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Czas postu, to specjalny czas ćwiczeń duchowych, dobrowolnych wyrzeczeń, takich 
jak post, modlitwa i jałmużna. To czas adoracji Krzyża i Nabożeństw wielkopostnych: 
Drogi Krzy żowej i Gorzkich Żali. To wszystko ma nam przypominać o pokucie. 
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EWANGELIA NA PIĄTĄ NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU               Łk 15,1-3.11-32  
 

Przykazanie  nowe. 

Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział:  Syn Człowieczy został teraz 
uwielbiony, a w Nim został Bóg uwielbiony. Jeżeli Bóg został w Nim uwielbiony, to 
Bóg uwiebi Go także w sobie samym, i zaraz Go uwielbi. Dzieci, jeszcze krótko jestem 
z wami. Będziecie Mnie szukać, ale jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam 
mówię, dokąd Ja idę, wy pójść nie możecie. Daję wam przykazanie nowe, abyście się 
wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali 
wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się 
wzajemnie miłowali. 
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        Największą i najgłębszą potrzebą każdego człowieka jest potrzeba miłości. Bóg, 
który jest Miło ścią, wychodzi naprzeciw tym pragnieniom, a czynić to pragnie poprzez 
chrześcijan, którzy mają być świadkami i przekazicielami tej miłości. Jeśli wi ęc 
chcemy pozyskiwać innych ludzi dla Boga, zdobywajmy ich przez miłość. Jeśli 
pragniemy uczynić ich szczęśliwszymi, obdarzajmy ich miłością. Jeśli myślimy o tym, 
co pozostawić po sobie potomnym, niech to będzie wspaniały przykład miłości. 

 
Powrót syna marnotrawnego 

„Symbolika dzieła Rembrandta jest bardzo wyrazista. Obraz doskonale oddaje tytuł nadany mu 
przez twórcę i w całości nawiązuje do Biblijnej przypowieści /Łk 15,1-3.11-32/.  Dłonie ojca są 
symbolicznie różne - jedna jest szeroka, twarda, spracowana, druga zaś smukła i biała, jakby 
kobieca. Gest, jakim jest objęcie syna przez ojca, to symbol odpuszczenia grzechów, nawiązujący do 
Bożego miłosierdzia wobec grzeszników. Cały obraz ma charakter głęboko refleksyjny. W pewnym 
stopniu oddaje wiarę nie tylko w Bożą, ale również ludzką miłość, życzliwość, łaskawość jak i 
miłosierdzie” – te słowa powiedział Ks. Waldemar w swojej homilii nawiązując do obrazu 
Rembrandta. 



OGŁOSZENIA 
1. W najbliższą środę, tj. 24 marca będziemy odwiedzać chorych z Sakramentami.  
    Zgłoszenia przyjmujemy po Mszach św., telefonicznie i w kancelarii parafialnej. 
2. Zapraszamy w najbliższy piątek na Drogę Krzy żową poprowadzoną przez  
    Młodzieżową Wspólnotę Modlitewną. Rozpoczniemy ją o godz. 18.00 Mszą św., 
    a następnie przejdziemy ulicami naszej miejscowości na cmentarz. Pamiętajmy 
    o zabraniu ze sobą znicza. 
3. Przypominam o  zbieraniu ofiar na kwiaty do Grobu Pana Jezusa i na Sem. Duch. 
4. Informuj ę wyjeżdżających na Pielgrzymkę do Medjugorie o obowiązkowym  
    spotkaniu 11 kwietnia br. po Mszy św. o godz. 12.00 i wpłacaniu pozostałej sumy. 
5. Przypominam o zmianie czasu z zimowego na letni z soboty na niedzielę, 
    tj. z 27/28 marca /2.00>3.00/. Śpimy niestety krócej. 
6. Od następnej niedzieli, a będzie to Niedziela Palmowa – Msze św. wieczorne 
    będą sprawowane o godz. 18.00. 
7. Zapraszam rodziców i dzieci I Komunijne na spotkanie po Mszy św. o godz. 9.00 
    dnia 28 marca br. /niedziela/.  

●●● 
UŚMIECHNIJ SI Ę 

Mama pyta Jasia: 
- Dlaczego bijesz Małgosię? 
Na to Jasiu: 
- Bo płacze. 
Mama, pyta Małgosię: 
- Dlaczego płaczesz? 
Małgosia: 
- Bo, mnie Jasio bije !!! 
 
W klasie Jasia wychowawczyni pyta: 
- Jaka waszym zdaniem powinna być idealna szkoła? 
A klasa zgodnym chórem: 
- Zamknięta! 
 
           

                             Z życia o. Pio  
                       Świętość wg o. Pio. 
„Świętość to znaczy być ponad samego siebie; znaczy pełne pokonanie 
wszystkich naszych namiętności; znaczy pogardzanie prawdziwe i 
nieustanne samym sobą i rzeczami tego świata, aż wyżej będzie się stawiać 

ubóstwo nad bogactwem, upokorzenie nad sławę, ból nad przyjemności; świętość to 
kochanie bliźniego jak siebie samego i dla miłości Boga. Świętość to kochanie tego, kto 
nam złorzeczy, nienawidzi nas, prześladuje, nawet do tego stopnia by odwzajemniać się mu 
dobrem. Świętość to życie w pokorze, bezinteresowne, roztropne, sprawiedliwe, cierpliwe, 
uczynne, w czystości; to łagodność, pracowitość, wykonywanie swych obowiązkow. Sama 
świętość… ma w sobie moc przekształcania… człowieka w Boga”. 
O.Pio jawi się jako człowiek obejmujący Chrystusa ukrzyżowanego i cierpiących ludzi. On 
także ukrzyżowany i także cierpiący. Ukrzyżowany bez krzyża. 



  
                                                            INTENCJE 
                                                    PONIEDZIAŁEK   22. 03. 2010 
16.00 Za +Genowefę Staruch /greg. 22/.  
 
                                                     WTOREK 23. 03. 2010 
16.00 Za +Genowefę Staruch /greg. 23/. 
 
                                                     ŚRODA 24. 03. 2010 
16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
          O zdrowie i szczęśliwy zabieg dla Parafianina. 
          Za +Genowefę Staruch /greg. 24/; 
                +Mariana Gieracha /int. od Anny z dziećmi/; 
                +Czesława Jańskiego; 
                +Jana Wieczorka /int. od córki Barbary z rodziną/; 
                +Edwarda Kwiatkowskiego /int. od syna Józefa z rodziną/; 
                +Janinę Rybak /popogrzebowa/; 
                +Jana Kupidurę /int. od żony/; 
                +Henryka w 3 rocz. śmierci, Jana, Barbarę i Wladysława Sowików; 
                +Jadwigę i Krystyn ę Boneckich, Stanisława i Leona Dąbrowskich 
                  oraz Jana Szczepańskiego; 
                +Tadeusza w 8 rocz. śmierci i zm. z rodziny Musików, rodziców Męcinów 
                  i Stanisława Budziejewskiego. 
 
                                                    CZWARTEK  25 .03. 2010 
                                                                           ZWIASTOWANIE PAŃSKIE 

16.00 Za +Genowefę Staruch /greg. 25/; 
  
                                                             PIĄTEK 26. 03. 2010 

18.00 Za +Genowefę Staruch /greg. 26/. 
19.00 Droga Krzyżowa Młodzieżowa. 
 
                                                     SOBOTA 27. 03. 2010 
16.00 Za +Stanisławę Szymańską /int. od syna Benedykta z rodziną/. 
16.30 Za +Genowefę Staruch /greg. 27/; 
 
                                                      NIEDZIELA 28. 03. 2010 

NIEDZIELA PALMOWA M ĘKI PAŃSKIEJ 

  9.00 Za +Jana, Janinę, Tadeusza i Mariana Filipczak; 
          za +Genowefę Staruch /greg. 28/. 
12.00 Za Parafian; 
          o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla  Tomasza Pasika  
                   w 18 rocznicę urodzin. 
          Gorzkie Żale. 
18.00 Za +Stanisława, Zofię i Stanisława  Jankowskich oraz Tadeusza, Jana, 
                 Wojciecha i Mariannę Lipskich. 
 


