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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
1. Dziś I Niedziela Wielkiego Postu - Niedziela Trzeźwości. Zapraszamy do udziału w Gorzkich
Żalach połączonych z nabożeństwem ekspiacyjnym za grzechy pijaństwa o godz. 16.15.
Kolekta dzisiejszej niedzieli to jałmużna postna. Kolekta przyszłej niedzieli będzie
przeznaczona na budowę nowego kościoła i klasztoru, a przed kościołem zbiórka na fundusz
misyjny Ad Gentes.
2. Dziś rozpoczynamy Nowennę do św. Józefa Oblubieńca.
3. Dziś też spotkanie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich o godz. 14.30.
4. W okresie Wielkiego Postu zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych na nabożeństwa Drogi
Krzyżowej - w każdy piątek po Mszy św. o 7.00 i 17.00 oraz w środy po Mszy św. o 18.00.
Dzieci uczestniczą w Wielkim Poście we Mszy św. i Drodze Krzyżowej w każdy piątek
o 17.00; zbierają obrazki „Droga krzyża”, które naklejają na specjalną planszę. Gorzkie Żale
z kazaniem pasyjnym - w niedziele o 16.15. Zachęcamy do składania zalecek za zmarłych,
w intencji których będziemy się modlić w czasie Drogi Krzyżowej.
5. Wierni, którzy odprawią pobożnie Drogę Krzyżową mogą zyskać odpust zupełny, spełniając
przy tym zwykłe warunki odpustu.
6. Zachęcamy do postu i innych uczynków pokutnych, zwłaszcza dzieł miłosierdzia, ograniczenia
spożycia napojów alkoholowych, a także do wpisania się na czas Wielkiego Postu lub dłuższy
do księgi abstynencji, która wyłożona jest pod chórem.
7. Spotkanie zelatorów Żywego Różańca w poniedziałek po Mszy św. o godz. 18.00.
8. Spotkanie rodziców i dzieci przygotowujących się do wczesnej i pierwszej komunii św. we
wtorek o godz. 19.00.
9. W środę obchodzimy rocznicę wyboru papieża Franciszka na Stolicę Piotrową. Pamiętajmy
o nim w modlitwie.
10. W tym tygodniu przypada III piątek miesiąca, dzień uwielbienia Miłosierdzia Bożego. O godz.
15.00 Godzina Miłosierdzia i adoracja Najśw. Sakramentu w ciszy.
11. Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii odbędą się w dniach od 6 do 10 kwietnia. Na
zakończenie rekolekcji odbędzie się droga krzyżowa ulicami parafii, podczas której
o. Prowincjał poświęci teren budowy nowego kościoła i klasztoru oraz nowy krzyż na placu
budowy.
12. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, którą można nabyć wychodząc z kościoła.
Polećmy Bożemu Miłosierdziu zmarłego w ostatnim tygodniu parafianina śp. Janusza MÓŁKĘ
z ul. Bałtyckiej, który przeżył 57 lat. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…
Za wszelkie ofiary, modlitwy i wyrazy życzliwości składamy serdeczne podziękowania
„Bóg zapłać”. Niech czas Wielkiego Postu będzie dla nas czasem bardziej intensywnego
słuchania Słowa Bożego, częstszej modlitwy, postu i czynów miłosierdzia.

INTENCJE MSZY ŚW. 10.03–17.03.2019
I Niedziela Wielkiego Postu – 10.03.
7.00 Za + Bogumiłę.
8.30 Za ++ Elżbietę MARZEC w 1. rocz. śm., jej męża Gerarda i rodziców z obu stron – int.
od Heleny.
10.00 W int. Dominika CHOLEWY z ok. 18. rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze Boże błog., Dary Ducha Świętego, opiekę Maryi i Świętych.
10.00 W int. Nadii z ok. 13. rocz. ur. oraz jej rodziców z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze Boże błog., opiekę Maryi, Aniołów i Świętych.
11.30 W intencji Parafian.
17.00 Za ++ Adama OZGA w 4. rocz. śm., rodziców Stanisławę, Henryka i Józefa.
17.00 W int. Laury GODLEWSKIEJ z ok. 18. rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze Boże błog., Dary Ducha Świętego, opiekę Maryi i Świętych.
Poniedziałek – 11.03.
7.00 W int. Iwony PANEK z ok. 45. rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze
Boże błog., zdrowie, opiekę Maryi i Świętych.
18.00 Za + Antoniego MOKRY w 5. rocz. śm. i dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 Za + Genowefę WCISŁO – int. od kuzyna Henryka z żoną.
Wtorek – 12.03.
7.00 W int. żyjących i ++ z rodziny.
7.00 Za + Genowefę WCISŁO – int. od rodziny WIEROŃSKICH.
18.00 W int. rodziny SORNEK z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błog.
opiekę Maryi, św. Antoniego oraz w int. dobrodziejów z prośbą o potrzebne łaski.
Środa – 13.03.
7.00 Za + Jana SKIBA.
18.00 Za ++ Halinę MIRECKĄ w 1. rocz. śm. i Herberta WOJCIECH we wspomn. ur.
18.00 Za + Genowefę WCISŁO – int. od rodziny PILORZÓW i Anny DYJA.
Czwartek – 14.03.
7.00 W int. Piotra z prośbą o uzdrowienie, Henryki z prośbą o zdrowie i opiekę Maryi oraz
w int. rodziny BRODOWSKICH.
18.00 Za ++ Pawła w rocz. śm. i trzech synów.
18.00 Za + Genowefę WCISŁO – int. od kuzynki Zofii.
Piątek – 15.03.
7.00 Za ++ Helenę i Wacława KORBECKICH.
17.00 Za ++ Antonio w 1. rocz. śm. i z rodziny SACCHI (czyt. Sakki).
17.00 Za + Genowefę WCISŁO – int. od Damiana z rodziną.
Sobota – 16.03.
7.00 W int. Piotra z prośbą o uzdrowienie oraz Doroty z prośbą o zdrowie i w int. rodziny
BRODOWSKICH.
18.00 W int. naszej Ojczyzny.
18.00 Za + Genowefę WCISŁO – int. od Anety KOPACZEWSKIEJ z rodziną.
II Niedziela Wielkiego Postu – 17.03.
7.00 Za ++ Alfreda i Gertrudę MOKRY oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
8.30 Za + Andrzeja PIETRZAKA w 1. rocz. śm.
10.00 W int. Natalii z prośbą o Boże błog., Dary Ducha Świętego na czas egzaminów
i o dobre wybory życiowe.

11.30 W int. Kingi MĄCZNIK z ok. 10. rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze
Boże błog., zdrowie, opiekę Maryi i Świętych dla niej i całej rodziny.
17.00 Za ++ rodziców Klarę i Stanisława POCZTOWSKICH oraz dwóch braci.
W naszym klasztorze odprawiana jest Msza św. gregoriańska:
Za + Piotra STAWINOGA (od 3.03. do 2.04.2019)
Można zamawiać Msze św. gregoriańskie i do Dworu Niebieskiego (30 Mszy św. bez przerwy),
a także tzw. intencje bezterminowe, czyli bez określenia daty i godz. odprawienia takiej Mszy.
KOMENTARZ DO DZISIEJSZEJ EWANGELII
(Łk 4,1-13)
Kuszenie Jezusa i nas
Na pustyni diabeł kwestionował, że Jezus jest Synem Bożym, odwodził Go od
misji powierzonej Mu przez Ojca. Pokusa to czas decyzji i wyboru, komu chcę
oddać swoje serce, komu oddać pokłon. To także znak, że jestem na drodze
zbawienia, bo bez walki nie można wejść do królestwa Bożego. Pokusa jeszcze nie jest
grzechem, jednak dialog z pokusą jest już wystawianiem Boga na próbę. Wezwanie Ducha
Świętego, Obrońcy, jest wejściem w moc pozwalającą odeprzeć kłamstwo i ułudę diabła. Jest
ponowieniem zaufania Bogu i umocnieniem przekonania, że mój Bóg jest zwycięzcą.
Pozwól mi, Panie, doświadczyć czasu pustyni, gdzie przemawiasz do mego serca. Nie dozwól
mi jednak ulec pokusie, bym mógł współpracować z Tobą i wejść do Twojego królestwa.
ks. Janusz Lekan

KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO O DUCHU ŚWIĘTYM
Czytajmy „Katechizm"… i to nie tylko w Roku Wiary
„Nasz Kochany Papież, Jan Paweł II, dał nam wspaniałe dzieło, w którym wiarę
stuleci wyjaśniono w sposób syntetyczny: Katechizm Kościoła Katolickiego. Ja sam
mogłem przedstawić niedawno Kompendium tego Katechizmu, przygotowane na
życzenie zmarłego Papieża. To dwie fundamentalne książki, które chciałbym
wszystkim wam polecić."
Benedykt XVI, Kolonia, 21.08.2005

Określenia Ducha Świętego
KKK 692 Gdy Jezus zapowiada i obiecuje Ducha Świętego, nazywa Go "Parakletem", co
dosłownie oznacza: "Ten, który jest wzywany przy czymś" ad-vocatus (J 14,16. 26; 15,26; 16,7).
"Paraklet" tłumaczy się zazwyczaj jako "Pocieszyciel"; Jezus jest pierwszym Pocieszycielem
(Por. 1 J 2, 1). Sam Pan nazywa Ducha Świętego "Duchem Prawdy" (J 16,13).
KKK 693 Poza imieniem własnym, które jest najczęściej używane w Dziejach Apostolskich
i Listach, u św. Pawła znajdują się określenia: Duch obietnicy (Ga 3, 14; Ef 1, 13), Duch
przybrania za synów (Rz 8, 15; Ga 4, 6), Duch Chrystusa (Rz 8, 11), Duch Pana (2 Kor 3, 17),
Duch Boży (Rz 8, 9. 14; 15, 19; 1 Kor 6, 11; 7, 40); u św. Piotra znajduje się określenie: Duch
chwały (1 P 4,14).
http://www.teologia.pl/
DUCH ŚWIĘTY
Chrześcijanin prowadzony przez Ducha Świętego nie trudzi się, zostawiając dobra tego
świata, aby biec za dobrami nieba. Umie dostrzec różnicę. (św. Proboszcz z Ars)

125. rocznica urodzin św. o. Maksymiliana Marii Kolbego
Życiorys (5)
17 lutego 1941 r. o. Maksymilian został aresztowany przez gestapo i przewieziony na Pawiak,
a 28 maja do Auschwitz.
Wielu zapamiętało go jako człowieka pełnego wiary, wewnętrznego pokoju.
Więźniowie mówili o nim:

Umacniał nasze dusze i sprawiał, że mieliśmy więcej
ufności w Bogu i osłabiał nasz lęk przed śmiercią...
Pamiętam jak mówił: Ja nie boję się śmierci; boję się
grzechu. Zachęcał nas, aby nie bać się śmierci i aby mieć
na sercu zbawienie naszych dusz. Mówił, że jeśli nie
będziemy obawiać się niczego, oprócz grzechu, modląc się
do Chrystusa i szukając wstawiennictwa Maryi, poznamy
pokój. Potem ukazywał nam Chrystusa, jako jedyne pewne
oparcie i jedyną pomoc, na którą mogliśmy liczyć.
Widzieliśmy jak on sam oddawał całe swoje życie, przeżywane w obozie koncentracyjnym,
w ręce Boga: całkowicie się mu powierzał, miłując Chrystusa i Matkę Bożą ponad wszystko
i przekonywał nas poprzez tę miłość. Naprawdę wydawało się, że nie ma większej siły od tej,
która od niego emanowała.
(Aleksander Dziuba, więzień Auschwitz)

https://niepokalanow.pl/

Żeby zrobić przyjemność jak największą Panu Bogu, unikaj nie tylko grzechu śmiertelnego
i powszedniego, ale staraj się wypełnić także rady.
NAŚLADUJ, CO WIDZISZ DOBREGO W INNYCH
(św. Maksymilian Maria Kolbe)
ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA NA WIELKI POST 2019 ROKU /fragm./
«Stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych» (Rz 8, 19)
Drodzy bracia i siostry, "Wielki Post" Syna Bożego polegał na tym, że wyszedł On na pustynię
stworzenia, aby wprowadzić je na nowo do tego ogrodu komunii z Bogiem, który był wcześniej
niż grzech pierworodny (por. Mk 1, 12-13; Iz 51, 3). Niech nasz Wielki Post będzie kroczeniem
po tej samej ścieżce, aby zanieść nadzieję Chrystusową także stworzeniu, które «zostanie
wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych» (Rz 8,
21). Nie pozwólmy, aby ten błogosławiony czas upłynął bezowocnie! Prośmy Boga, aby
pomógł nam wejść na drogę prawdziwego nawrócenia. Porzućmy egoizm i zapatrzenie się w
siebie a wpatrujmy się w Paschę Jezusa; zbliżmy się do braci i sióstr znajdujących się w trudnej
sytuacji, dzieląc się z nimi naszymi duchowymi i materialnymi dobrami. W ten sposób,
przyjmując w konkretach naszego życia zwycięstwo Chrystusa nad grzechem i śmiercią,
ukierunkujemy Jego przemieniającą moc także na całe stworzenie.
Z KRONIKI PARAFIALNEJ

28.02.2019 Bierzmowanie w naszej parafii

Z CZEGO SIĘ ŚMIEJOM U ANTKA NA WINKLU
Kowalscy bez zapowiedzi odwiedzili znajomych, u których zabawili bardzo długo.
W drodze powrotnej Kowalska mówi do męża:
- Ta nasza wizyta bardzo poprawiła im humory! Witając nas mieli takie kwaśne miny, a jak
wychodziliśmy, byli tacy szczęśliwi …

