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Prawidło tygodnia:
„Wszechmoc Boża wyraża się przede wszystkim w fakcie przebaczania
i miłosierdzia, gdyż poprzez dobrowolne przebaczenie
Pan chce okazać swoją najwyższą moc”.
- św. Tomasz z Akwinu

KONKURS
‘Słuchać to nie to samo, co usłyszeć’

"To Pan Bóg zabiega by nam przebaczyć.
Jest szczęśliwy gdy wracamy i nigdy nie
robi nam wyrzutu".
- Ks. Stanisław Stradomski
Ka

Kazanie z 27.03.2022 o 8.30.
Wysłuchała Agnieszka P.*

* Więcej refleksji Parafianki o słuchaniu na str. 4-5. Dziękujemy

Prosimy Cię, Panie, nasz Boże, † udziel nam łaski,
abyśmy gorliwie naśladowali miłość Twojego Syna, *
który oddał własne życie za zbawienie świata. Amen.

CZYTANIE I
Iz 43, 16-21
Obietnica nowego wyzwolenia
Tak mówi Pan, który otworzył drogę przez morze i ścieżkę przez potężne wody; który wyprowadził wozy i konie, także i potężne wojsko; upadli, już nie
powstaną, zgaśli, jak knotek zostali zdmuchnięci. «Nie wspominajcie wydarzeń minionych, nie roztrząsajcie w myśli dawnych rzeczy. Oto Ja dokonuję
rzeczy nowej; pojawia się właśnie. Czyż jej nie poznajecie? Otworzę też drogę
na pustyni, ścieżyny na pustkowiu. Sławić Mnie będą zwierzęta polne, szakale i strusie, gdyż na pustyni dostarczę wody i rzek na pustkowiu, aby napoić
mój lud wybrany. Lud ten, który sobie utworzyłem, opowiadać będzie moją
chwałę».
Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla
nas.
Gdy Pan odmienił los Syjonu, *
wydawało się nam, że śnimy.
Usta nasze były pełne śmiechu, *
a język śpiewał z radości.
Mówiono wtedy między narodami: *
«Wielkie rzeczy im Pan uczynił».
Pan uczynił nam wielkie rzeczy *
i radość nas ogarnęła.

Odmień znowu nasz los, o Panie, *
jak odmieniasz strumienie na Południu.
Ci, którzy we łzach sieją, *
żąć będą w radości.
Idą i płaczą, *
niosąc ziarno na zasiew,
lecz powrócą z radością, *
niosąc swoje snopy.

CZYTANIE II
Flp 3, 8-14
Upodabniając się do śmierci Chrystusa, dojdę do powstania z martwych
Bracia: Wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania
Chrystusa Jezusa, mojego Pana. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i
uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł się w Nim – nie
mając mojej sprawiedliwości, pochodzącej z Prawa, lecz Bożą sprawiedliwość, otrzymaną dzięki wierze w Chrystusa, sprawiedliwość pochodzącą od
Boga, opartą na wierze – przez poznanie Go: zarówno mocy Jego zmartwychwstania, jak i udziału w Jego cierpieniach – w nadziei, że upodabniając
się do Jego śmierci, dojdę jakoś do pełnego powstania z martwych. Nie mówię, że już to osiągnąłem i już się stałem doskonały, lecz pędzę, abym też to
zdobył, bo i sam zostałem zdobyty przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja nie sądzę o sobie samym, że już zdobyłem, ale to jedno czynię: zapominając o tym,
co za mną, a wytężając siły ku temu, co przede mną, pędzę ku wyznaczonej
mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górę, w Chrystusie Jezusie.

Nawróćcie się do Boga waszego,
On bowiem jest łaskawy i miłosierny.

EWANGELIA
J 8, 1-11
Od tej chwili już nie grzesz
Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały
lud schodził się do Niego, a On, usiadłszy, nauczał ich. Wówczas uczeni w
Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą dopiero co pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do Niego: «Nauczycielu, tę kobietę dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. W
Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co powiesz?» Mówili
to, wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć. Lecz Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł
się i rzekł do nich: «Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią
kamieniem». I powtórnie schyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli,
jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych, aż do ostatnich.
Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. Wówczas Jezus, podniósłszy
się, rzekł do niej: «Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił?» A ona odrzekła: «Nikt, Panie!» Rzekł do niej Jezus: «I Ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd
już nie grzesz».
Rozważanie
Piąta Niedziela Wielkiego Postu
Zanim Jezus dał odpowiedź oskarżycielom kobiety, milczał i pisał na
piasku. Jan Dobraczyński mówi w jednej ze swoich książek, że pisał ich grzechy, dlatego zaczęli odchodzić. Tydzień temu w Ewangelii syn marnotrawny,
a dzisiaj kobieta, którą pochwycono na cudzołóstwie. Oskarżyciele usłyszeli
zdanie: „Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień”.
Jezus zaapelował do sumienia każdego z obecnych. Czy sumienie wasze o nic
was nie oskarża? Czy macie prawo potępić tę kobietę? Jezus ukazał swoim
rozmówcom, że wyłączne prawo do karania grzeszników ma tylko Bóg, a Bóg
nie chce przede wszystkim karać, ale zbawiać. Jeszcze raz Jezus zajmuje wobec tradycji pozycje rzecznika nowej ekonomii moralnej. Bóg który za pośrednictwem Chrystusa daje kobiecie cudzołożnej możliwość odkupienia
win, jest Ojcem bogatym w miłosierdzie, który przyjmuje syna marnotrawnego i raduje się z jego powrotu. Ja ciebie nie potępiam. Ja nie przyszedłem
po to na świat, żeby potępiać człowieka. Cel mojego posłannictwa jest wręcz
przeciwny. Przyszedłem po to, aby szukać i zbawiać to co zginęło. Ja pragnę
twojego zbawienia. Znajdujemy się w punkcie, który dla naszej pracy duchowej w okresie Wielkiego Postu ma ogromne znaczenie. Dla naszego nawrócenia. Życzę wam najmilsi, byście w tym czasie Wielkiego Postu pogłębili
poznanie Chrystusa / por. Jan Paweł II /. Wiele razy mówiłem z ambony, że
w Okresie Zwykłym w liturgii uczymy się jak żyć, a w np. w Wielkim Poście
poznajemy Chrystusa. „Kto prawdziwie spotkał Chrystusa nie może zatrzy-

-mać Go dla siebie, ale winien Go głosić. Potrzeba nowego rozmachu w apostolstwie, które byłoby przeżywane jako codzienne zadanie wspólnot i grup
chrześcijańskich. Winno się to jednak dokonywać z zachowaniem należnego
szacunku dla niepowtarzalnego doświadczenia każdego człowieka oraz z
wrażliwością na różne kultury, w których ma zostać zaszczepione chrześcijańskie orędzie tak aby specyficzne wartości każdego narodu nie zostały
przekreślone, lecz oczyszczone i w pełni rozwinięte” / Papież Jan Paweł II,
List Apostolski Novo Millennio Ineunte Na zakończenie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, s. 66 /.
„Aby odpowiedź wiary miała charakter ludzki, człowiek powinien odpowiedzieć Bogu przez wiarę dobrowolnie, dlatego nikogo nie wolno przymuszać do przyjęcia wiary wbrew jego woli. Fakt wiary z samej swej natury
jest dobrowolny”. Królestwo Jego wzrasta dzięki miłości, którą Chrystus
podwyższony na krzyżu pociąga ludzi do siebie”. / Katechizm p. 160 /.
„Nie potępiam cię”, czyli Chrystus daje kobiecie nadzieję na to, że może żyć
inaczej.
„Idź”, czyli jest wolna i może pójść tam, dokąd chce.
„Nie grzesz więcej” czyli jest wezwana do nawrócenia.
Słowo Jezusa daje życie / Uzdrowienie syna urzędnika królewskiego Ewangelia w ostatni poniedziałek J 4, 50 - Idź, syn twój żyje. Uzdrowienie
paralityka - Ewangelia we wtorek J 5, 1-16 - Weź swoje łoże i chodź/, a w dzisiejszej Ewangelii daje kobiecie nadzieję. Wyłączam w poniedziałek telewizor, by odmówić brewiarz - Niespory, czwarty tydzień, patrzę, przed ostatnią
modlitwą / List św. Piotra 1, 3-9 / jest napisane: Zmartwychwstanie Chrystusa podstawą nadziei. Napisane na dwa tygodnie przed Wielkanocą. Jak
dowodzimy Zmartwychwstania Chrystusa? Przez ukazywania się Chrystusa
po śmierci przez 40 dni. Wystarczy. Dlaczego Zmartwychwstanie Chrystusa
jest podstawą nadziei? Bo był Bogiem. Mój nauczyciel języka polskiego pisze
w książce „Monologi kibica literackiego” o egzystencjalizmie: „Życie bez nadziei jest nieprawdą” / Zygmunt Lichniak, 1958, s. 198 /.
Ks. Stanisław Stradomski
***
Dokończenie ze strony tytułowej:
‘Droga Redakcjo, z ogromną przyjemnością przekazuję usłyszane i zapamiętane słowa. Niech będą moim mottem na najbliższy tydzień pracy, rozwiązywania trudnych spraw zgłoszonych przez Współpracowników.
Przekazuję także drugą usłyszaną myśl ks. Stanisława: „Czwarta niedziela Wielkiego Postu jest w jakiś sposób Niedzielą Miłosierdzia, mówi o
Bogu bogatym w miłosierdzie, przypomina o sakramencie pokuty i pojednania". Słowa te mają dla mnie szczególe znaczenie. W zdrapce wielkopostnej

jest takie zadanie - wybierz swojego Patrona na Wielki Post. W tym roku towarzyszy mi św. Faustyna Kowalska - orędowniczka Bożego Miłosierdzia.
Święta, która uczy mnie dobrej spowiedzi, pracy nad sobą. Słucham audiobooka Dzienniczek Siostry Faustyny. Rozważam to co św. Faustyna napisała
o miłosierdziu Pana Jezusa.
W naszej świątyni jest obraz Jezu, ufam Tobie przywieziony przez
Księdza Stanisława z pielgrzymki do Łagiewnik. Obraz jest w złoconej ramie
z serc. Patrzymy na niego jak jesteśmy w Kościele. Obraz ten jest też na pamiątce 60-lcia kapłaństwa naszego czcigodnego księdza Stanisława. 60 lat
kapłaństwa w życiu Księdza i więcej jak połowa tego czasu w naszej Parafii. Na obrazek zerkam codziennie - mam go w domu, na biurku, mam też
drugi w etui z dokumentami. Towarzyszy mi we wszystkich codziennych
sprawach’.
--Pozdrawiam Agnieszka Płodzik
***
Ogłoszenia parafialne, 3.04.2022 - 1/2
1.Dziś z racji I. niedzieli miesiąca zapraszamy na krótką adorację Najśw. Sakramentu po Mszy św. o godz. 10.00.
2.Dziś również odbędzie się ostatnia Msza św. inicjacyjna dla dzieci z klasy
3A Nazaretu. Początek spotkania o godz. 14.30. W przyszłą niedzielę o tej
samej porze – ostatnie spotkanie dla wszystkich dzieci komunijnych z klas
III. ze Szkoły Podstawowej Nr 190.
3.W poniedziałek o 18.30 Msza sprawowana według intencji powierzanych
błog. Franciszce Siedliskiej, a we wtorek o 18.30 Msza wypominkowa
(rocznicowa).
4.W najbliższy czwartek zapraszamy wszystkich Rodziców dzieci I.komunijnych na ostatnie spotkanie formacyjne w kościele o godz. 19.30.
5.Dzisiaj odbędzie się też tradycyjne spotkanie Wspólnoty Kół Żywego Różańca, po którym cała Wspólnota będzie uczestniczyć we Mszy o g. 17.00.
Początek spotkania w Domu parafialnym o godz. 16.00.
6.Zapraszamy na tradycyjne nabożeństwa wielkopostne. Uczestnicząc
w nich w tym czasie można każdorazowo uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami:
•Gorzkie Żale – w kolejne niedziele Wielkiego Postu o godz. 18.00
•Drogi Krzyżowe – w piątki o godz. 17.00 dla dzieci, a dla młodzieży i
dorosłych (ok. 18.00), pomiędzy wieczornymi Mszami św.
6.Zachęcamy do udziału w adoracji Najświętszego Sakramentu w tym tygodniu w środę i w czwartek po wieczornej Mszy św. Będzie też +możliwość
spowiedzi aż do zakończenia adoracji o godz. 20.00
7.Za tydzień będziemy wspominać uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy świętując Niedzielę Palmową. Nie zapomnijmy o palemkach, które młodzież naszej Parafii będzie rozprowadzać przed kościołem za tydzień.

Intencje modlitwy Żywego Różańca - Kwiecień 2022
Za wstawiennictwem Maryi modlimy się do Boga:
Papieskie intencje:
•Za służby medyczne.
Módlmy się, aby rządy i lokalne wspólnoty wspierały zaangażowanie służb
medycznych w opiekę nad osobami chorymi i starszymi, szczególnie w
najuboższych krajach.
•Za Papieża Franciszka, aby posłuszny natchnieniom Ducha Świętego, wiernie prowadził Kościół ku zbawieniu.
•Za Kościół, aby dobrze przygotował się do obchodów świąt Wielkiej Nocy, a
rekolekcjoniści i misjonarze, umocnieni nakazem Jezusa zmartwychwstałego, głosili Dobrą Nowinę wszystkim narodom.
•O dobre owoce Synodu dla całego Kościoła.
•O siły, zdrowie, wytrwałość i niegasnący entuzjazm dla osób konsekrowanych – szczególnie dla księży naszej parafii oraz sióstr Nazaretanek.
•O dar sprawiedliwego pokoju na Ukrainie oraz o pokój i pojednanie w naszej Ojczyźnie i na świecie.
•O Polskę – Ojczyznę naszą, aby pozostała krajem katolickim oraz była ostoją prawdziwej definicji małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, stojąc
na straży świętości rodziny otwartej na dar rodzicielstwa.
•O dar mądrości i poczucie odpowiedzialności za losy narodów i świata dla
polityków i przywódców państw.
•O wygaszenie pandemii koronawirusa, o potrzebne siły i wytrwałość dla
lekarzy, pielęgniarek, wolontariuszy i pracowników służby zdrowia.
•Za dzieci przygotowujące się do Pierwszej Komunii Świętej, aby stały się
gorliwymi wyznawcami Chrystusa
•Za osoby starsze, samotne i chore, aby Bóg otaczał je swoją troską i obdarzał tym, czego potrzebują i aby potrafiły dzielić się doświadczeniem wiary z
młodym pokoleniem.
•Za ludzi, którym grozi śmierć, także za dzieci nienarodzone, aby Bóg ocalił
ich życie, a dzieci poczęte mogły szczęśliwie przyjść na świat w otoczeniu
pełnym miłości.
•Za błądzących w wierze, aby doświadczyli łaski poznania Chrystusa.
•O owoce beatyfikacji Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego –
Prymasa Tysiąclecia.
•Dziękując za dzieło Żywego Różańca w Polsce, modlimy się o beatyfikację
Sługi Bożej Pauliny Jaricot.
•O rozwój modlitwy Różańcowej w naszej parafii.
•Za poległych w czasie wojny na Ukrainie, za naszych bliskich zmarłych oraz
zmarłych członków Żywego Różańca, aby dzięki Bożemu miłosierdziu dostąpili radości życia wiecznego.
•Intencje własne.

Intencje mszalne
PONIEDZIAŁEK 4 IV
6.30 Za dusze w czyśćcu cierpiące
8.00 + Wacława (m) WOJNAROWICZA (greg 6)
8.00 Dziękczynna w 15 rocz chrztu św
Adama z prośbą o dary Ducha Świętego
i potrzebne łaski
17.30 + Zbigniewa JASIŃSKIEGO w 4
rocz śm i ++ z rodz JASIŃSKICH
18.30 We wszystkich intencjach powierzanych Bogu przez wstawiennictwo bł.
Marii od PJ Dobrego Pasterza – Franciszki Siedliskiej
18.30 W intencji Panu Bogu wiadomej
WTOREK 5 IV
6.30 + Józefa NOWACZYKA (53 rocz
śm) i Włodzimierza JUSTYŃSKIEGO
(15 rocz śm)
8.00 + Wacława WOJNAROWICZA
(greg 7)
8.00 O Boże błogosławieństwo i łaskę
nawrócenia dla Mai w 15 rocz urodzin
oraz dla jej Rodziców a także dla
Agnieszki z okazji 45 rocz urodzin i Joanny w kolejną rocz urodzin
11.30 MSZA ŚW. POGRZEBOWA: +
Zdzisław (m) WALCZAK
13.00 MSZA ŚW. POGRZEBOWA: +
Jerzy Tadeusz DĄBROWSKI
17.30 + Antoniego KORCZAKA w 12
rocz śm i + Helenę KORCZAK
18.30 MSZA ŚW. WYPOMINKOWA
( ROCZNICOWA ):
•
+ Andrzeja POWAŁKĘ
•
+ Ignacego BEDNAROWSKIEGO
•
+ Czesława JANISZEWSKIEGO
•
+ Ludwikę JAWORSKĄ
18.30 + Stanisławę KOWALCZYK w 1
rocz śm
ŚRODA 6 IV
6.30 Za zmarłe Siostry Nazaretanki
8.00 + Wacława (m) WOJNAROWICZA (greg 8)
8.00 + Joannę i Antoniego ŚLEBIODA
w rocz śm
17.30 +Andrzeja KIRKOR w 41 rocz śm
18.30 MSZA ŚW. ZBIOROWA DO
MBNP:

•
+ Jerzego DĄBROWSKIEGO
•
+ Czesława (m) JANISZEWSKIEGO
CZWARTEK 7 IV
6.30 Za dusze w czyśćcu cierpiące
8.00 + Wacława WOJNAROWICZA
(greg 9)
17.30 + Barbarę i Jerzego KOWERDANÓW
18.30 W intencji P. Bogu wiadomej
18.30 + Marię WIEJACZ w 3 rocz śm
PIĄTEK 8 IV
6.30 + S. Bożenę MEDEKSZA
8.00 + Wacława WOJNAROWICZA
(greg 10)
17.30 + Franciszkę (k), Barbarę, Mieczysława (m) i Stanisława (m)
18.30 + Irenę GOŚ w 7 rocz śm, Stanisława (m) i Czesława (m) GOŚ oraz
Stanisławę ROMANOWSKĄ
SOBOTA 9 IV
6.30 + Mariannę, Jana, Mariana,
Natalię, Jadwigę i Cecylię
8.00 O Boże błogosławieństwo i łaskę
zdrowia dla S. Haliny DOŁĘGA
17.30 + Wacława WOJNAROWICZA
(greg 11)
18.30 + Franciszka KOZŁOWSKIEGO
w 7 rocz śm, Annę i Bernarda ROPEL
NIEDZIELA 10 IV – NIEDZIELA
PALMOWA
7.00 Z podziękowaniem Miłosierdziu
Bożemu za otrzymane łaski z prośbą o
Bożą opiekę nad rodziną Róży i Antoniego
8.30 + Helenę w 10 rocz śm i + z rodz
JEZIERSKICH
10.00 W intencji Panu Bogu wiadomej
11.30 + Dariusza JĘDRZEJKIEWICZA w 7 rocz śm (ministrant, lektor)
13.00 Za ofiary katastrofy smoleńskiej
w 12 rocz tragedii
15.00 MSZA ŚW. INICJACYJNA
17.00 + Wacława WOJNAROWICZA
(greg 12)
19.00 O potrzebne łaski dla Aleksandry i jej Rodziny
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Dochód z ich sprzedaży przeznaczymy na wsparcie dla uchodźców z Ukrainy
oraz na funkcjonowanie Liturgicznej Służby Ołtarza. Poświęcenie palemek
na początku każdej Mszy.
8.Dzieci zapraszamy do samodzielnego wykonania palemki i udziału w konkursie na najpiękniejsze palmy. Przynieście je na Mszę św. o godz. 11.30.
Wykonawcy otrzymają drobne nagrody.
9.Poszukujemy lektorów czytających Mękę Pańską do liturgii Niedzieli Palmowej. Ks. Piotr zaprasza dziś do zakrystii po każdej Mszy św.
10.W związku z działaniami wojennymi, prowadzonymi przez Rosję w kraju
naszych sąsiadów, zapraszamy codziennie (oprócz niedziel i piątków) na
wspólną modlitwę różańcową w intencji o pokój na Ukrainie pomiędzy wieczornymi Mszami św., czyli ok. godz. 18.00.
11.W naszej Parafii wciąż prowadzimy bank kwater prywatnych, który w naszym zamyśle ma dysponować dostępnymi miejscami noclegowymi lub pobytowymi dla uchodźców z Ukrainy. Cały „Zespół ds. pomocy Ukrainie” składa się obecnie z 5 osób. Gorąco zapraszamy tych, którzy mogą do niego jeszcze dołączyć.
12.Zakończyliśmy parafialny etap Synodu. Teraz przekażemy rezultaty naszych prac Ks. Dziekanowi, który sporządzi dekanalne résumé dla władz diecezjalnych. Jednym z owoców naszych prac jest anonimowa ankieta, którą
dzisiaj przedstawiamy w naszej wspólnocie. Wszystkich zapraszamy do
udziału w tej czynnej formie troski o naszą parafię. Ankiety można pobrać ze
stolika obok dużego konfesjonału, gdzie również znajdzie się oznaczone pudełko do składania wypełnionych ankiet. Będą dostępne do końca maja br.
13.W sklepiku parafialnym jest do nabycia kolejna książka kapłana naszej
Archidiecezji, ks. Jarosława Piłata, zawierająca rozważania duchowe na
Wielki Tydzień oraz Oktawę Wielkanocy. Zachęcamy do jej nabycia w obliczu nadchodzącego Wielkiego Tygodnia. W sprzedaży są też kartki i dekoracje świąteczne oraz wielkanocne świece Caritas.
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Msze w niedziele: 07:00, 08:30, 10:00, 11:30, 13:00, 17:00*, 19:00.
Msze w dni powszednie: 06:30, 08:00*, 17:30*, 18:30. [*oprócz wakacji]
Kancelaria parafialna czynna od poniedziałku do piątku w godz.
0900-1000 i 1700-1800, w soboty 0900-1000; Tel. (22) 841 18 18
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