Numer: 11/2013

INTENCJE MSZALNE
Niedziela: 10.03.2013 r.
8.00 Za parafian
9.30 W intencji Radia Maryja i TV Trwam.
11.00 1)
2)

Msza św. imieninowa ks. Zbigniewa
O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Aurelii z okazji 1 rocznicy urodzin.
12.30 + Helena (8 rocz. śm.)
18.30 Gorzkie żale
19.00 + Stefan Jan Komar (30 dni po pogrzebie)
Poniedziałek: 18.03.2013 r. - Nowenna do św. Ojca Pio
19.00 + Anna, Pelagia, Zygmunt, Stanisław, Helena, Józef
Wtorek: 19.03.2013 r.
+ Ryszard Halec (3 rocz. śm.)
19.00 1)
2)
+ Franciszek (5 miesięcy po śmierci)
Środa: 20.03.2013 r. - Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
19.00 intencje nowennowe
Czwartek: 21.03.2013 r.
18.00 + Marian Szczygielski (30 dni po pogrzebie)
Piątek: 22.03.2013 r. - Koronka do Miłosierdzia Bożego
17.00 Droga krzyżowa
18.00
18.30 Droga krzyżowa
Sobota: 23.03.2013 r.
18.00
Niedziela: 24.03.2013 r. - Niedziela Palmowa
8.00
9.30 + Janina Frencel (7 rocz. śm.)
11.00 Msza św. dziękczynna za dar nowego papieża Franciszka
12.30
18.30 Gorzkie żale
19.00
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Kardynał Jorge Bergoglio
Urodził się 17 grudnia 1936 roku w Buenos Aires. Studiował w seminarium w Villa Devoto koło Buenos Aires. 11 marca 1958
roku wstąpił do zakonu jezuitów i kontynuował naukę w zakonnych domach
studiów. W nowicjacie w Chile zgłębiał
nauki humanistyczne, w Colegio Maximo San José w San Miguel koło Buenos
Aires obronił licencjat z filozofii, w
Colegio de la Immaculada w Santa Fe
studiował literaturę i psychologię, a w
Colegio del Salvador w Buenos Aires
teologię. Święcenia kapłańskie przyjął
13 grudnia 1969 roku, a ostatnią profesję złożył 22 kwietnia 1973 roku. Był mistrzem nowicjatu w Villa Barilari, profesorem
Wydziału Teologii i rektorem Colegio Maximo San Jose w San Miguel, członkiem konsulty prowincji zakonnej San Miguel, prowincjałem Argentyny. Po pobycie w Niemczech
pełnił funkcję dyrektora duchownego Colegio del Salvador w Cordobie i ponownie rektora
Colegio Maximo San José w San Miguel. 20 maja 1992 roku został mianowany biskupem
pomocniczym Buenos Aires, sakry biskupiej udzielił mu 27 czerwca 1992 arcybiskup Buenos Aires kardynał Antonio Quarracino. W 1997 roku promowany na arcybiskupakoadiutora tej archidiecezji, objął rządy 28 lutego roku następnego, po śmierci kardynała
Quarracino. W listopadzie 1998 został jednocześnie ordynariuszem dla wiernych rytów
orientalnych, mieszkających w Argentynie, bez własnego ordynariusza. Pełnił funkcje
Wielkiego Kanclerza Katolickiego Uniwersytetu Argentyny oraz wiceprzewodniczącego
Konferencji Episkopatu Argentyny. W lutym 2001 roku Jan Paweł II wyniósł Bergoglio do
godności kardynalskiej, nadając tytuł prezbitera S. Roberto Bellarmino. Kardynał Bergoglio był wymieniany w gronie tzw. papabile, potencjalnych faworytów do następstwa po
zmarłym w kwietniu 2005 roku Janie Pawle II. W latach 2005-2011 był przewodniczącym
Konferencji Episkopatu Argentyny.

24.03.2013 r. - Msza św. dziękczynna za dar papieża Franciszka.
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Liturgia słowa - V niedziela wielkiego postu
I czytanie (Iz 43,16-21) Tak mówi Pan, który otworzył drogę przez morze
i ścieżkę przez potężne wody; który wiódł na wyprawę wozy i konie, także
i potężne wojsko; upadli, już nie powstaną, zgaśli, jak knotek zostali
zdmuchnięci. Nie wspominajcie wydarzeń minionych, nie roztrząsajcie
w myśli dawnych rzeczy. Oto Ja dokonuję rzeczy nowej: pojawia się właśnie. Czyż jej nie poznajecie? Otworzę też drogę na pustyni, ścieżyny na
pustkowiu. Sławić Mnie będą zwierzęta polne, szakale i strusie, gdyż na
pustyni dostarczę wody i rzek na pustkowiu, aby napoić mój lud wybrany.
Lud ten, który sobie utworzyłem, opowiadać będzie moją chwałę.
II czytanie (Flp 3,8-14) Wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego. Dla Niego wyzułem
się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa
i znalazł się w Nim - nie mając mojej sprawiedliwości, pochodzącej z Prawa, lecz Bożą sprawiedliwość, otrzymaną przez wiarę w Chrystusa, sprawiedliwość pochodzącą od Boga, opartą na wierze - przez poznanie Jego:
zarówno mocy Jego zmartwychwstania, jak i udziału w Jego cierpieniach w nadziei, że upodabniając się do Jego śmierci, dojdę jakoś do pełnego
powstania z martwych. Nie [mówię], że już [to] osiągnąłem i już się stałem doskonałym, lecz pędzę, abym też [to] zdobył, bo i sam zostałem zdobyty przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja nie sądzę o sobie samym, że już
zdobyłem, ale to jedno [czynię]: zapominając o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, co przede mną, pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górę w Chrystusie Jezusie.
Ewangelia (J 8,1-11) Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił
się znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On usiadłszy nauczał ich. Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego
kobietę którą pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku,
powiedzieli do Niego: Nauczycielu, tę kobietę dopiero pochwycono na
cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co
mówisz? Mówili to wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć.
Lecz Jezus nachyliwszy się pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu,
niech pierwszy rzuci na nią kamień. I powtórnie nachyliwszy się pisał na
ziemi. Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych, aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta, stojąca na środku. Wówczas Jezus podniósłszy się rzekł do niej: Kobieto,
gdzież oni są? Nikt cię nie potępił? A ona odrzekła: Nikt, Panie! Rzekł do
niej Jezus: I Ja ciebie nie potępiam. - Idź, a od tej chwili już nie grzesz.
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Ogłoszenia duszpasterskie - 17.03.2013 r.
1. Dzisiejszej niedzieli rozpoczynamy w naszej parafii rekolekcje wielkopostne, które prowadzi ks. kan. dr hab. Grzegorz Wejman, prof. US. Nauki będą głoszone podczas wszystkich
Mszy świętych niedzielnych, a od poniedziałku do środy o godz. 19 00. Polecamy modlitwie
ten szczególny czas w naszym życiu religijnym. W czasie rekolekcji, w środę 20 marca, biuro parafialne będzie nieczynne.
2. Zapraszamy dzisiaj na Mszy świętej o godz. 11 00 podczas której będziemy się modlić w
intencjach solenizanta ks. Zbigniewa. Polecamy ks. Zbigniewa naszej modlitewnej pamięci.
3. 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. 18 00;
„Godzina dla Jezusa” - godzinne czuwanie modlitewne w czwartek po Mszy św. wieczornej;
Koronka do Miłosierdzia Bożego w piątek przed Mszą św. wieczorną; Droga krzyżowa w
piątek o godz. 1700 dla dzieci i o godz. 1830 dla młodzieży i dorosłych; Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę o godz. 1830.
4. Spotkania formacyjne w domu parafialnym: dzieci przygotowujące się do I Komunii świętej w poniedziałek 18 marca o godz. 18 30; zbiórka kandydatów na ministrantów - 23 marca
(sobota), godz. 1000; koło plastyczne - 23 marca (sobota), godz. 1100; schola muzyczna - 23
marca (sobota), godz. 1315.
5. Osoby, które pragną w tym roku zawrzeć sakramentalny związek małżeński zaprasza-

my na nauki przedmałżeńskie, które odbędą się w terminie od 18 do 21 marca, o godz.
2000 w domu parafialnym. W sposób szczególny przyszłych małżonków zachęcamy do
udziału w rekolekcjach wielkopostnych.
6. Parafialny Caritas kontynuuje akcję pomocy najuboższym. Nabywając świece, baranki, palmy oraz karty świąteczne, wspieramy najbardziej potrzebujących. Także dzieci z
parafialnego koła plastycznego prowadzą dzisiaj sprzedaż stroików i dekoracji wielkanocnych. Zachęcamy do wsparcia powyższych inicjatyw.
7. W przyszłą niedziele – Niedzielę Palmową - po Mszach świętych będzie można nabyć
ciasto pieczone przez panie z Parafialnego Koła Żywego Różańca. Dochód ze sprzedaży
ciasta przeznaczony zostanie na wielkopostną jałmużnę. Od Niedzieli Palmowej wystawiony będzie w kościele kosz na dary (żywność, chemia domowa, zabawki), z których
zrobione zostaną paczki dla najuboższych z naszej parafii.
8. Ostatniej niedzieli na cele inwestycyjne zebrane zostało 1660 zł. Dziękuję za wsparcie.
9. Dziękuję parafianom, którzy uczestniczyli w drodze krzyżowej ulicami naszego osiedla za wspólną modlitwę, za świadectwo żywej wiary i za zaangażowanie się życie religijne parafii.
10. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki
Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
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