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I

IV Niedziela Wielkiego Postu
Joz 5,9-12; Ps 34,2-7; 2 Kor 5,17-21; Łk 15,18; Łk 15,1-3,11-32

W owym czasie zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie. Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą
przypowieść: Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: Ojcze, daj mi część
majątku, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn,
zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. A gdy
wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał
do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić
swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł:
Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do
mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie; już nie jestem godzien
nazywać się twoim synem: uczyń mię choćby jednym z najemników. Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego,
rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem
ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Lecz ojciec rzekł do swoich sług: Przynieście
szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie
utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył;
zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się bawić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i
był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu
rzekł: Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego. Na to
rozgniewał się i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu:
Oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu; ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym
się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę. Lecz on mu odpowiedział: Moje dziecko, ty zawsze jesteś
przy mnie i wszystko moje do ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był
umarły, a znów ożył, zaginął a odnalazł się.

„Kto może przyjść do Jezusa ?”
Dobra nowina, którą otrzymujemy dzisiaj jest taka, że w sercu Boga znajduje się miejsce dla wszystkich
ludzi bez wyjątku. Nawet, jeśli jesteśmy słabi i grzeszni, jeżeli często upadamy i czujemy się tak bardzo
mali przed Bogiem, możemy liczyć na Jego miłosierdzie. Pierwsze słowa dzisiejszej Ewangelii zachęcają
nas do ufnego spojrzenia w stronę kochającego Boga. Do Jezusa zbliżali się celnicy i grzesznicy, aby Go
słuchać. On zaś przyjmował wszystkich zbłąkanych i siadał z nimi do stołu. Również my możemy przyjść
do Jezusa i zasmakować Jego miłości, umocnić się Jego przebaczeniem. (c.d. na str.2)
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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(c.d. ze str.1)To prawda, trudno jest zrozumieć cierpliwą miłość Pana, który pomimo naszych ciągłych upadków nieustannie okazuje miłosierdzie. Tak jednak kocha Bóg, a Jego miłość jest inna od naszej, przeliczającej
często bilans zysków i strat. Miłosierny ojciec z ewangelicznej przypowieści nie rezygnuje z ojcowskiej czułości, czeka cierpliwie na powrót syna, wychodzi mu naprzeciw z otwartymi ramionami, z radości wyprawia
mu ucztę i ubiera go w najlepsze szaty. Słowem, przywraca synowi utraconą godność. Tak piękne dary Bóg
przygotowuje także dla nas. Trzeba tylko nieustannie cierpliwie wracać w ramiona Ojca, bo jedynie tam jest
miłość i przebaczenie. Święty Paweł zachęca nas: Pojednajcie się z Bogiem! Jeszcze dziś możesz rozpocząć
wszystko od początku. To, co dawne przemija, a oto rodzi się coś nowego, lepszego, piękniejszego. Tylko, czy
wykorzystasz kolejną szansę od Boga...?
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/H/HN/3/4post-5.html

Program rekolekcji parafialnych dla dorosłych
06.03. – 09.03.2016 r.
05 marca (sobota) - godz. 18 – Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym
00

06 marca (niedziela):
godz. 700, 830, 1000, 1130, 1300, 1500, 1630, 1830 – Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym
godz. 1730 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
07 marca (poniedziałek):
godz. 700, 1200, 1700, 1830 – Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym
08 marca (wtorek):
godz. 700, 1200, 1700, 1830 – Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym
godz. 1800 – Nowenna Nieustanna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
09 marca (środa):
godz. 700, 1200, 1700, 1830 – Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym
godz. 1800 – Nabożeństwo do św. Michała Archanioła
Spowiedź św.
Poniedziałek, wtorek i środa – pół godziny przed rozpoczęciem każdej Mszy świętej.

Rekolekcje wygłosi Ks. prof. dr hab. Janusz Mastalski - kapłan archidiecezji
krakowskiej, prorektor ds. studentów i dydaktyki Uniwersytetu Papieskiego
Jana Pawła II w Krakowie.
Rekolekcje Wielkopostne dla dzieci Szkół Podstawowych i Przedszkoli
07 – 09.03.2016 r.
godz. 850 – spotkanie dla dzieci klas VI i V
godz. 1000 – spotkanie dla dzieci klas IV i III
godz. 1100 – spotkanie dla dzieci klas II, I, „0” i przedszkolaków
Dziękujemy wszystkim rodzinom i osobom indywidualnym za składane ofiary
na wykonywane prace w naszej świątyni! Bóg zapłać!
Ofiary na kwiaty do Bożego Grobu można składać do skarbony pod chórem. Bóg zapłać!
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INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek 07.03
Iz 65,17-21; Ps 30,2.4-6.11-13; J 4,43-54
1. + Teresa Sztuka mc po śm.
1. + Kazimierz Szulik
1. + Antonina i Kazimierz, Marian i Seweryn oraz zm. z rodz. Dobrzyckich i Kwapiszewskich, Alina,
Hanna i Grzegorz
1. Int. zbiorowa za zmarłych
1. W int. Ojca Św.
Wtorek
081.03
Ez 47,1-9.12; Ps 46,2-3.5-6.8-9; J 5,1-3a.5-16
1. + Czesław Giacewicz zm. rodzice
1. + przyjaciół ks. Janusza Zawadkę, Maria Lanblowska, Teresa Jop, Jadwiga Kuliik, Jadwiga Huba
1. + Jadwiga Golianek mc po śm.
1. + Jolanta Waszkiewicz
1. + Czesława i Bolesław Poduch (gr.23)
Środa
09.03
Iz 49,8-15; Ps 145,8-9.13cd-14.17-18; J 5,17-30
1. + Lidia Ujazda
1. + Maria i Feliks Albingier, Janina, Leon, Kazimierz Wojdowie
1. + Edward Lewandowski zm. z rodz. Lewandowskich i Szatowskich
1. + Antoni Tomczyk
1. + Czesława i Bolesław Poduch (gr.24)
Czwartek 10.03
Wj 32,7-14; Ps 106,19-23;;J 5,31-47
1. + Franciszka i Józef Wojtachnia oraz zm. z rodz.; 2. + Artur Doroszewski
1. + Aleksander Fonferek; 2. + Stefan Grinke mc po śm.
1. + Stanisław i Bogumił Rybski, Kazimiera i Szczepan Bartoszak; 2. + Krystyna Pobielska
1. + Czesława i Bolesław Poduch (gr.25)
Piątek
11.03
Mdr 2,1a.12-22; Ps 34,17-21.23; J 7,1-2.10.25-30
1. + Teresa Sztuka
1. + Ryta, Stanisław, Janusz Koleśnik; 2. Za dusze w czyścu cierpiące
1. + Władysław, Aleksandra Leszczyńska zm. z rodz.; 2. + Henryk Bugaj, Janina i Stanisław zm. z
rodz. Jackowskich; 3. + Zofia Kolawska, Ryszard Truskolawski
1. W int. Elżbiety
Sobota
12.03
Jr 11,18-20; Ps 7,2-3.9bc-12; ; J 7,40-53
1. + Marianna Pacler
1. + Ireneusz Lazarowski ; 2. + Halina Pałubińska 1 r. śm.
1. W int. Generała, o. Prowincjiała i Zgr. Redemptorystóa.; 2. + Stefania Zofia Babicz;
3. +Józefa Borejko
1.

+ Wilhelmina i Aleksander Tomaszewscy, Bronisław Lipiński

1. + Czesława i Bolesław Poduch (gr.27)
Niedziela 13.03
Iz 43,16-21;Ps 126,1-2ab.2cd i 4.5.6;Flp 3,8-14;J 8,1-11
1. + Krystyna Bednarz, zm. rodziców i teściów
1. + Edward i Jadwiga Mendalka
1. + Józef Tucholski, Jan Cieszyński
1. + Wiesława Sznajder, Zygfryd, rodzice
1.
W int. Parafii
1. + Franciszka i Józef Pokońscy, Anastazja, Marianna
1. + Jan Kościn i zm. z rodz.
1. W int. siostry Bożeny Karmelitanki

Kancelaria Parafialna czynna od wtorku do czwartku w godz. 10 00 – 1200 i 1600 – 1730,
w sobotę od godz. 900 do 1030
Sprawy związane z pogrzebem można zgłaszać w każdym dniu.
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OGŁOSZENIA: III Niedziela Wielkiego Postu - 06.03.2016 r.

1.

Niedziela 06 marca: (Czwarta Niedziela Wielkiego Postu)
Rozpoczęcie rekolekcji wielkopostnych dla dorosłych i dzieci. Rekolekcje wygłosi
Ks. prof. dr hab. Janusz Mastalski - kapłan archidiecezji krakowskiej, prorektor
ds. studentów i dydaktyki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
Msze św. sprawujemy o godz. 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 16:30, 18:30.
Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 8:00 do 16:00.
godz. 15:30 spotkanie I dla rodziców przygotowujących się do chrztu dzieci.
Godz. 17:30 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
Składka przeznaczona na prace wykonywane w naszej świątyni parafialnej.

2. Poniedziałek 07 marca (Dzień powszedni)
Rekolekcje parafialne.
3. Wtorek 08 marca (Dzień powszedni)
Z racji rekolekcji wielkopostnych wyjątkowo w dniu dzisiejszym nabożeństwo do Matki
Bożej Nieustającej Pomocy, Nowenna Nieustanna, odprawione będzie o godz. 18:00.
Prosimy o składanie próśb i podziękowań na Nowennę Nieustanną do skarbony pod chórem.
4. Środa 09 marca(Dzień powszedni)
Rekolekcje wielkopostne. W dniu dzisiejszym będzie zbierana składka dla księdza Misjonarza,
jako wyraz naszej wdzięczności za przeprowadzone przez niego rekolekcje.
Godz. 18:00 – nabożeństwo ku czci Świętego Michała Archanioła
5. Czwartek 10 marca (Dzień powszedni)
Godz. 18:00 - Msza św. z nieszporami
6. Piątek 11 marca (Dzień powszedni)
Godz15:00 – nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
Droga Krzyżowa: dla dorosłych godz. 8:30;
dla dzieci godz. 16:30;
dla młodzieży godz. 19:00.
Droga Krzyżowa na placach naszej parafii o godz. 20:00. Spotykamy się w następujących miejscach: Plac Jagiellończyka, plac przy Osiedlu Marynarzy;
plac przy budynku przy ul. Barona 4-6.
7. Sobota 12 marca (Dzień powszedni.)
Godz. 11:00 – Msza św. wotywna o Matce Bożej Nieustającej Pomocy
i nabożeństwo maryjne.
8.

Niedziela 13 marca (Piąta Niedziela Wielkiego Postu)
Msze św. sprawujemy o godz. 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 16:30, 18:30.
godz. 15:30 spotkanie II dla rodziców przygotowujących się do chrztu dzieci.
Godz. 17:30 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
Będziemy gościć w naszej parafii Siostrę Beatryczę, karmelitankę z naszego elbląskiego klasztoru. Po Mszach św. będzie można złożyć ofiary do puszek na pomoc w
utrzymaniu naszych sióstr karmelitanek.
Wszystkim Parafianom i Gościom, którzy przebywają na terenie naszej Parafii
życzymy Bożego błogosławieństwa na nowy tydzień.
O. Piotr Wiśniewski CSsR – Proboszcz
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