nr 11/2018 (501) 18 III 2018
V Niedziela Wielkiego Postu: (Jr 31, 31-34; Ps 51; Hbr 5, 7-9; J 12, 20-33)

I

A 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 za 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.
Wiara…
Katechizm Kościoła Katolickiego już na wstępie ukazuje nam jako pierwszą prawdę to, że człowiek ze
swej natury otwarty jest na Boga, co wyraża się łacińskim sformułowaniem CAPAX DEI. I prawdą jest, że
wszyscy ludzi żyjący na Ziemi mają w sobie tęsknotę za tym, aby wierzyć w coś lub w kogoś. Nawet czasy
wojującego „czerwonego” ateizmu udowodniły, że w niewiarę też trzeba wierzyć. Poszukiwanie Boga
wpisane jest w serce człowieka na każdej szerokości geograficznej i w każdym czasie, choć u niektórych
jest ono po prostu zagłuszone poprzez hedonizm, który skupia człowieka na samym sobie, ale to też jest
forma wiary. Wielu buntujących się przeciw Bogu, który nie spełnił ich oczekiwań i wymagań, jakie przed
Nim stawiali, próbuje sprowadzić Go do ideologii czy zbiorowego omamu. Ale Bóg jest i objawia się nam,
daje się nam poznać i chce wchodzić z nami we współpracę, tworząc i podtrzymując ten świat w istnieniu.
Jednak prawdą jest, że aby Go poznać, trzeba wykazać minimum zainteresowania i otwartość na Jego propozycje co do naszego życia. Nierzadko potrzebujemy do tego pomocy osób trzecich.
Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam bliżej nieokreśloną grupę ludzi, o których wiemy, że są
Grekami, czyli ludźmi pogańskiego pochodzenia, którzy jednak przybywają do Jerozolimy na Paschę,
czyli należą do tzw. „bojących się Boga”, czyli pogan, którzy wierzą w Jahwe, ale kultura, w jakiej żyją, nie
pozwala im w pełni wejść do narodu wybranego, gdyż nie chcą poddać się obrzezaniu. Grecy ci zbliżają się
do Filipa i proszą o to, aby ten pokazał im Jezusa. Wybrali Filipa, bo właśnie on był blisko Jezusa, a jednocześnie miał greckie koneksje, pochodził z greckiego miasta i miał wywodzące się z tejże kultury imię.
Jednak Filip prosi o pomoc Andrzeja, bo ten był jeszcze bliżej Jezusa. Razem udali się do Jezusa. Nie wiadomo, czy owi Grecy spotkali się z Jezusem bezpośrednio – o tym ewangelista nie wspomina, ale zapytanie
Filipa i Andrzeja stało się okazją do wygłoszenia przez Jezusa mowy o Jego rychłej śmierci oraz o jej owocach. (c.d. na str.2)
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Misjonarz na Post
Misjonarz na Post to ogólnopolska akcja duchowego wsparcia misjonarzy w Wielkim
Poście przez np. modlitwę, post lub ofiarowanie cierpienia.
Dołącz do akcji na www.misjonarznapost.pl.
Wielkanocne Dzieło Caritas
Już teraz możesz zaopatrzyć się w Paschaliki.
Paschalik to szczególnie wymowne połączenie liturgii
z dobroczynnością. Są one wykorzystywane podczas
wielkosobotniej Liturgii światła. Nabywając pascha liki
wspierasz diecezjalne i parafialne dzieła charytatywne.
Z zebranych ofiar przez Parafialny Zespół Caritas wykupujemy obiady dla dzieci, realizujemy recepty na lekarstwa dla
osób bardzo biednych, wspomagamy materialnie biedne
rodziny.
Rodzice przygotowują dziecko do Pierwszej spowiedzi św. i Pierwszej Komunii św. (19)
Zadanie 1. Przygotujcie w domu wspólnie ze swoim dzieckiem palmę na poświęcenie
w Niedzielę Palmową.
Zadanie 2. Do modlitwy wieczornej włączcie modlitwę „Któryś za nas cierpiał rany, Jezu
Chryste, zmiłuj się nad nami.”
(c.d. ze str.1) W poszukiwaniu Boga potrzebujemy przewodnika. Jak w każdej drodze, jeżeli przewodnik
poprowadzi mnie na manowce, to droga będzie zdążała donikąd. Wielu ludzi zgubiło Boga w życiu, bo ich
przewodnicy byli kiepscy. Dziś żyjemy w czasach, w których – jak głosi papież Franciszek – trzeba otworzyć
kościoły i wyjść na peryferia. Wezwanie to dotyczy oczywiście kapłanów, biskupów, osób konsekrowanych,
ale również niezliczonej rzeszy świeckich, wierzących, którzy często docierają tam, gdzie kapłan czy siostra
zakonna już od wielu lat nie docierają – zakłady pracy, uczelnie etc. Naturalna łatwość wynikająca z rozmowy
z kolegą czy koleżanką z pracy podczas przerwy na kawę czy spotkania towarzyskiego może się stać okazją
do rozmowy o Bogu i Kościele. Nawet jeżeli jej ton będzie początkowo kpiarski i oskarżający, to z czasem,
dobrze poprowadzony może przerodzić się w prośbę podobną do tej, skierowanej do Filipa: Panie, chcemy
ujrzeć Jezusa. Nie należy się obawiać, ale modlić się o to, aby Bóg udzielił mi łaski ukazania wiary i mojego
spotkania z Jezusem moim kolegom, koleżankom czy niekiedy najbliższej rodzinie. Każdy człowiek jest
CAPAX DEI, czasami tylko boi się swojego wyobrażenia o Nim albo nie chce wracać do wspomnień.
Módlmy się w tę Niedzielę, aby Jezus udzielał nam tej łaski, abyśmy wśród naszych bliskich,
przyjaciół, kolegów i koleżanek mogli świadczyć o tym, kim dla nas jest Jezus i jak wielkie ma dla nas
znaczenie życie z Nim. To jest prawdziwe wyjście na peryferia.
O. Wacław Zyskowski CSsR, Duszpasterz w Parafii Ducha Świętego – Szczecinek
http://www.slowo.redemptor.pl/pl/4753/9449/v-niedziela-wielkiego-postu.html

Skarbonki Jałmużny wielkopostnej
W Niedziele Palmową, czyli 25 marca 2018 roku, przynosimy do kościoła skarbonki z ofiarami „Jałmużny wielkopostnej”.
Ofiary przeznaczone zostaną na pomoc osobą starszym z naszej parafii, udzielaną przez
Caritas Parafialny. Bóg zapłać!
Ofiary na kwiaty do Bożego Grobu można składać do skarbony pod chórem. Bóg zapłać!
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Intencje mszalne:
Poniedziałek 19 III – 2 Sm 7, 4-5a. 12-14a. 16; Ps 89; Karmel godz. 730 - Int. OCD
Rz 4, 13, 16-18. 22; Mt 1, 16. 18-21. 24a
700 1. W intencji Józefa i Józefy
800 1. + Lidia i Zygmunt Złotowscy
1800 1. W int. Ojczyzny, Radia Maryja i Telewizji TRWAM; 2. + Stefania Stefanowicz
Karmel godz. 730 - Int. Elżbiety Wołoszyńskiej
Wtorek 20 III – Lb 21, 4-9; Ps 102; J 8, 21-30
700 1. + Wiesław Dmowski
800 1. W int. Julii Romańskiej, o błog. Boże i światło Ducha Świętego w nauce, o zdrowie; 2. + Marianna Kędziorek i zm. z rodziny
1800 1. Int. zbiorowa Nieustannej Nowenny; 2. + Stefan Sośniak w m-c po śm.; 3. W int. Ojczyzny
Karmel godz. 730 - Dziękczynno – błagalna w int. O.
Środa 21 III – Dn 3, 14-20. 91-92. 95; Ps Dn 3,
Zbigniewa Bruziego
52-56; J 8, 31-42
00
1. + Czesław Węgliński (int. od uczestników pogrzebu)
7
800 1. + Jan Kłos w 1 m-c po śm.; 2. + rodzice: Teresa i Marian Koziarscy, Jadwiga i Franciszek
Truchan, Elżbieta Truchan
1800 1. + Jan Chrobociński, Sabina, Jan, Bartek, zm. z rodz. Truszczyńskich i Bejgrowicz
Karmel godz. 730 - Int. OCD
Czwartek 22 III – Rdz 17, 3-9; Ps 105; J 8, 51-59
00
1. + za dusze w czyśćcu cierpiące; 2. + Ryszard Ambroziak
7
800 1. + Czesława Hanowska (int. od uczestników pogrzebu); 2. Bogumiła Dierżoń, Zofia Motyka
1800 1. + Teresa Dul; 2. + Artur Albreht, Zdzisław Talar w 1 r. śm.; 3. + Adolfina i Jan Myśliwiec,
Henryka i Jan Filipowicz
Karmel godz. 730 Piątek 23 III – Jr 20, 10-13; Ps 18; J 10, 31-42
700 1.
800 1. Dziękczynno – błagalna dzieci Krzysztofa i Anny, o opiekę Bożą dla Józefy
1100 1. W intencji parafii
1800 1. + Barbara, Jerzy, Halina Chmarowscy; 2. + Krzysztof Woźniewski w 1 m-c po śm.; 3. + Janina,
Leon, Kazimierz z rodz. Wojda, Maria i Feliks Albingier
Karmel godz. 730 –+ Bożena Ziółkowska (int. od uczestniSobota 24 III – Ez 37, 21-28; Ps Jr 31, 10-13; J
ków pogrzebu)
11, 45-57
700 1. + Józef Jabłoński w 1 m-c po śm.
800 1. + Aleksander Fonferek; 2. + Czesław Węgliński w 1 m-c po śm.
1100 1. W int. Ojca Świętego; 2. + Michał Basiuliewicz i zm. z rodziny
1800 1. + Irena Szulc i zm. z rodzin; 2. + Genowefa Zoła (od Sławka z żoną z Warszawy)
Niedziela 25 III – Iz 50, 4-7; Ps 22; Flp 2, 6-11; Mk 14, 1-15, 47

700
830
1000
1130
1300
1630
1830

Karmel godz. 730 - Int. OCD

1. Dziękczynno – błagalna w int. Michała
1. + Katarzyna i Bazyli Buńko, Piotr Bilewicz, Maria Arian, zm. z rodziny
1. + Michał Kozieł, zm. z rodzin Kozieł i Kramek
1. + Piotr Kokoszka i zm. z rodziny
1. O błog. Boże i zdrowie dla Anny Kowlaskiej
1. + Jarosław i zm. z rodziny
1. O błog. Boże i zdrowie dla Justyny i Marcina Sokołowskich

Intencje mszy św. można zamówić w kancelarii parafialnej, w zakrystii i przy furcie klasztornej

Kancelaria Parafialna otwarta będzie w tym tygodniu we wtorek, w środę
i w czwartek w godz. 1000 – 1200 i 1600 – 1730 oraz w sobotę w godz. 900 - 1030
Sprawy związane z pogrzebem można zgłaszać w każdym dniu.
Dziękujemy wszystkim tym, którzy składają dodatkowe ofiary
na opłatę wykonywanych prac w naszym kościoła! Bóg zapłać!
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Ogłoszenia: V Niedziela Wielkiego Postu – 18 III 2018 r.
1. Niedziela, 18 marca: (V Niedziela Wielkiego Postu).
- godz. 15:30 spotkanie III dla rodziców przygotowujących się do chrztu dzieci.
- godz. 17:30 nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym.
- Msze św. w niedzielę: o godz. 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 16:30, 18:30.
- Msze św. w dni powszednie: o godz. 7:00, 8:00, 11:00 (tylko w sobotę), 18:00.
- Spowiedź św. w dni powszednie od godz. 7:00 do 10:00 oraz od godz. 15:00 do 18:30, w piątek dodatkowo od godz. 19:00 do 20:30. W niedzielę 15 minut przed rozpoczęciem każdej Mszy św.
- Adoracja Najświętszego Sakramentu w dni powszednie od godz. 8:30 do godz. 17:30.
2. W poniedziałek, 19 marca: (Uroczystość Świętego Józefa, Oblubieńca NMP)
Dzień
Imienin
Bp Józefa
i O.Roku
JózefaSzkolnego
Onika. Do wspólnej
modlitwyi zdzieci
O. Józefem
zapra- godz.
9:00Ks.
Msza
św. naWysockiego
zakończenie
dla nauczycieli
ze Szkoły
szamy
na Mszę św.
Podstawowej
nr o1.godz. 18.00.
- godz. 17:30 – różaniec w intencji Ojczyzny, Radia Maryja i Telewizji TRWAM; godz. 1800 - Msza św.
- Msze św. sprawujemy o godz. 6:00, 8:00, 18:00.
Będzie możliwość złożenia ofiary na działalność Radia Maryja.
3. We wtorek, 20 marca: (Dzień powszedni)
- godz. 17:30 nabożeństwo Nowenny Nieustannej. Prosimy o składanie do skarbony pod chórem próśb
i podziękowań, które zostaną odczytane w czasie nabożeństwa.
4. W środę, 21 marca: (Dzień powszedni)
- o godz. 8:30 i 17:30 Nabożeństwo Drogi Krzyżowej.
5. W czwartek, 22 marca: (Dzień powszedni)
-.
6. W piątek 23 marca: (Dzień powszedni)
- Dzień spowiedzi przed uroczystością Zmartwychwstania Pańskiego od godz. 7.00 do 12.00
i od 15.00 do 20.30. Dodatkowa Msza św. o godz. 11.00.
- godz. 15:00 – nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
- godz. 8:30 i 17:30 – nabożeństwo Drogi Krzyżowej dla dorosłych.
- godz. 16:30 – nabożeństwo Drogi Krzyżowej dla dzieci
- godz. 19:00 – Nabożeństwo Drogi Krzyżowej dla młodzieży.
- godz. 20:45 w kaplicy Miłosierdzia Bożego modlitwa na zakończenie dnia - Kompleta.
7. W sobotę 24 marca: (Dzień powszedni)
- godz. 7:30 – godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP.
- Na Mszy św. sanktuaryjnej o godz.11:00 rozpoczęcie sezonu kajakowego i motocrossowego, poświęcenie
motocykli.
8. W niedzielę 25 marca: (Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej).
XXVI Rocznica utworzenia Diecezji Elbląskiej.
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego i obchodzony wówczas Dzień Świętości Życia z racji Wielkiego
Tygodnia i Oktawy Wielkanocy są przeniesione w bieżącym roku na 9 kwietnia.
- godz. 17:30 nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym.
9. Bóg powołał do wieczności: Janusz Kołodziejski l. 50 z ul. Jaśminowej; Bożena Ziółkowska l. 61
z ul. Barona; Władysława Dorszewska l. 84, Alicja Furs l. 75 z ul. Płk. Dąbka; Michał Dudkowski
l. 64 z Tujska. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…
10. Wszystkim Parafianom i Gościom przebywającym na terenie naszej Parafii życzymy błogosławieństwa Bożego na rozpoczynający się nowy tydzień. Szczęść Boże!
O. Piotr Wiśniewski CSsR, Proboszcz
Modlitwa do św. Michała Archanioła
Święty Michale Archaniele broń nas w walce. Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną.
Niech mu rozkaże Bóg, pokornie prosimy, a Ty, Książę wojska niebieskiego,
szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.
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