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Prawidło tygodnia:
„Grzech jest jedynym nieszczęściem na świecie i on jedynie może słusznie
zasmucić człowieka”.
- bł. Honorat Koźmiński

CZYTANIE I
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. Pan, Bóg ich ojców, bez ustanku wysyłał 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 już ratunku. Spalili też Chaldejczycy świątynię Bożą i zburzyli mury Jerozolimy, wszystkie jej pałace spalili i wzięli się
do niszczenia wszystkich kosztownych sprzętów. Ocalałą spod miecza resztę
król uprowadził na wygnanie 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 dopełni 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
ktoś z was jest z całego ludu Jego, to niech Bóg jego będzie z nim, a niech
idzie!»

Kościele święty, nie zapomnę ciebie.
Nad rzekami Babilonu siedzieliśmy, *
płacząc na wspomnienie Syjonu.
Na topolach tamtej krainy *
zawiesiliśmy nasze harfy.
Bo ci, którzy nas uprowadzili, *
żądali od nas pieśni.
Nasi gnębiciele żądali pieśni radosnej: *
«Zaśpiewajcie nam którąś z pieśni syjońskich!»

Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego; każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne.

Jakże możemy śpiewać pieśń Pańską *
w obcej krainie?
Jeruzalem, jeśli zapomnę o tobie, *
niech uschnie moja prawica.
Niech mi język przyschnie do gardła, *
jeśli nie będę o tobie pamiętał,
jeśli nie wyniosę Jeruzalem *
ponad wszelką swoją radość.

CZYTANIE II
Ef 2, 4-10
Umarli wskutek grzechu zostali zbawieni przez łaskę
Bracia: Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas
umiłował, i to 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 przeogromne bogactwo swej łaski okazać przez dobroć względem nas, w Chrystusie Jezusie. Łaską bowiem jesteście zbawieni
przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków,

aby się nikt nie chlubił. Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je
pełnili.

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 trzeba, 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 źle czyni, nienawidzi światła i nie zbliża się
do światła, aby jego uczynki nie zostały ujawnione. Kto spełnia wymagania
prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu».

Rozważanie
Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu
/ J 3, 18 /

Warunkiem otrzymania zbawienia i życia wiecznego jest wiara w Jezusa Chrystusa / J 3, 16 /. Nie polega ona na przyjęciu samych objawionych
prawd, ale na zbliżeniu się do światła / J 3,21 / - zbudowaniu relacji z Bogiem / Program duszpasterski /. Kto wierzy w Niego? „Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu” / J 3,21 /. Oczywiście, prawdę trzeba poznać, nie wolno będąc
ochrzczonym pisać do koleżanki: ja już się wypisałam z lekcji religii i tobie
też radzę, będziesz dwie godziny mniej w szkole. Droga uczennico klasy VII.
To rodzice do końca szkoły podstawowej decydują, czy masz chodzić na lekcje religii. Mnie też nieraz mówią: nie masz zielonego pojęcia, a się mądrzysz. Słyszałem w tramwaju, jak dziewczynka mówiła do koleżanki: widziałaś kiedy Pana Boga, głupia. A własne myśli widzisz? - spytałem. Nie widzisz, czyli według ciebie ich niema. Myśli są niematerialne. Nie mają cech
materii: długość, szerokość, głębokość. Powiem więcej, są nawet dwie drogi
poznania Boga:

1. Świat / kto to zaprogramował 13,7 mld lat temu /
2. Jezus Chrystus, bo Zmartwychwstał. Jak dowodzimy Zmartwychwstania?
Przez ukazywania się Pana Jezusa / jadł, nauczał / po śmierci przez 40 dni.
Dlatego wierzymy w Pana Jezusa jako Boga. Trzeba tak wierzyć, żeby np.
otrzymać sakrament Chrztu Świętego. Nasz Katechizm mówi: Komu udziela
się Sakramentu Chrztu? Człowiekowi, który wierzy, że Jezus jest Synem Bożym. Po to są lekcje religii w szkole dla dzieci ochrzczonych / chrześcijan /.
Wiarę trzeba znać, przekazywać i bronić. Pan Jezus umarł na krzyżu za nas,
bo kocha ludzi, całe trzy lata mówił, że Bóg nas kocha i sam dał dowód. Ale,
żeby ludzie w to uwierzyli, to Zmartwychwstał, pokazał, że jest Bóg. Jak chodzimy na lekcje religii, to dajemy odpowiedź: tak wierzę w Boga, jestem
chrześcijaninem.
„Apostoł Paweł uważa, że chwała Chrystusa objawia się w Zmartwychwstaniu. Natomiast Jan Ewangelista mówi, że w męce i podniesieniu na
krzyżu objawia się chwała Boga. W ujęciu Jana ewangelisty prawda to Chrystus, który objawia Ojca, jest drogą, która prowadzi do Ojca. „Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze
mnie” / J 14,6 /.
„Kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego - te słowa są pouczeniem, że nikomu nie wolno wydawać
wyroku potępienia na tych, którzy nie wierzą. Bóg kocha wszystkich bez różnicy, niezależnie od odpowiedzi udzielonej na Jego miłość. On nie każe i nie
potępia nikogo. To sam człowiek, który nie wierzy, potępia samego siebie” /
ks. Stanisław Ormanty TChr, Żywe jest słowo Boże, 2018, część I, s. 362 /.

W radosną niedzielę Laetare liturgia słowa skupia się wokół czterech
obrazów: węża, krzyża, miłości i światła. Św. Jan ukazuje krzyż Jezusa jako
tron Króla i miejsce wywyższenia Jezusa. Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że JA JESTEM / J 8,28 /. A Ja gdy zostanę nad ziemię
wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie / J 12,32 /. Jezus na krzyżu
przyciąga wszystkich do siebie swoją miłością. Krzyż Jezusa mówi, albo raczej krzyczy o miłości Boga do człowieka. Miłość należy do istoty Boga, bo
Bóg jest miłością / 1 J 4,8 /.
Dlatego mamy kościoły pod wezwaniem Św. Krzyża, np. Bazylika Św.
Krzyża przy Krakowskim Przedmieściu, budowana prawie 20 lat do 1696
przez architekta włoskiego, polskiego pochodzenia Janusza Fontanę. Fasada
na wieżach przez jego syna Jakuba Fontanę w 1756 r. Jakub Fontana jest
autorem kościoła Św. Rocha w Jasieńcu 1740-1747, a fundatorem Generał
Sobieskiego pod Wiedniem Grzegorzewski. Byłem tam siedem lat proboszczem przed przyjściem do naszej parafii. W kościele Św. Krzyża w Warszawie
w roku 1974 Kardynał Stefan Wyszyński miał „kazania Świętokrzyskie”, a
13.06.1987 r. Jan Paweł II spotkanie z 1500 twórcami. Od 1980 r. jest z Bazyliki transmisja Mszy św. co niedzielę w radiu o godz. 9.00.
Książeczkę Stefan Kardynał Wyszyński pt. - „Droga Krzyżowa” dla pra-

Intencje mszalne
-cowników pióra otrzymałem od kolegi „na pamiątkę w dniu święceń”. Stacja II - Jezus bierze krzyż na ramiona swoje: „Nie chcę myśleć, że to był
krzyż z drzewa. Owszem, pomyślę, że to był ciężar świata, ciężar człowieczeństwa, że to był i ten ciężar, który w pewnej cząstce na mnie spada. A
więc mój krzyż i mój ciężar.
„Położył Pan na ramiona Jego nieprawość nas wszystkich”. Niesie i
moją nieprawość. Ale nie tylko. On niesie moje zadania życiowe, albowiem
sam ich udźwignąć nie mogę. Może niekiedy myślę, że nie podołam, bom
niemocny, słaby. Będę pamiętać i o tym, że w przeciwnościach jest moc doświadczeń i że wystarczy mi Łaska, której Bóg mi udziela.
Może wydaje mi się, że jestem niezdolny do wielu zadań i trudów, do
wyznania wiary, do zajęcia własnego stanowiska. Pomyślę: Nie idę sam, mój
krzyż niesie mój Bóg. Jest nas dwóch: On i ja. Chrześcijanin nigdy nie jest
samotny, jest z nim Chrystus. Idą razem.
W trudzie codziennym specjalnie pamiętać będę o tym: jesteś przy
mnie, podsuwasz Twoje ramię pod mój krzyż. Idziemy więc razem”.
ks. Stanisław Stradomski
***
W piątek, 19 marca będziemy obchodzili
Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny

Jedna z najstarszych modlitw do św. Józefa:
O, święty Józefie, którego opieka przed tronem Boga
jest tak wspaniała, mocna i natychmiastowa, powierzam Ci wszystkie moje sprawy i pragnienia.
O, święty Józefie, pomóż mi przez Twoje potężne
wstawiennictwo i wyproś mi u Twojego Boskiego
Syna wszelkie duchowe błogosławieństwa, żebym –
poddany Twojej niebiańskiej mocy – mógł złożyć
moje dziękczynienie i hołd najbardziej kochającemu
ze wszystkich ojców.
O, święty Józefie, nigdy nie zmęczę się kontemplowaniem Ciebie. A w Twoich ramionach zasypia Jezus. Nie ośmielę się zbliżyć do Ciebie, kiedy On spoczywa na Twoim sercu. Uściskaj Go mocno w moim
imieniu, ucałuj Jego drogocenną głowę i poproś Go,
by odwzajemnił ten pocałunek, kiedy będę wydawał
moje ostatnie tchnienie.
Święty Józefie, patronie odchodzących dusz,
módl się za mnie.
Amen.

PONIEDZIAŁEK 15 III
6.30 ++ Helenę, Bronisławę i Julię
8.00 + braci Roberta i Jerzego MASTALERCZYKÓW
8.00 W intencji Panu Bogu wiadomej
przez wstawiennictwo św. Józefa
17.30 + Stanisława TYCZYŃSKIEGO
(greg 23)
17.30 W intencji Panu Bogu wiadomej
18.30 ZA OJCZYZNĘ
18.30+Kazimierza BIEGAJA (z racji imienin), Konstantego i Helenę NOWAK i z
rodz. BIEGAJÓW, NOWAKÓW, ŁUKASIEWICZÓW, SUROWIECKICH
WTOREK 16 III
6.30 + Antoniego
8.00 Dziękczynno - błagalna za przebytą operację z prośbą o powrót do zdrowia
dla Katarzyny
8.00 W intencji panu Bogu wiadomej
przez wstawiennictwo św. Józefa
10.30 Msza św. Pogrzebowa + Lecha Andrzeja WARZEC
17.30 +Stanisława TYCZYŃSKIEGO(24)
17.30 W intencji Panu Bogu wiadomej
18.30 W intencji AKCJI KATOLICKIEJ
18.30 + Andrzeja SZYMANOWSKIEGO
ŚRODA 17 III
6.30 W intencjach s. Józefy – imieninowa: O Boże błogosławieństwo i potrzebne
łaski dla Bronisławy z rodziną i łaskę zbawienia dla +Józefa i Zofii
8.00 W intencji S. Józefy - imieninowa
8.00 W intencji Bogu wiadomej przez
wstawiennictwo św. Józefa
17.30 +Stanisława TYCZYŃSKIEGO(25)
17.30+Halinę, Antoniego, Jana TERLIKOWSKICH i dusze w czyśćcu cierpiące
18.30 Intencja zbiorowa do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy:
• + Lecha Andrzeja WARZEC (10 dni po
śmierci)
CZWARTEK 18 III
6.30 O powołania do Zgromadzenia
Sióstr Nazaretanek
8.00 O Boże błogosławieństwo, dar żywej wiary i potrzebne łaski dla Mateusza
KUBIAKA
8.00 W intencji Bogu wiadomej przez
wstawiennictwo św. Józefa
17.30 + Edwarda MAUL (12 rocz śm),
jego Rodziców i brata Stanisława, oraz +
Barbarę MAUL, Janinę i Józefa WRO-

NÓW i Józefa SABALA oraz Stefanię i
Jana BRODZIK
17.30 Przez wstawiennictwo św. Józefa
w intencji Panu Bogu wiadomej
18.30+Stanisława TYCZYŃSKIEGO 26
18.30 W intencji dziękczynnej z okazji
urodzin ADAMA z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej
PIĄTEK 19 III - uroczystość ŚW.
JÓZEFA
6.30 Dziękczynna za opiekę św. Józefa
nad Zgromadzeniem Sióstr Nazaretanek
z prośbą o dalsze wstawiennictwo
8.00 + Józefa KOWALCZYKA w 14
rocz śm oraz ++ Rodziców
8.00 +Stanisława TYCZYŃSKIEGO 27
17.30 + Józefa KOZŁOWSKIEGO
17.30 ++ Józefa, Mariannę i Sylwestra
SAŁAWIŁÓW
18.30 ++ Julię i Jana GARDYŃSKICH i
Kazimierza WAJSZCZAKA
18.30+Józefa, Aleksandrę Milęckich, z
rodz. KRASIEJKÓW, Milęckich, MICHAŁKOWSKICH i BLISKICH
SOBOTA 20 IV
6.30 O Boże miłosierdzie i opiekę Matki Bożej dla ks. kanonika Stanisława
8.00 + Helenę i Józefa MATYSIAK
8.00 + Marię NOWAKIEWICZ
17.30 O Boże błogosł. dla Fryderyka
GOZDECKIEGO i jego rodziny
17.30 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Ewy i Pawła
18.30+Stanisława TYCZYŃSKIEGO 28
Niedziela 14 III - IV Niedziela
Wielkiego Postu
7.00 +S. Wiktorię WACH w 2 rocz śm
8.30 +Ks. Stanisława Kurka w 8 rocz śm
10.00 ZA PARAFIAN
10.00 + Zdzisława i Zbigniewa ŻÓŁKIEWSKICH i jego rodziców oraz siostry i braci
11.30 + Kazimierę SITAREK, ++ Rozalię i Antoniego SITAREK, Janinę i Kazimierza WIĘCŁAWSKICH
13.00 ++ Józefa, Mariannę, Leona i
Wiesława BOCIAN
15.00 MSZA ŚW. INICJACYJNA + Witolda (39 rocz śm), Jana, Bronisławę,
Karolinę, Józefa, Jana i zm z ich rodzin
17.00+Stanisława TYCZYŃSKIEGO (29
19.00 O Boże błogosławieństwo dla Roberta w rocznicę urodzin

Ogłoszenia Parafialne - cz. 2/2
Ogłoszenia Parafialne - cz. 1/2
1.Przy wyjściu z kościoła znajdziemy wyłożone deklaracje związane z Duchową Adopcją Dziecka Poczętego, do której, jak co roku, chcemy zaprosić naszych Parafian w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego (25 III). Tego dnia,
podczas Mszy św. o godz. 18.30, deklaracje, wcześniej wypełnione w domu,
zostaną uroczyście przekazane i przechowane aż do 25 XII, kiedy złożymy
je jako duchowe votum w świątecznej szopce bożonarodzeniowej. Zachęcamy do zapoznania się z tą inicjatywą - opis znajdziemy w naszej gazetce i na
stronie internetowej Parafii.
Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego 2021
Składanie przyrzeczeń Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego odbywa się
w uroczystości i święta maryjne – m.in. 25 marca, czyli w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, kiedy to Kościół obchodzi Dzień Świętości Życia i tego
właśnie dnia odbędzie się w naszej Parafii uroczyste złożenie przyrzeczeń Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Na stoliku w tylnej części
kościoła są wyłożone ulotki zawierające informacje o warunkach Duchowej
Adopcji Dziecka Poczętego, do wnętrza których są włożone luźne deklaracje
zawierające Formułę Przyrzeczenia Duchowej Adopcji. Deklaracje te należy
wypełnić i będzie je można w uroczysty sposób złożyć w darze ołtarza w czwartek, 25 marca na Mszy Świętej o godz. 18:30 lub w Zakrystii (jeśli ktoś nie może przyjść na Mszę św. o tej porze).
Rozpoczęte 25 marca dzieło Duchowej Adopcji zakończymy po 9 miesiącach, czyli w Boże Narodzenie, a naszymi deklaracjami zostanie wysłany Żłóbek Bożego Dzieciątka. Gorąco zachęcamy Parafian do jak najliczniejszego
podjęcia tego dzieła, pamiętając.
Duchowa adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki, a także prośbą do Ojca Niebieskiego o łaski i świętość
dla jego rodziców. Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej - radosnej, bolesnej lub chwalebnej (Ojcze
Nasz i 10 Zdrowaś Mario) oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego
rodziców. Do modlitwy można dołączyć dowolnie wybrane dodatkowe postanowienia. Włączenie się w Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego
czyni nas duchowymi rodzicami dziecka, którego imię znane jest tylko Bogu.
Tak jak każde dobro, ostatecznie okaże się wobec Boga, tak też z tym dzieckiem spotkamy się najpewniej w wieczności.
Więcej na: www.duchowa-adopcja.pl/
2.Dziś odbędzie się Msza św. inicjacyjna dzieci komunijnych o godz. 15.00
dla klasy 3A, a spotkanie wtorkowe (16 III) jest dedykowane dla dzieci z klasy 3C ze Szkoły 190. W przyszłą niedzielę (21 III), oczekujemy o 15.00 na
dzieci z obu klas Nazaretu.
3.We wtorek (16 III) zapraszamy na kolejne spotkanie Kandydatów do Sakramentu Bierzmowania (z młodszej grupy) wyjątkowo po Mszy św. o godz.
17.30 w kościele.
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4.Również we wtorek o godz. 19.15 w domu parafialnym odbędzie się spotkanie tzw. trójki komunijnej, czyli osób odpowiedzialnych za przygotowanie uroczystości I. Komunii św. dla naszych dzieci w tym roku. Zapraszamy!
5.Wielki Post daje nam możliwość modlitwy podczas tradycyjnych nabożeństw. Za pobożny w nich udział można każdorazowo uzyskać łaskę odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami. Porządek nabożeństw:
•Gorzkie Żale – w niedziele po Mszy św. o godz. 17.00
•Drogi Krzyżowe – w piątki o godz. 16.50 dla dzieci, a dla młodzieży i dorosłych (ok. 18.00), pomiędzy wieczornymi Mszami św.
4.Dziękujemy za wszystkie dary składane przed ołtarzem św. Józefa przeznaczone na wielkopostną jałmużnę. Przekażemy je osobom chorym lub
ubogim, które są objęte działalnością Zespołu Caritas Parafii św. Stefana,
jeszcze przed świętami (czyli w sobotę za dwa tygodnie, 27 III).
5.Przed ołtarzem bł. Franciszki Siedliskiej ustawiliśmy puszkę, do której
można składać ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego. Dziękujemy wszystkim
ofiarodawcom.
6.W sobotę (20 III), od godz. 10.00, kapłani udadzą się do chorych z tradycyjną, przedświąteczną posługą sakramentalną. Prosimy o zgłaszanie osób
starszych i przewlekle chorych, które chciałyby z niej skorzystać. Następna
wizyta jest przewidziana dopiero po Wielkanocy (w sobotę 10 kwietnia), o
ile pozwoli na to sytuacja pandemiczna w naszym regionie.
7.W sklepiku parafialnym jest do nabycia bardzo aktualna książka traktująca, od strony duchowej, o życiu w cieniu pandemii i tajemnicy przemijania,
autorstwa ks. Jarosława Piłata. Dostępne są też kartki i dekoracje świąteczne, a świece Caritas na Wielkanoc można dostać, tak jak poprzednio, z tyłu
kościoła przy dużym konfesjonale. Dziękujemy przedstawicielom Kół Żywego Różańca za pomoc w ich dystrybucji. Bóg zapłać!
DOM POGRZEBOWY
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