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INTENCJE MSZALNE  

Niedziela: 05.03.2017 r.  

8.00 + Weronika, Jan, Janina; zmarli z rodziny Jaszczuk i Iwanowskich 

9.30 + Józefa, Szczepan, Jan 

11.00 + Sylwester (1 rocz. śm.) 

12.30 O błogosławieństwo Boże, zdrowie i wszelkie łaski dla Stanisławy  
Kowalak z okazji 84 rocznicy urodzin 

18.30 Gorzkie Żale 

19.00 + Stefan (4 rocz. śm.) 

Poniedziałek: 06.03.2017 r.  - Nabożeństwo do św. Ojca Pio 

18.00 + Weronika Samborska 

Wtorek: 07.03.2017 r.  

18.00 Aby okres Wielkiego Postu był w rzeczywistości dla nas i naszych rodzin 
czasem pokuty i nawracania się -  I RŻR 

Środa: 08.03.2017 r.  - Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

18.00 O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne - II RŻR 

Czwartek: 09.03.2017 r.  

18.00 Aby prześladowani chrześcijanie doświadczyli wsparcia całego Kościoła 
przez modlitwę i w postaci pomocy materialnej - III RŻR 

Piątek: 10.03.2017 r.  

17.30 Droga Krzyżowa dla dzieci 

18.00 Ms.za św. dziękczynna za otrzymane łaski oraz z prośbą o opiekę Matki Bo-
żej dla wnuka i całej rodziny 

18.30 Droga Krzyżowa dla dorosłych i młodzieży 

Sobota: 11.03.2017 r.  - Różaniec Siedmiu Boleści NMP 

18.00  

Niedziela: 12.03.2017 r.  

8.00 W intencji Radia Maryja i TV Trwam oraz dzieł przez nich prowadzonych 

9.30 + Stefan (1 rocz. śm.) i zmarli z rodziny 

11.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i łaski dla Franciszki z okazji 90 roczni-
cy urodzin. 

12.30 + Ryszard Kowalak (14 rocz. śm.) oraz zmarli rodzice i rodzeństwo 

18.30 Gorzkie Żale 

19.00 + Kazimierz (4 rocz. śm.) 
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JAŁMUŻNA 

Jedną z form miłości bliźniego jest 

jałmużna. Słowo to, które również 

staje się dziś “niemodne”, jest bo-

wiem kojarzone z zależnością od in-

nych ludzi, niedobrą litością, a nawet 

pogardą. Ma swój źródłosłów w języ-

ku greckim i oznacza czyn miłosier-

dzia. Pismo Święte wiele razy wspo-

mina o obowiązku dawania jałmużny, 

jest ona bowiem czym innym niż zwykła filantropia. Właściwym motywem 

dawania jałmużny jest miłość - miłość Boga, znajdująca swój zewnętrzny 

wyraz w miłości bliźniego. Jako chrześcijanie pamiętamy o słowach Jezusa : 

“Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnie-

ście uczynili” (Mt 25,41). To właśnie ów związek jałmużny z miłością spra-

wia, że jest ona cenniejsza od złota, że oczyszcza z grzechów, że ubogaca nie 

tylko tego, który coś otrzymuje, ale również tego, który daje (por. Tb 12, 8-9; 

Ps 41, 2). Aby jałmużna była rzeczywiście owocna, musi być prawdziwym 

darem serca, bezinteresownym, szczerym. Jałmużna więc nie może być zwy-

kłym oddaniem komuś tego, co mi zbywa, co jest mi już niepotrzebne. Ona 

musi być dzieleniem się z drugim człowiekiem bogactwem swego serca. 

Obowiązek dawania jałmużny dotyczy wszystkich: nie tylko bogatych, ale  

i tych, którzy sami niewiele posiadają. Pojęcia jałmużny nie można bowiem 

zawężać tylko do dzielenia się dobrami materialnymi. Przy dawaniu jałmuż-

ny nie jest bowiem ważne tylko to, ile damy drugiemu człowiekowi w wy-

miarze czysto materialnym. Powinniśmy dać to wszystko, na co nas stać, ale 

jest sprawą istotną, żeby nasz dar był darem płynącym z głębi serca, był da-

rem miłości. 
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Liturgia słowa - 1 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 wy-

glądu 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 lądo-

we, które Pan Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty: Czy rzeczywiście Bóg po-

wiedział: Nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu? Niewiasta odpo-

wiedziała 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 nie-

go, 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, otwo-

rzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło. Wtedy niewiasta spo-

strzegła, 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, ponie-

waż wszyscy zgrzeszyli... Jeżeli bowiem przez przestępstwo jednego śmierć za-

królowała 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 wszy-

scy 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, po-

wiedz, żeby te kamienie stały się chlebem . Lecz on mu odparł: Napisane jest: Nie 

samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bo-

żych. 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 bę-

dziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego. Jeszcze raz wziął Go diabeł na bar-

dzo 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 dia-

beł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali Mu.  
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Ogłoszenia duszpasterskie - 05.03.2017 r. 

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

Pio w poniedziałek przed Mszą św. wieczorną; Nowenna do Matki Bożej Nieustają-

cej Pomocy w środę przed Mszą św. wieczorną; Droga Krzyżowa w piątki Wielkie-

go Postu dla dzieci o godz. 1730 oraz dla dorosłych i młodzieży o 1830. W związku  

z tym, przez okres Wielkiego Postu, nie będzie wystawienia Najświętszego Sakra-

mentu o godz. 1700; Różaniec Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny w sobotę 

po Mszy św.; Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym we wszystkie niedziele Wielkiego 

Postu o godz. 1830 

2. Spotkania formacyjne w domu parafialnym: Zmiana tajemnic Żywego Różańca, 

dzisiaj po Mszy św. o godz. 930  w kościele; Dzieci przygotowujące się do I Komunii 

Świętej w poniedziałek, 6 marca o godz. 1830; Parafialny Zespół Caritas w ponie-

działek, 6 marca o godz. 1900; III rok przygotowania do bierzmowania we wtorek, 7 

marca o godz. 1800. Sakrament bierzmowania będzie udzielony z rąk ks. bp seniora 

Mariana Błażeja Kruszyłowicza w poniedziałek  20 marca na Mszy św. o godz. 1800; 

Parafialne Koło Radia Maryja w czwartek, 9 marca po Mszy św.; Matki w Modli-

twie w piątek, 10 marca, o godz. 1900; koło plastyczne w sobotę, 11 marca, o godz. 

1100. 

3. Biuro parafialne czynne jest w środy od godz. 1900 do 2000. 

4. W dniach od 17 do 24 września 2017 r. organizowana jest 8 dniowa parafialna 

pielgrzymka na Maltę, śladami św. Pawła. Wartość pielgrzymki to 3450 zł i 100 

Euro. Są jeszcze wolne 3 miejsca. Szczegółowy program pielgrzymki znajduje się 

na parafialnej stronie internetowej i w gablocie przed kościołem. 

5. Dzisiejszej niedzieli zbierane będą po Mszy św. datki do puszki na obiady dla 

dzieci i młodzieży z naszej parafii, której takiej pomocy potrzebują. Za tydzień taca 

zbierana podczas Mszy św. przeznaczona zostanie  na inwestycję parafialne. Można 

cały czas wesprzeć parafię przekazując 1% na rzecz organizacji pożytku publiczne-

go – Fundację Wspierania Inicjatywy „Ad melius”. Szczegóły znajdziemy na ostat-

niej stronie obrazka kolędowego i parafialnej stronie internetowej. Za pomoc  

i wsparcie finansowe, a w szczególności za dotacje celowe serdecznie dziękuję.  

W przyszłą – drugą niedzielę Wielkiego Postu, tradycyjnie do puszek przed kościo-

łem będzie można złożyć ofiary na dzieło pomocy misji i misjonarzom Ad Gentes. 

6. Zachęcamy do praktykowania i korzystania z formy pobożności, jaką jest modli-

twa Eucharystyczna w konkretnej intencji. Polecajmy naszemu Ojcu nasze rodziny, 

nas samych prosząc o łaski i błogosławieństwo, a dla drogich nam zmarłych o dar 

życia wiecznego. Istnieje także możliwość zamówienia Mszy św. gregoriańskiej za 

zmarłą osobę. 

7. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki 

Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

Proboszcz 


