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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
(2 Krn 36, 14-16. 19-23) Gniew i miłosierdzie Boże
Wszyscy naczelnicy Judy, kapłani i lud, mnożyli nieprawości, naśladując wszelkie
obrzydliwości narodów pogańskich i bezczeszcząc świątynię, którą Pan poświęcił w
Jerozolimie. Bóg ich ojców, Pan, bez wytchnienia wysłał do nich swoich posłańców,
albowiem litował się nad swym ludem i nad swym mieszkaniem. Oni jednak szydzili
z Bożych wysłanników, lekceważyli ich słowa i wyśmiewali się z Jego proroków, aż wzmógł
się gniew Pana na swój naród do tego stopnia, iż nie było ocalenia. Spalili też Chaldejczycy
świątynię Bożą i mury Jerozolimy, wszystkie jej pałace spalili ogniem i wzięli się do
zniszczenia wszystkich kosztownych sprzętów. Ocalałą spod miecza resztę król uprowadził
do Babilonu i stali się niewolnikami jego i jego synów, aż do nadejścia panowania perskiego.
I tak się spełniło słowo Pańskie, wypowiedziane przez usta Jeremiasza: "Dokąd kraj nie
wywiąże się ze swych szabatów, będzie leżał odłogiem przez cały czas swego zniszczenia, to
jest przez siedemdziesiąt lat". Aby się spełniło słowo Pańskie, z ust Jeremiasza, pobudził Pan
ducha Cyrusa, króla perskiego, w pierwszym roku jego panowania, tak iż obwieścił on
również na piśmie w całym państwie swoim, co następuje: "Tak mówi Cyrus, król perski:
Wszystkie państwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebios. I On mi rozkazał zbudować Mu dom w
Jerozolimie, w Judzie. Jeśli z całego ludu Jego jest między wami jeszcze ktoś, to niech Bóg
jego będzie z nim; a niech idzie!" Oto słowo Boże

PSALM 37
Kościele święty, nie zapomnę ciebie.
DRUGIE CZYTANIE
(Ef 2, 4-10) Umarli wskutek grzechu zostaliśmy zbawieni przez łaskę
Bracia: Bóg, będąc bogaty w miło-sierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i
nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską
bowiem jesteście zbawieni! Razem też wskrzesił i razem posadził na wyżynach niebieskich,
w Chrystusie Jezusie, aby w nadchodzących wiekach przemożne bogactwa Jego łaski
wykazać na przykładzie dobroci względem nas, w Chrystusie Jezusie. Łaską bowiem
jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest to dar Boga: nie z
uczynków, aby się nikt nie chlubił. Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie
Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili. Oto słowo
Boże.
CHWAŁA TOBIE, KRÓLU WIEKÓW.
Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna, Jednorodzonego; / każdy, kto w Niego wierzy,
ma życie wieczne.
EWANGELIA
(J 3, 14-21) Bóg posłał swego Syna, aby świat został zbawiony
Jezus powiedział do Nikodema: "Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by
wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak
bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego
wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat
po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy
w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w
imię Jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz
ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem,
kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie
potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się
okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu". Oto słowo Pańskie.

OGŁOSZENIA
Dziś w naszej parafii rozpoczynamy czas rekolekcji wielkopostnych dla dorosłych, dzieci i młodzieży
szkolnej. Zapraszamy do wykorzystania tego czasu łaski, który daje nam Pan Bóg. Zapraszamy do
zatrzymania się nad Słowem Bożym, które Pan Bóg do nas kieruje, po to, aby przez życie
sakramentalne przyprowadzić nas do Siebie. Ogarnijmy modlitwą siebie nawzajem, aby te rekolekcje
przyniosły dobre owoce w naszym życiu duchowym i doczesnym.
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)
1245 Nauka rekolekcyjna dla Gimnazjum (szkoła)
13 marca – Wtorek
1030 Nauka rekolekcyjna dla dzieci I – III (szkoła)
1130 Nauka rekolekcyjna dla dzieci IV – VII (kościół)
1300 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)
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 16 marca po Drodze Krzyżowej zapraszamy dorosłych i młodzież, tych którzy chcą pogłębić
swoją wiarę i wiedzę, na IV Katechezę dla dorosłych – Eugenika – selekcja ludzi – koszmar dzisiejszych
czasów.
KONCERT WIELKOPOSTNY
W niedzielę 18 marca, po Mszy Świętej o g. 1000 zapraszamy na Koncert Wielkopostny.
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 dzisiejszą niedzielę 11 marca o g. 1115 na Sali Teatralnej.
PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA
W ramach przygotowania do Sakramentu Bierzmowania zapraszamy Grupę Starszą (2 rok
przygotowań) oraz Grupę Młodszą (1 rok przygotowań) na Nabożeństwo Drogi Krzyżowej, w piątek 16
marca o g. 1830 (po Mszy Świętej wieczornej). Po drodze Krzyżowej Grupa Starsza (2 rok przygotowań)
zostaje w kościele i odbiera od pań katechetek kartki z terminarzem egzaminu, prób i wszystkimi
szczegółami związanymi z przyjęciem Sakramentu Bierzmowania, który zostanie udzielony w piątek 13
kwietnia o g. 1800 przez Ks. bp Romualda Kamińskiego.
OGŁOSZENIE CARITAS
P.Z. Caritas od dzisiejszej niedzieli będzie rozprowadzał świece Wielkanocne. Zebrane fundusze będą
przeznaczone na dzieła charytatywne naszej diecezji. Prosimy także, aby osoby, które wzięły udział w
akcji – Torba pełna Miłości o przynoszenie wypełnionych toreb artykułami higienicznymi do 18 marca
br. Tymu artykułami zostaną obdarzeni najbardziej potrzebujący z naszej parafii.

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)
Poniedziałek, 12.03. REKOLEKCJE PARAFIALNE
700
900
Dziękczynno – błagalna , o Boże błogosławieństwo, wszelkie potrzebne łaski i zdrowie dla
Weroniki w 5 rocznicę urodzin
00
18
++Annę, Stanisława Żuchowskich, Marię, Bolesława Ignaczak, zm. z całej rodziny
Stańczykowskich, Grzegorza, Wojciecha Ładnych, Józefa Gadomskiego, zm. z całej rodziny
Gadomskich
Wtorek, 13.03. REKOLEKCJE PARAFIALNE
700
900
1800
+Aleksandra Otto (1 rocznica)
Środa, 14.03. REKOLEKCJE PARAFIALNE
700
+Andrzeja
900
+Arkadiusza Wasilewskiego
30
10
W intencji uczniów, nauczycieli, pracowników Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w
Halinowie
00
12
W intencji uczniów, nauczycieli, pracowników Gimnazjum w Halinowie
00
13
W intencji uczniów, nauczycieli, pracowników w Chobocie (Msza Święta Rekolekcyjna dla
dzieci w Szkole w Chobocie)
1800
NOWENNA: W intencji błagalnej, o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Ewy; O łaskę
uzdrowienia dla Elżbiety; Dziękczynno – błagalna w dniu urodzin Agnieszki, jej męża Marka
i ich dzieci i wnuczka, o Boże błogosławieństwo dla nich; +Elżbietę Gniado; +Halinę
Tyczyńską (30 dzień po pogrzebie); ++Wacława i Stanisławę Jaglińskich, Eugeniusza, Ewę
Kowalewskich, zm. z r. Jaglińskich, i Lubelskich
Czwartek, 15.03.
700
1800
++Annę, Pawła Tkaczyków, Helenę, Mariannę, Janinę Świtkowskie, Michała, Jana,
Władysława, Stanisława Świtkowskich, Janinę, Ireneusza Roś
Piątek, 16.03.
700
1800
NOWENNA: W intencji błagalnej, o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Ewy; O opiekę
Matki Bożej i Jezusa Miłosiernego w chorobie i łaskę zdrowia dla Zosi; ++Halinę Warda (1
rocznica), męża Kazimierza i zmarłych z rodziny; +Elżbietę Gniado; +Halinę Tyczyńską;
++Alinę Rak (4 rocznica), Pawła, Stanisławę, Stanisława Rak; ++Helenę Kucińską – Parol i
Józefa Kucińskiego (intencja imieninowa), Eugeniusza Parol; ++Józefa, Stanisławę, Józefa
Kaim, Jadwigę, Klemensa Florowskich;
Sobota, 17.03.
700
++Romana Kosowskiego, Piotra Kwaśnego
00
18
++Teodora Dobosza (3 rocznica), Piotra, Bronisławę Doboszów, Józefa i Stanisławę Rogala
Niedziela, 18.03. V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
700
W intencji Parafian
00
10
W intencji dusz polecanych w Wypominkach Parafialnych
00
12
++Edwarda, Józefę, Natalię, Bolesława Jarosz, Stanisławę, Józefa Kaim
00
18
Rezerwacja p. Dobosz

