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MODLITWA DO PATRONKI NASZEJ PARAFII
Maryjo, Matko Łaski Bożej! Ty znasz najskrytsze nasze myśli i wszystkie nasze sprawy.
Ty wiesz, jak bardzo potrzebujemy Twojej rady, natchnienia i pomocy. Wyjednaj nam
miłosierdziu Syna Twego. Niechaj Jego łaska nas umocni, abyśmy mogli wytrwale pełnić
Bożą wolę, z wielką pokorą i miłością. Amen.
PIERWSZE CZYTANIE
(Wj 20, 1 - 17) Ogłoszenie przykazań Bożych
W owych dniach mówił Bóg wszystkie te słowa: "Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię
wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie.
Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na ziemi nisko, ani tego,
co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył,
ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na
synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą.
Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają
moich przykazań. Nie będziesz wzywał imienia, Boga twego, Pana, do czczych rzeczy, gdyż
Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy. Pamiętaj o
dniu szabatu, aby go uświęcić. Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie zajęcia.
Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci Pana, Boga twego. Nie możesz przeto w dniu tym
wykonywać, żadnej pracy ani ty sam, ani syn twój, ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani
twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród twych bram.
W sześciu dniach bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, w
siódmym zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty.
Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą, twój Bóg, Pan, da tobie.
Nie będziesz zabijał. Nie będziesz cudzołożył. Nie będziesz kradł. Nie będziesz mówił
przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek. Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego.

Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani
jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego". Oto słowo
Boże
PSALM 19
Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne.
DRUGIE CZYTANIE
(1 Kor 1, 22-25) Chrystus ukrzyżowany jest mądrością Bożą
Bracia: gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa
ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan, dla tych zaś,
którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród Greków, Chrystusem, mocą
i mądrością Bożą. To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co
jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi. Oto słowo Boże.
CHWAŁA TOBIE, SŁOWO BOŻE.
Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna, Jednorodzonego; / każdy, kto w Niego wierzy,
ma życie wieczne.
EWANGELIA
(J 2, 13-25) Zapowiedź męki i zmartwychwstania
Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał
tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie oraz siedzących za stołami bankierów.
Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powyrzucał wszystkich ze świątyni, także
baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy
sprzedawali gołębie, rzekł: "Weźcie to stąd, a nie róbcie z domu mego Ojca targowiska".
Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: "Gorliwość o dom Twój pożera Mnie".
W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: "Jakim znakiem wykażesz się wobec nas,
skoro takie rzeczy czynisz?" Jezus dał im taką odpowiedź: "Zburzcie tę świątynię, a Ja w
trzech dniach wzniosę ją na nowo". Powiedzieli do Niego Żydzi: "Czterdzieści sześć lat
budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?" On zaś mówił o świątyni
swego ciała. Gdy więc zmartwychwstał, przy-pomnieli sobie uczniowie Jego, że to
powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Kiedy zaś przebywał w
Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w imię Jego, widząc
znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zwierzał się im, bo wszystkich znał i nie potrzebował
niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co się kryje w człowieku. Oto
słowo Pańskie.

OGŁOSZENIA
PLAN REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH, 11 – 14 MARCA 2018 r.
DOROŚLI
11 marca – IV Niedziela Wielkiego Postu
700 Msza Św. z kazaniem dla wszystkich
1000 Msza Św. z kazaniem dla wszystkich
1200 Msza Św. z kazaniem dla dzieci
1800 Msza Św. z kazaniem dla wszystkich
12 marca – Poniedziałek
900 Msza Św. z kazaniem dla wszystkich
1800 Msza Św. z kazaniem dla wszystkich

13 marca – Wtorek
900 Msza Św. z kazaniem dla wszystkich
1800 Msza Św. z kazaniem dla wszystkich
14 marca – Środa
900 Msza Św. z kazaniem dla chorych i Sakrament Namaszczenia Chorych
1800 Msza Św. z kazaniem dla wszystkich
SPOWIEDŹ ŚWIĘTA: 30 minut przed rozpoczęciem Mszy Świętej
DZIECI
12 marca – Poniedziałek
1030 Nauka rekolekcyjna dla dzieci I – III (szkoła)
1130 Nauka rekolekcyjna dla dzieci IV – VII (szkoła)
1230 Nauka rekolekcyjna dla Gimnazjum (szkoła)
13 marca – Wtorek
1030 Nauka rekolekcyjna dla dzieci I – III (szkoła)
1130 Nauka rekolekcyjna dla dzieci IV – VII (kościół)
1230 Nauka rekolekcyjna dla Gimnazjum (kościół)
14 marca – Środa
1030 Msza Święta dla dzieci z klas I - VII
1200 Msza Święta dla Gimnazjum
1300 Msza Święta dla dzieci z Chobotu (szkoła)

I NIEDZIELA
Dziś, w I niedzielę miesiąca, po Mszy Świętej o g. 1000 uczcimy Pana Jezusa Procesją
Eucharystyczną.
DROGA KRZYŻOWA
W piątki Wielkiego Postu zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych na nabożeństwo DROGI
KRZYŻOWEJ. Dzieci: g. 1715 ; Młodzież i dorośli 1830 /po Mszy św. wieczornej/.
GORZKIE ŻALE
W niedziele Wielkiego Postu zapraszamy na nabożeństwo GORZKICH ŻALI z kazaniem
pasyjnym. W tym roku jest ono odprawiane o godz. 1715.
KATECHEZA DLA DOROSŁYCH
W piątek 9 marca po Drodze Krzyżowej zapraszamy dorosłych i młodzież, tych którzy chcą
pogłębić swoją wiarę i wiedzę, na III Katechezę dla dorosłych – Sakrament Namszczenia
Chorych.
PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA W MARCU
GRUPA STARSZA (2 rok przygotowań) i GRUPA MŁODSZA (1 rok przygotowań)–
Niedziela (4 marca), g. 1715 – Nabożeństwo Gorzkich Żali w kościele.
PRZYGOTOWANIE DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ
We wtorek, 6 marca, zapraszamy dzieci z klas III przygotowujące się do I Komunii Świętej na
Mszę Świętą połączoną z katechezą liturgiczną o g. 1800. Po Mszy Świętej będzie spotkanie dla
dzieci i rodziców.
PRZYGOTOWANIE DO ROCZNICY I KOMUNII ŚWIĘTEJ
W ramach przeżywania Białego Roku, zapraszamy dzieci z klas IV przygotowujących się do
Rocznicy swojej I Komunii Świętej na próbę śpiewu i spotkanie przygotowujące do przeżycia
Wielkiego Czwartku, jako dnia wdzięczności za Sakrament Najświętszej Eucharystii. Spotkanie
odbędzie się z paniami katechetkami i panem organistą w niedzielę 11 marca o g. 1115 na Sali
Teatralnej.

ZAPOWIEDZI

Damian Jerzy Bodnar, kaw. z par. tut. i Aleksandra Katarzyna Sternik, panna z par. św.
Franciszka z Asyżu w Warszawie.
Niedziela, 04.03. III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, I NIEDZIELA MIESIĄCA
700
++Kazimierę (intencja imieninowa) i Jana Gawryś
00
10
W intencjach Wspólnot Żywego Różańca
00
12
++Piotra (22 rocznica), Antoniego (12 rocznica), Annę (8 rocznica) Szuba
00
18
+Aleksandra Rosa (1 rocznica)
Poniedziałek, 05.03.
700
Rezerwacja p. Bek
00
18
W intencjach Radia Maryja i wszystkich dzieł przy nim powstałych
Wtorek, 06.03.
700
O miłosierdzie Boże, łaskę nawrócenia i uwolnienia z nałogu dla Małgosi
00
18
++Wiktorię i Jana Woźnickich, Stanisława Celej
Środa, 07.03.
700
+Józefa Zagańczyka, Mariannę, Stanisława Dobosz
00
18
NOWENNA: Dziękczynno – błagalna w 70 rocznicę urodzin Teresy, o Boże
błogosławieństwo, wszelkie potrzebne łaski, opiekę Matki Najświętszej; W intencji o
szczęśliwą pielgrzymkę i jej dobre owoce; W intencji błagalnej, o zdrowie i Boże
błogosławieństwo dla Ewy; ++Janinę i Tadeusza Łabędź; +Elżbietę Gniado; +Henryka
Skwarek;
Czwartek, 08.03.
700
+Anastazję Wiechowską (intencja od Żywego Różańca)
00
18
Rezerwacja p. Mironiuk
Piątek, 09.03.
700
+Teresę Łada (intencja od Żywego Różańca)
00
18
NOWENNA: W intencji błagalnej, o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla
Ewy;+Elżbietę Gniado; +Danutę Rosa (2 rocznica); ++Bogdana Zawada (4 rocznica),
zm. z całej rodziny Zawada i Jackiewiczów; +Antoniego Malaga (22 rocznica) i
zmarłych z całej rodziny;
Sobota, 10.03.
700
++Zdzisława, Jadwigę, Władysława Świderskich, Aleksandra Adamiaka
00
18
W intencji rodziców modlących się na Różańcu Świętym za swoje dzieci, w intencji
ich dzieci oraz w intencji Koła Różańcowego Mężczyzn
Niedziela, 11.03. IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, REKOLEKCJE PARAFIALNE
700
W intencji Parafian
00
10
Dziękczynno – błagalna w 4 rocznicę urodzin Jana, o Boże błogosławieństwo,
wszelkie potrzebne łaski, opiekę Matki Najświętszej dla niego i brata
00
12
++Czesława, Helenę, Aleksandra, Andrzeja, Sylwestra, Wojciecha Skwarów
00
18
+Mirosława Iwańskiego (1 rocznica)

