INTENCJE MSZALNE
Niedziela: 11.03.2018 r.
8.00 W intencji Radia Maryja i TV Trwam oraz dzieł przez
nich prowadzonych.
9.30 + Anna Szapoczka (13 greg.)
11.00 O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne z naszej parafii - I Róża Żywego Różańca
12.30 + Ryszard Kowalak (15 rocz. śm.); zmarli rodzice z obu
stron
19.00 W intencji Matek w Modlitwie
Poniedziałek: 12.03.2018 r.
18.00 + Anna Szapoczka (14 greg.)
Wtorek: 13.03.2018 r.
18.00 + Anna Szapoczka (15 greg.)
Środa: 14.03.2018 r.
18.00 + Anna Szapoczka (16 greg.)
Czwartek: 15.03.2018 r.
18.00 + Anna Szapoczka (17 greg.)
Piątek: 16.03.2018 r.
18.00 + Anna Szapoczka (18 greg.)
Sobota: 17.03.2018 r.
18.00 + Anna Szapoczka (19 greg.)
Niedziela: 18.03.2018 r.
8.00 + Edward, Zofia Wasilewscy; Bronisława, Bolesław, Antoni
9.30 Aby cały Kościół uznał pilną potrzebę formacji do rozeznania duchowego w aspekcie indywidualnym i wspólnotowym - II Róża Żywego Różańca
11.00 + Anna Szapoczka (19 greg.)
12.30 + Weronika Samborska
19.00 + Stanisław Wysocki (1 rocz. śm.)
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Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
Grób św. Marii Magdaleny
Kolejnym miejscem
naszego wakacyjnego pielgrzymowania
będzie grób sw. Marii Magdaleny. Nie
wiemy tak naprawdę, gdzie została
pochowana Maria
Magdalena. Jedni
mówią, że zmarła
nie w Efezie, a we
Francji, dokąd musiała uciekać z dwiema Maryjami przed prześladowaniami cesarskimi. Opactwo cysterskie
w Vezeley w Burgundii twierdziło, że około 1050 roku odnaleziono tam
ciało świętej. Inni są przekonani, że 30 lat żyła w pustelni w pobliżu Sainte-Baume i pochowano ją w opactwie Saint-Maximin-la-Sainte-Baume na
południu Francji, w Prowansji. Tam też znajduje się oficjalnie sarkofag
świętej. Zachowała się tylko czaszka Marii Magdaleny, bo szkielet zaginął podczas Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Maria Magdalena jest szczególnie czczona przez prawosławnych i nazywana Apostołką Apostołów.
Zawsze przedstawiana w czerwonych, dostojnych szatach, bo ponoć była
bardzo bogata, a całe bogactwo rozdała biednym, podążając za Chrystusem. I podobno to tej świętej zawdzięczamy malowanie jajek na Wielkanoc. Legenda mówi, że któregoś razu Maria Magdalena została zaproszona przez cesarza Tyberiusza na bankiet (co świadczyło o jej wysokiej pozycji w hierarchii). Trzymała jajko w ręce wykrzykując: Chrystus zmartwychwstał! Na co Tyberiusz zadrwił: tak, zmartwychwstał tak, jak to jajko stanie się czerwone. I nagle stał się cud. Jajo się zaczerwieniło czerwienią fresków pompejańskich. Odtąd prawosławni malują jajka na Wiel1
kanoc, a my przejęliśmy od nich ten zwyczaj.

Liturgia słowa - 4 niedziela Wielkiego Postu
I czytanie (2 Krn 36, 14-16. 19-23) Wszyscy naczelnicy Judy, kapłani i lud
mnożyli nieprawości, naśladując wszelkie obrzydliwości narodów pogańskich
i bezczeszcząc świątynię, którą Pan poświęcił w Jerozolimie. Pan, Bóg ich ojców, bez ustanku wysyłał do nich swoich posłańców, albowiem litował się nad
swym ludem i nad swym mieszkaniem. Oni jednak szydzili z Bożych wysłanników, lekceważyli ich słowa i wyśmiewali się z Jego proroków, aż wzmógł się
gniew Pana na swój naród do tego stopnia, iż nie było już ratunku. Spalili też
Chaldejczycy świątynię Bożą i zburzyli mury Jerozolimy, wszystkie jej pałace
spalili i wzięli się do niszczenia wszystkich kosztownych sprzętów. Ocalałą
spod miecza resztę król uprowadził na wygnanie do Babilonu i stali się niewolnikami jego i jego synów, aż do nadejścia panowania perskiego. I tak się spełniło słowo Pańskie wypowiedziane przez usta Jeremiasza: "Dokąd kraj nie dopełni
swych szabatów, będzie leżał odłogiem przez cały czas swego zniszczenia, to
jest przez siedemdziesiąt lat". Aby się spełniło słowo Pańskie z ust Jeremiasza,
pobudził Pan ducha Cyrusa, króla perskiego, w pierwszym roku jego panowania,
tak iż obwieścił on również na piśmie w całym państwie swoim, co następuje:
"Tak mówi Cyrus, król perski: Wszystkie państwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebios. I On mi rozkazał zbudować Mu dom w Jerozolimie, w Judzie. Jeśli ktoś
z was jest z całego ludu Jego, to niech Bóg jego będzie z nim, a niech idzie!"
II czytanie (Ef 2, 4-10) Bracia: Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką
swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem
z Chrystusem przywrócił do życia – łaską bowiem jesteście zbawieni – razem
też wskrzesił i razem posadził na wyżynach niebieskich – w Chrystusie Jezusie,
aby w nadchodzących wiekach przeogromne bogactwo swej łaski okazać przez
dobroć względem nas, w Chrystusie Jezusie. Łaską bowiem jesteście zbawieni
przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków,
aby się nikt nie chlubił. Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie
Jezusie do dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili.
Ewangelia (J 3, 14-21) Jezus powiedział do Nikodema: "Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat,
że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął,
ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to,
aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy
w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie
uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło
przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo
złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby jego uczynki nie zostały ujawnione. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu".
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Ogłoszenia duszpasterskie - 11.03.2018 r.
1. Zapraszamy na nabożeństwa w naszym kościele: Nabożeństwo do świętego Ojca
Pio w poniedziałek przed Mszą św.; Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
z modlitwą za przyczyną św. Jana Pawła II w środę przed Mszą św.; Droga Krzyżowa w piątki Wielkiego Postu dla dzieci o godz. 1730 oraz dla dorosłych i młodzieży
o godz. 1830. Droga Krzyżowa ulicami naszego osiedla odbędzie się w piątek 23 marca o godz. 1830; Różaniec Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny w sobotę po
Mszy św.; Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedziele Wielkiego Postu o godz.
1830; Możliwość spowiedzi w dzień powszedni, pół godziny przed Mszą św.
2. Spotkania formacyjne w domu parafialnym: II rok przygotowania do bierzmowania w poniedziałek 12 marca o godz. 1830; Matki w Modlitwie w piątek 16 marca,
o godz. 1900; Chór parafialny w piątek 16 marca, o godz. 2000; koło plastyczne w sobotę 17 marca, o godz. 1100.
3. Dziękuję bardzo wszystkim osobom, które podjęły z poniedziałku na wtorek trud
nocnego czuwania przed Najświętszym Sakramentem w intencji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych a naszej diecezji.
4. W niedzielę 18 marca rozpoczniemy w naszej parafii rekolekcje wielkopostne,
które poprowadzi ks. Daniel Sacik. Nauki będą głoszone podczas wszystkich Mszy
świętych niedzielnych, a od poniedziałku do środy o godz. 19 00. Zachęcamy do
udziału w rekolekcjach.
5. Osoby, które pragną w tym roku zawrzeć sakramentalny związek małżeński zapraszamy na nauki przedmałżeńskie, które odbędą się w terminie od 19 do 22 marca po
naukach rekolekcyjnych, tj. około godz. 2000 w domu parafialnym. W sposób szczególny przyszłych małżonków zachęcamy do udziału w rekolekcjach wielkopostnych
6. Parafialny Caritas rozpoczął dziś akcję pomocy najuboższym. Nabywając świece,
baranki, palmy oraz karty świąteczne, wspieramy najbardziej potrzebujących. Ze
względu na bardzo małą liczbę osób zaangażowanych bezpośrednio w działalność
Caritasu, sprzedaż odbywać się będzie tylko po Mszach św. sprawowanych do południa. Wystawiony został też kosz na produkty spożywcze, chemię domową z których
zostaną zrobione paczki dla najuboższych z naszej parafii. Dziękuję za wszelkie
wsparcie.
7. Dzisiaj w druga niedzielę miesiąca datki składane na tace przeznaczone zostaną na
zakup organów kościelnych do naszego kościoła. Cały czas można przekazać 1%
dochodu na fundację działającą przy parafii. Także można zadeklarować chęć ufundowania konkretnego głosu organowego wartości 4000 zł. Dziękuję za wszelkie
wsparcie finansowe powyższego celu.
8. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki
Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
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