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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU LAETARE
1. Dziś IV Niedziela Wielkiego Postu zwana niedzielą Radości (Laetare). Kościół święty,
nowa Jerozolima, cieszy się z obfitości dóbr nadprzyrodzonych, łask płynących z chrztu
i Eucharystii, którymi obdarza swe dzieci. W tradycji rzymskiej jest to „niedziela róż”,
ponieważ w tym dniu obdarowywano się pierwszymi kwiatami zakwitających róż, a Ojciec
Święty poświęcał złotą różę, którą ofiarowywał osobie zasłużonej dla Kościoła. Stąd
w liturgii dzisiejszej niedzieli różowy kolor szat.
Zapraszamy do udziału w Gorzkich Żalach z kazaniem pasyjnym o godz. 16.15.
2. Dziś zbiórka na pomoc rodzinom w Aleppo - nasza parafialna jałmużna wielkopostna
dla tych, którzy potrzebują pomocy.
3. Dziś też posiedzenie Parafialnej Rady Duszpasterskiej o godz. 14.30.
4. Spotkanie Rodzin należących do wspólnoty Domowego Kościoła w poniedziałek o 16.30.
Rodziny zainteresowane włączeniem się we wspólnotę mogą zgłosić się do O. Proboszcza.
5. W sobotę rozpoczynamy rekolekcje wielkopostne, które poprowadzi O. Symplicjusz
Sobczyk OFM, gwardian z Jabłonkowa (Czechy). W niedzielę w domu parafialnym
o 14.30 zostanie wyświetlony film o św. Maksymilianie Marii Kolbe pt.: „Dwie
Korony”. Serdecznie zapraszamy. Rekolekcje zakończymy 10 kwietnia Drogą Krzyżową
ulicami parafii, poświęceniem przez O. Prowincjała terenu budowy nowego kościoła
i klasztoru oraz nowego krzyża na placu budowy. Pod chórem znajdują się kartki
z programem naszych ćwiczeń duchowych.
6. 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. 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. Wierni, którzy odprawią pobożnie Drogę Krzyżową mogą zyskać odpust
zupełny, spełniając przy tym zwykłe warunki odpustu.
7. Zachęcamy do postu i innych uczynków pokutnych, zwłaszcza dzieł miłosierdzia.
8. Trwa zbiórka wielkanocnych darów dla potrzebujących rodzin naszej parafii. Dary te
składamy przy ołtarzu św. Antoniego lub przy furcie klasztornej.
9. Msza św. i nabożeństwo za przyczyną św. Michała Archanioła z modlitwą wstawienniczą
przed Najśw. Sakramentem o uzdrowienie i uwolnienie z nałogów, uzależnień, stanów
depresyjnych, w int. niepełnosprawnych, chorych i w podeszłym wieku w środę o 18.00.
10. W tym tygodniu przypadają I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. Zachęcamy do
skorzystania ze spowiedzi i komunii św. wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana
Jezusa. Okazja do spowiedzi pół godziny przed każdą Mszą.
11. W czwartek o godz. 17.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo do św.
Franciszka w int. FZŚ, kapłanów i osób konsekrowanych oraz o nowe powołania
kapłańskie, zakonne i misyjne.
12. W piątek o godz. 8.30 odwiedziny chorych. Chorych niezapisanych na stałej liście prosimy
zgłaszać przy furcie lub w zakrystii. Świąteczne odwiedziny odbędą się 16 kwietnia.

13. Spowiedź dla wszystkich dzieci w I piątek już od 16.30. O 17.00 Msza św. I-piątkowa
z udziałem dzieci. Młodzież naszej parafii zapraszamy do spowiedzi św. od 18.00 i na
Mszę św. I-piątkową o 18.30, po której odbędzie się modlitewny wieczór uwielbienia.
14. W sobotę o 7.30 modlitwa różańcowa, o 8.00 Msza św. w int. wynagr. Niepokalanemu
Sercu Maryi za grzechy oraz w int. Wspólnoty Żywego Różańca, nabożeństwo w ramach
praktyk pięciu I sobót miesiąca oraz spotkanie Żywego Różańca. O godz. 17.30
nabożeństwo różańcowe z prośbą o Światło Ducha Świętego dla O. Rekolekcjonisty
i wszystkich uczestników rekolekcji parafialnych oraz Msza św. w porządku niedzielnym.
15. Zachęcamy dzieci, młodzież, rodziny, grupy parafialne do udziału w konkursie na najlepszą
i największą palmę.
16. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, którą można nabyć wychodząc z kościoła.
W ostatnim tygodniu zmarło miesięczne dziecko śp. Antoni MULLNER z ul. Panewnickiej.
Polećmy w modlitwie rodziców +Antoniego: Zdrowaś Maryjo…
Za wszelkie ofiary, modlitwy i wyrazy życzliwości składamy serdeczne podziękowania
„Bóg zapłać”. Niech Pan Bóg nam błogosławi na wielkopostnej drodze do Wielkanocy.
Intencje modlitwy na kwiecień 2019
Intencja ogólna: Za lekarzy i pracowników humanitarnych, przebywających na obszarach
wojennych, którzy narażają własne życie, aby ocalić innych.
Intencja własna: Za dzieci, które w tym roku po raz pierwszy przyjmą Ciało Chrystusa,
aby przez częste przyjmowanie Komunii św. więcej kochały Boga i ludzi oraz za młodzież,
która przyjęła sakrament bierzmowania o silną wiarę.
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IV Niedziela Wielkiego Postu – Laetare – 31.03.
Za ++ Krystynę PŁAWECKĄ, męża Wiktora i syna Artura.
W int. o. Maksymina z prośbą o Boże błog., wszelkie łaski i opiekę Maryi – int. od
grupy modlitewnej „Margaretka”.
W int. Karola z ok. 7. rocz. ur. z prośbą o Boże błog., opiekę Maryi, Anioła Stróża
i Świętych.
CHRZTY I ROCZKI.
W int. Elżbiety BEDNARZAK z ok. 50. rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze Boże błog., zdrowie, opiekę Maryi, Aniołów i Świętych dla całej rodziny. TD
Za + Piotra PĄCZEK.
Poniedziałek – 1.04.
W int. dusz w czyśćcu cierpiących.
W int. Eugenii z prośbą o Bożą opiekę i łaskę zdrowia.
Za + Barbarę RIEDEL (czyt. Ridel) w 2. rocz. śm.
Wtorek – 2.04.
Za + Janusza MÓŁKĘ – int. od Zakładu Pogrzebowego „Angelus”.
Za ++ Antoniego BARON w 4. rocz. śm. i z pokrewieństwa.
Za ++ Edwardę RECHUL i Tomasza POCZTOWSKIEGO.
Środa – 3.04.
Za + Józefa TWARDAK – int. od Zakładu Pogrzebowego „Angelus”.
Przez wstaw. św. Michała Archanioła z prośbą o uzdrowienie i uwolnienie z nałogów,
uzależnień, stanów depresyjnych, w int. niepełnosprawnych, chorych i w podeszłym
wieku.
Za ++ rodziców Helenę i Józefa BEDNARA, Gertrudę i Ryszarda MŁOCEK oraz
dusze w czyśćcu cierpiące.

I Czwartek miesiąca – 4.04.
7.00 Za ++ rodziców Emę i Wilhelma, ks. Antoniego i siostrę Małgorzatę.
18.00 W int. Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.
18.00 W int. naszej wspólnoty zakonnej, dobrodziejów oraz o nowe powołania kapłańskie,
zakonne i misyjne.
I Piątek miesiąca – 5.04.
7.00 W int. rodzin KWIEK, STERKOWICZ, SEKULAR z podz. za otrzymane łaski
z prośbą o dalsze Boże błog., opiekę Maryi i Świętych.
17.00 Za ++ ojca Edmunda URBANA, z rodzin URBAN, CIERPIOŁ, PLEWNIA
i ZYGMUNT.
18.30 Za ++ rodziców Marię i Jana oraz brata Andrzeja.
I Sobota miesiąca – rozpoczęcie REKOLEKCJI PARAFIALNYCH – 6.04.
8.00 W int. wynagr. Niepokal. Sercu Maryi za grzechy oraz w int. Wspóln. Żyw. Różańca.
18.00 Za ++ Bolesława STASZEWSKIEGO w 1. rocz. śm., rodziców i braci z obu stron.
V Niedziela Wielkiego Postu – REKOLEKCJE PARAFIALNE – 7.04.
7.00 Za + Waldemara KRUPĘ.
8.30 Za + męża Henryka.
10.00 W int. Nicolasa z ok. 11. rocz. ur. oraz Klaudii, Wioletty i Karoliny z prośbą o Boże
błog., opiekę Maryi i Aniołów Stróżów.
11.30 W int. Artura z ok. 18. rocz. ur., siostry Martyny i brata Daniela z prośbą o zdrowie
i potrzebne łaski.
17.00 Za ++ rodziców Zytę i Andrzeja GAŁUSZKA oraz Marię i Franciszka IGNASIAK.
W naszym klasztorze odprawiana jest Msza św. do Dworu Niebieskiego:
w int. Ireny SORNEK z prośbą o rozeznanie i wypełnienie woli Bożej, o zdrowie i wszelkie
potrzebne łaski (od 3.04. do 3.05.2019)
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 15,1-3.11-32)
Przebaczający Ojciec
Wielka jest różnica między najemnikiem a synem. Najemnik w relacji kieruje się
egoistycznym zyskiem, a jednocześnie jest podszyty strachem. Takie życie nie
zapewnia warunków dla rozwoju człowieka, lecz staje się wegetacją. Natomiast
relacja z synem jest relacją nadziei, opartą na niezmiennej miłości Ojca. Nie ma takiego
grzechu, z którego nie mógłby mnie podnieść. Ojciec nigdy się mnie nie wyrzeka, choć rani Go
mój grzech. Wystarczy tylko powrócić, nawet bez słów. On i tak wybiegnie mi naprzeciw. Bo
Bóg, gdy przebacza, czyni to jako miłujący Ojciec, a nie chłodno działający urzędnik. Nie tylko
przygarnia i podnosi grzesznika, ale przebacza od wewnątrz, bo wchodzi w serce człowieka.
I umacnia go najlepszym pokarmem.
Boże, mój Ojcze, umocnij w moim sercu prawdę o Twojej miłosiernej miłości. Wspomagaj mnie
swoją łaską, abym zawsze znajdował drogę do Twojego domu.
ks. Janusz Lekan
DUCH ŚWIĘTY
Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze – Ducha
Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie,
ponieważ u was przebywa i w was będzie (Ewangelia wg św. Jana 14, 16-17).

KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO O DUCHU ŚWIĘTYM

polecić."

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
Benedykt XVI, Kolonia, 21.08.2005

Symbole Ducha Świętego
KKK 696 Ogień. Podczas gdy woda oznaczała narodzenie i płodność życia udzielanego
w Duchu Świętym, ogień symbolizuje przekształcającą energię dzieł Ducha Świętego. Prorok
Eliasz, który "powstał jak ogień, a słowo jego płonęło jak pochodnia" (Syr 48,1), swoją
modlitwą sprowadza ogień z nieba na ofiarę na górze Karmel (Por. 1 Krl 18, 38-39); jest on
figurą ognia Ducha Świętego, który przekształca wszystko, czego dotknie. Jan Chrzciciel, który
pójdzie przed Panem w duchu i mocy Eliasza" (Łk 1,17), zapowiada Chrystusa jako Tego,
który "chrzcić... będzie Duchem Świętym i ogniem" (Łk 3, 16), tym Duchem, o którym Jezus
powie: "Przyszedłem rzucić ogień na ziemię, i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął" (Łk
12, 49). W postaci języków "jakby z ognia" Duch Święty spoczywa na uczniach w poranek
Pięćdziesiątnicy i napełnia ich sobą (Dz 2, 3-4). Tradycja duchowa zachowa tę symbolikę ognia
jako jedną z najlepiej wyrażających działanie Ducha Świętego (Por. św. Jan od Krzyża, Żywy
płomień miłości): "Ducha nie gaście" (1 Tes 5, 19).

125. rocznica urodzin św. o. Maksymiliana Marii Kolbego

(7)

Ostatnie dni w bunkrze głodowym były największym świadectwem miłości:
W bunkrze znajdował się o. Kolbe do naga rozebrany i czekał na śmierć głodową. Zaduch był
straszny, posadzka cementowa, tylko wiadro na potrzeby naturalne. Ojciec Kolbe nigdy nie
narzekał. Głośno się modlił tak, że i jego
współtowarzysze mogli go słyszeć i razem z nim
się modlić.
Z celi, w której znajdowali się ci biedacy,
słyszano
codziennie
głośne
odprawianie
modlitw, różańca i śpiewy, do których
przyłączali się też więźniowie z sąsiednich cel.
Umarł po dwóch tygodniach zgładzony
zastrzykiem fenolu. Ojciec Kolbe umiał
pocieszyć ludzi. Współwięźniowie narzekali i w
rozpaczy krzyczeli i przeklinali. Po jego słowach
uspokajali się. Gdy miałem jego ciało z celi wynieść, siedział na posadzce oparty o ścianę
i miał oczy otwarte. Jego ciało było czyściutkie i promieniowało. Jego twarz oblana była
blaskiem pogody. Wzrok o. Kolbe był zawsze dziwnie przenikliwy. SS-mani go znieść nie
mogli i krzyczeli: Patrz na ziemię, nie na nas! Pewnego razu podziwiając jego męstwo za życia
mówili między sobą: Takiego klechy jak ten nie mieliśmy tu jeszcze. To musi być
nadzwyczajny człowiek.
(Bruno Borowiec, tłumacz Bloku śmierci w Auschwitz)
Maksymilian Kolbe zmarł 14 sierpnia 1941 r. dobity zastrzykiem fenolu. Jego ciało zostało
spalone w krematorium następnego dnia. Papież Jan Paweł II kanonizował go 10 października
1982 r. Ogłosił go również Męczennikiem z miłości.
Żeby zrobić przyjemność jak największą Panu Bogu, unikaj nie tylko grzechu śmiertelnego
i powszedniego, ale staraj się wypełnić także rady.
Dozwól się prowadzić, szczególnie w rzeczach, które ci się nie podobają.
(św. Maksymilian Maria Kolbe)

