INTENCJE MSZALNE

Numer: 13/2012

Niedziela: 25.03.2012 r.
8.00
9.30 za parafian
11.00 O pomyślne zakończenie sprawy Marii.
12.30 + Alicja, Jerzy
19.00 + Kazimiera, Anin, Halina, Wiesław
Poniedziałek: 26.03.2012 r.
18.00
Wtorek: 27.03.2012 r.
18.00 + Zygmunt, Pelagia, Anna, Stanisław, Józef, Helena
Środa: 28.03.2012 r. - Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
18.00 intencje nowennowe
Czwartek: 29.03.2012 r.
18.00
Piątek: 30.03.2012 r. - Koronka do Miłosierdzia Bożego
18.00
Sobota: 31.03.2012 r.
18.00
Niedziela: 01.04.2012 r. - Niedziela Palmowa
8.00 Msza święta dziękczynna za pomyślne rozwiązanie spra-

wy zawodowej

9.30 Genowefa, Władysław Rachuba; Barbara, Piotr Koronczok
11.00 O łaskę zdrowia dla Angeliki
12.30 + Danuta Bielawska (2 rocz. śm.); Józef Bielawski
19.00 O niebo dla tych co odeszli, o zdrowie dla pozostałych

wypędzonych z ziemi ojczystej 66 lat temu. O pomyślność dla kilku pokoleń ich potomków.
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Jutrznia, jako część Liturgii Godzin tzw. modlitwy brewiarzowej, uświęca poranne
godziny dnia. Odprawiana o brzasku nowego dnia stanowi wspomnienie zmartwychwstania Chrystusa. Dlatego zalecane jest jej odprawianie nie tylko osobom do tego zobowiązanym, ale również
świeckim. Jutrznię rozpoczyna się Wezwaniem lub wersetem wypowiadanym przez przewodniczącego modlitwie: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, podczas którego należy się przeżegnać, oraz odpowiedzi pozostałych uczestników modlitwy: Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Następnie wspólnie odmawia się aklamację Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen., dodając poza okresem Wielkiego Postu również Alleluja. Podczas tej części Jutrzni zachowuje się postawę stojącą. Teraz
następuje odpowiedni hymn, nadający modlitwie charakter wspólnotowy. Można go recytować
lub śpiewać. W trakcie tych czynności zachowuje się postawę stojącą. Po hymnie następuje psalmodia. Składa się ona z jednego psalmu odpowiadającego godzinie porannej, pieśni ze Starego
Testamentu i drugiego psalmu pochwalnego. Odmawia się je wraz z odpowiednimi antyfonami.
Sposoby odmawiania psalmów są bardzo różne. Zależą one np. od rodzaju literackiego psalmu,
od języka, w którym się je odmawia i tego, jak wiele osób uczestniczy w ich odmawianiu. Można
je śpiewać lub odmawiać w sposób ciągły lub na przemian, dzieląc wiersze między dwie strony
chóru. Zawsze jednak przed każdym psalmem i każdą pieśnią odmawia się antyfonę, która pozwala lepiej zrozumieć treść następującego po niej fragmentu. Natomiast po odmówieniu każdego
psalmu i pieśni odmawia się aklamację Chwała Ojcu i Synowi... Dzięki temu starotestamentalne
teksty nabierają znaczenia nowotestamentalnego. Po psalmodii następuje czytanie krótkie, dobrane odpowiednio do danego dnia. Należy je odczytać jako Słowo Boże; uwydatnia ono pewien
fragment, na który być może trudno byłoby zwrócić uwagę w czytaniu ciągłym. Można wówczas
wygłosić krótką homilię, wyjaśniającą to czytanie. Odpowiedzią na słowo Boże jest chwila milczenia oraz śpiewane lub recytowane responsorium krótkie, które jednak według uznania można
opuścić. Po nim następuje uroczysta pieśń Zachariasza (Błogosławiony Pan) z jej antyfoną. Podczas jej odmawiania, aż do końca Jutrzni, zachowuje się postawę stojącą. Ponadto na początku tej
pieśni czyni się znak krzyża świętego. Na zakończenie pieśni dodaje się werset Chwała Ojcu...
Kolejnym elementem Jutrzni są prośby, poświęcające Panu dzień i jego prace. Sposób ich odmawiania może być różny: może je recytować celebrans, mogą być również recytowane na przemian
przez chór. Po nich odmawia się Modlitwę Pańską Ojcze nasz, którą można poprzedzić krótkim
wprowadzeniem. Po niej następuje bezpośrednio modlitwa końcowa, nie poprzedzana wezwaniem Módlmy się. Jeśli modlitwie przewodniczy kapłan lub diakon, udziela następnie błogosławieństwa. Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie Idźcie w pokoju Chrystusa, na
które wierni odpowiadają Bogu niech będą dzięki. W razie nieobecności kapłana lub diakona i w
oficjum odmawianym prywatnie Jutrznię kończy się słowami: Niech nas Bóg błogosławi, broni
od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. Amen.
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Liturgia słowa - V niedziela Wielkiego Postu
I czytanie (Jr 31,31-34) Pan mówi: Oto nadchodzą dni - wyrocznia Pana kiedy zawrę z domem Izraela i z domem judzkim nowe przymierze. Nie jak
przymierze, które zawarłem z ich przodkami, kiedy ująłem ich za rękę, by wyprowadzić z ziemi egipskiej. To moje przymierze złamali, mimo że byłem ich
Władcą - wyrocznia Pana. Lecz takie będzie przymierze, jakie zawrę z domem
Izraela po tych dniach - wyrocznia Pana: Umieszczę swe prawo w głębi ich
jestestwa i wypiszę na ich sercu. Będę im Bogiem, oni zaś będą Mi narodem. I
nie będą się musieli wzajemnie pouczać jeden mówiąc do drugiego: Poznajcie
Pana! Wszyscy bowiem od najmniejszego do największego poznają Mnie wyrocznia Pana, ponieważ odpuszczę im występki, a o grzechach ich nie będę
już wspominał.

II czytanie (Hbr 5,7-9) Chrystus głośnym wołaniem i płaczem za dni ciała
swego zanosił gorące prośby i błagania do Tego, który mógł Go wybawić od
śmierci, i został wysłuchany dzięki swej uległości. A chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał
się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają,

Ewangelia (J 12,20-33) Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon /
Bogu/ w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go mówiąc: Panie, chcemy
ujrzeć Jezusa. Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip
poszli i powiedzieli Jezusowi. A Jezus dał im taką odpowiedź: Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam
wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko
samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie,
traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie
wieczne. A kto by chciał Mi służyć, niech idzie na Mną, a gdzie Ja jestem, tam
będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec. Teraz dusza
moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny.
Nie, właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław Twoje imię.
Wtem rozległ się głos z nieba: Już wsławiłem i jeszcze wsławię. Tłum stojący /
to/ usłyszał i mówił: Zagrzmiało! Inni mówili: Anioł przemówił do Niego. Na
to rzekł Jezus: Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze względu na
was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony. A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę
wszystkich do siebie. To powiedział zaznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć.
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Ogłoszenia duszpasterskie - 25.03.2012 r.
1. Zapraszamy na nabożeństwa w naszym kościele: Droga Krzyżowa w piątek o godz. 1730 dla dzieci i o 1830 dla dorosłych i młodzieży; Gorzkie Żale z
kazaniem pasyjnym w niedzielę o godz. 1830.
2. Spotkania formacyjne w domu parafialnym: Krąg Biblijny – 28 marca
(środa), godz. 1900. Temat spotkania: Bądź gwiazdą. Na spotkanie w sposób
szczególny zaproszeni są uczniowie III klasy gimnazjum.
3. W poniedziałek 26 marca obchodzić będziemy Uroczystość Zwiastowania
Pańskiego. Zapraszamy na Msze św. o godz. 1800.
4. 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.
5. 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. Z tego też powodu nie będzie za tydzień zmiany tajemnic różańcowych po Mszy św. o godz. 930. Intencje modlitewne zostaną podane za tydzień w ramach ogłoszeń parafialnych. Od Niedzieli Palmowej wystawiony
będzie w kościele kosz na dary (żywność, chemia domowa, zabawki), z których zrobione zostaną paczki dla najuboższych z naszej parafii.
6. Zachęcamy do lektury czasopism religijnych: „Niedziela” i „Gość Niedzielny”. W biuletynie parafialnym „Okno” znajdziemy artykuł dotyczący
Jutrzni, która jest częścią Liturgii Godzin, czyli modlitwy brewiarzowej. Już
teraz zachęcamy w okresie Wielkiego Tygodnia, w porannych godzinach, do
wspólnej modlitwy brewiarzowej w naszym kościele.
7. Dziękuję parafianom, którzy uczestniczyli w rekolekcjach wielkopostnych
i w drodze krzyżowej ulicami naszego osiedla za wspólną modlitwę, za świadectwo żywej wiary i za zaangażowanie się życie religijne parafii.
8. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy wielu łask Bożych i opieki
Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Proboszcz
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