Właściwym motywem dawania jałmużny jest miłość 

– miłość Boga i miłość bliźniego: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich 

najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25, 41). Związek jałmużny z miłością sprawia, że jest 

ona cenniejsza od złota, że ubogaca nie tylko tego, który coś otrzymuje, ale również tego, któ-

ry daje (por. Tb 12, 8-9; Ps 41, 2). 
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Liturgia słowa –  III niedziela Wielkiego Postu 

I czytanie (Wj 20,1-17) W owych dniach mówił Bóg wszystkie te słowa: Ja jestem 

Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz 

miał cudzych bogów obok Mnie! Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obra-

zu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest  

w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, po-

nieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na 

synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. 

Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają 

moich przykazań. Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy, 

gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy. 

Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Sześć dni będziesz pracować i wykonywać 

wszystkie twe zajęcia. Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci Pana, Boga twego. Nie 

możesz przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy ani ty sam, ani syn twój, ani two-

ja córka, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec, 

który mieszka pośród twych bram. W sześciu dniach bowiem uczynił Pan niebo, zie-

mię, morze oraz wszystko, co jest w nich, w siódmym zaś dniu odpoczął. Dlatego po-

błogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty. Czcij ojca twego i matkę twoją, 

abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie. Nie będziesz zabijał. Nie bę-

dziesz cudzołożył. Nie będziesz kradł. Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu 

kłamstwa jako świadek. Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz 

pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wo-

łu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego.  

II czytanie (1Kor 1,22-25) Gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, my 

głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem 

dla pogan, dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród Greków, 

Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą. To bowiem, co jest głupstwem u Boga, 

przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi.  

Ewangelia (J 2,13-25) Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozo-

limy. W świątyni napotkał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzeda-

wali woły, baranki i gołębie. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powy-

pędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów,  

a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: Weźcie to stąd,  

a z domu mego Ojca nie róbcie targowiska! Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że 

napisano: Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rze-

kli do Niego: Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? 

Jezus dał im taką odpowiedź: Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją 

na nowo. Powiedzieli do Niego Żydzi: Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię,  

a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni? On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy 

więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwie-

rzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie 

Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w imię Jego, widząc znaki, które czy-

nił. Jezus natomiast nie zwierzał się im, bo wszystkich znał i nie potrzebował niczyje-

go świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co w człowieku się kryje.  
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Ogłoszenia duszpasterskie - 08.03.2015 r. 
 

1. Zapraszamy na nabożeństwa w naszym kościele: Nabożeństwo do święte-

go Ojca Pio w poniedziałek przed Mszą św. wieczorną; Nowenna do Matki 

Bożej Nieustającej Pomocy w środę przed Mszą św. wieczorną; Droga Krzy-

żowa w piątki Wielkiego Postu o godz. 1730 dla dzieci oraz o 1830 dla doro-

słych i młodzieży; Różaniec Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny  

w sobotę po Mszy św. wieczornej; Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym we 

wszystkie niedziele Wielkiego Postu o godz. 1830.  

2. Spotkania formacyjne w domu parafialnym: II rok przygotowania do bierz-

mowania w poniedziałek 9 marca o godz. 1830; Parafialne Koło Radia Maryja 

w piątek 13 marca o godz. 1900; koło plastyczne w sobotę 14 marca o godz. 

1100; 

3. W niedzielę 22 marca rozpoczniemy w naszej parafii rekolekcje wielko-

postne, które poprowadzi ks. prof. Stanisław Koczwara, wykładowca w Wil-

nie. Nauki będą głoszone podczas wszystkich Mszy świętych niedzielnych,  

a od poniedziałku do środy o godz. 1900. Zachęcamy do udziału w rekolek-

cjach. 

4. Osoby, które pragną w tym roku zawrzeć sakramentalny związek małżeń-

ski zapraszamy na nauki przedmałżeńskie, które odbędą się w terminie od 23 

do 26 marca o godz. 2000 w domu parafialnym. W sposób szczególny przy-

szłych małżonków zachęcamy do udziału w rekolekcjach wielkopostnych 

5. 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.  

6. Ofiary składane podczas dzisiejszych Mszy św. przeznaczone są na inwe-

stycje parafialne. Za każda pomoc i wsparcie Bóg zapłać. 

7. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego  

i opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

Proboszcz 


