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INTENCJE MSZALNE  

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) 

Poniedziałek: 16.03.2015 r. - Nowenna do św. Ojca Pio 

18.00 1) + Andrzej Grabowski (16 greg.) 

2) + Maria (10 rocz. śm.) 

Wtorek: 17.03.2015 r.  

18.00 + Andrzej Grabowski (17 greg.) 

Środa: 18.03.2015 r. - Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

18.00 + Andrzej Grabowski (18 greg.) 

Czwartek: 19.03.2015 r.   

18.00 + Andrzej Grabowski (19 greg.) 

Piątek: 20.03.2015 r.  

18.00 + Andrzej Grabowski (20 greg.) 

Sobota: 21.03.2015 r. - Różaniec Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny 

18.00 + Andrzej Grabowski (21 greg.) 

Niedziela: 22.03.2015 r.  

8.00 Aby coraz bardziej uznawany był specyficzny wkład kobiet w życie 

Kościoła - III Róża Żywego Różańca 

9.30 1) + Ryszard (5 rocz. śm.) 

2) Intencja Matek w Modlitwie 

11.00 1) + Marianna, Henryk 

2) + Krystyna (12 rocz. śm.) 

12.30  + Andrzej Grabowski (22 greg.)  

19.00 + Edward (32 rocz. śm.); zm. z rodz. Pałków 
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Rekolekcje Wielkopostne 22-25 marca 2015 r. 

 

 

„Obecność Chrystusa  

w Ojczyźnie” 

Przygotowanie do 1050-lecia 

Chrztu Polski 

 

 

 

ks. prof. dr hab. Stanisław Koczwara 

 Niedziela 22 marca 2015 r.- „Kto jest Praojcem Ojczyzny” 

Msze św. według porządku niedzielnego i o 18.30 Gorzkie Żale     

 Poniedziałek 23 marca, godz. 19.00 - „Obowiązek miłości Oj-

czyzny” 

 Wtorek 24 marca, godz. 19.00 -„Obecność Chrystusa Euchary-

stycznego w Narodzie’ 

 Środa 25 marca, godz. 19.00 - „Królowa Korony Polskiej” 

Nauki przedmałżeńskie od poniedziałku do czwartku o godz. 20.00 

( bezpośrednio po rekolekcjach) w domu parafialnym 
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Liturgia słowa –  IV niedziela Wielkiego Postu 

I czytanie (2 Krn 36,14-16.19-23) Wszyscy naczelnicy Judy, kapłani i lud, mno-

żyli nieprawości, naśladując wszelkie obrzydliwości narodów pogańskich i bez-

czeszcząc świątynię, którą Pan poświęcił w Jerozolimie. Pan, Bóg ich ojców, bez 

wytchnienia wysłał do nich swoich posłańców, albowiem litował się nad swym 

ludem i nad swym mieszkaniem. Oni jednak szydzili z Bożych wysłanników, lek-

ceważyli ich słowa i wyśmiewali się z Jego proroków, aż wzmógł się gniew Pana 

na swój naród do tego stopnia, iż nie było już ocalenia. Spalili też Chaldejczycy 

świątynię Bożą i zburzyli mury Jerozolimy, wszystkie jej pałace spalili ogniem i 

wzięli się do niszczenia wszystkich kosztownych sprzętów. Ocalałą spod miecza 

resztę król uprowadził do Babilonu i stali się niewolnikami jego i jego synów, aż 

do nadejścia panowania perskiego. I tak się spełniło słowo Pańskie, wypowiedzia-

ne przez usta Jeremiasza: Dokąd kraj nie wywiąże się ze 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, kró-

la 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 z całego ludu Jego jest między wami jeszcze 

ktoś, to niech Bóg jego będzie z nim, a niech idzie!  

II czytanie (Ef 2,4-10) Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą mi-

łość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chry-

stusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni. Razem też wskrze-

sił i razem posadził na wyżynach niebieskich - w Chrystusie Jezusie, aby w nad-

chodzących wiekach przemożne bogactwo Jego łaski wykazać na przykładzie do-

broci 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 

dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili.  

Ewangelia (J 3,14-21) A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, 

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 Boże-

go. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiło-

wali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto się 

dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie po-

tępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby 

się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu.  

 3 

Ogłoszenia duszpasterskie - 15.03.2015 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: Dzieci przygotowujące się do 

I Komunii świętej w poniedziałek 16 mara o godz. 1830; koło plastyczne  

w sobotę 21 marca o godz. 1100; 

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

postne, które poprowadzi ks. prof. Stanisław Koczwara. Nauki będą głoszone 

podczas wszystkich Mszy świętych niedzielnych, a od poniedziałku do środy 

o godz. 1900. Zachęcamy do udziału w rekolekcjach. 

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. Parafialny Caritas rozpoczął dziś akcję pomocy najuboższym. Nabywając 

świece, baranki, palmy oraz karty świąteczne, wspieramy najbardziej potrze-

bujących. Z kolejną niedzielą wystawiony zostanie w kościele kosz na pro-

dukty spożywcze, chemię domową z których zostaną zrobione paczki dla 

najuboższych z naszej parafii. Dziękuję za wszelkie wsparcie. 

6. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Do dyspozycji mamy: 

„Niedzielę”, „Gościa Niedzielnego”, „Miłujcie się”. „L’osservatore Romano” 

i biuletyn parafialny „Okno” w którym mi. in. znajdziemy program rekolekcji 

wielkopostnych. Zachęcamy do lektury. 

7. Ostatniej niedzieli na inwestycje parafialne zebrane zostało 1800 zł. Za 

każda pomoc i wsparcie Bóg zapłać. 

8. W tym tygodniu pożegnaliśmy śp. Andrzeja Pęzińskiego. Niech spoczywa 

w pokoju. 

9. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego  

i opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

Proboszcz 


