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W dniach 11 – 13 marca odbyły się w naszej Parafii Rekolekcje Wielkopostne.  
Poprowadził je Ks. Paweł Pełka. Ks. Rekolekcjonista mówił do nas: „Podczas 
rekolekcji wielkopostnych trzeba „załatwić” wiele spraw nie tylko z Bogiem, ale i ze 
współmałżonkiem, z rodzicami, z dziećmi i bli źnimi. Rekolekcje są po to, aby 
wyprostować to wszystko, inaczej zmarnujemy dni, które zostały nam dane na 
uleczenie duszy”. 
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EWANGELIA NA IV NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU                     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". 

●●● 
Bóg jest odpowiedzialny za to, co stworzył. Odpowiedzialny w najwyższym stopniu. 
Odpowiedzialny za życie każdego z nas. Nie chce śmierci grzesznika, lecz aby się 
nawrócił i miał życie. Aż tak umiłował świat, „ że Syna swego Jednorodzonego dał, aby 
każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”. Bóg daje swego Syna. 
Nieustannie. Jezu, każdego dnia na nowo zapraszam Cię i przyjmuj ę do mego życia 
jako Pana i Zbawiciela. 
 
 

                          
28 lutego to dzień naszej Młodzieży. Uczestniczą aktywnie we Mszy św., a 85 osób 
przyjmuje Sakrament Bierzmowania. 



 
OGŁOSZENIA  

1.Zapraszam w okresie Wielkiego Postu w każdy piątek na Drogę Krzy żową na  
    godz. 16.00, a po niej na Mszę św. W niedzielę zaś na Gorzkie Żale po Mszy św.  
    o godz. 12.00. 
2. Składam „Bóg zapłać” za ofiary do Grobu Pana Jezusa i na Sem. Duchowne. 
3. Informuj ę, że z Sakramentami św. będziemy odwiedzać chorych w poniedziałek  
    26 marca od godz. 10.00. Zgłoszenia przyjmujemy po Mszach św., w kancelarii 
    i telefonicznie. 
4. Przypominam o zmianie czasu z soboty na niedzielę. 

●●● 
UŚMIECHNIJ SI Ę 

Czas krok po kroku nas zmienia 
Gorycz pamięci - w słodycz zapomnienia. 
                                                         Jan Izydor Sztaudynger 

 

 
 

Młodzież niesie dary ołtarza 
 

 
 

oraz przyjmuje Sakrament Bierzmowania. 
                     

 



 
INTENCJE 

                                                  PONIEDZIAŁEK 19. 03. 2012 
                                                                 ŚW. JÓZEFA, OBLUBIE ŃCA NMP  

16.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Józefy Stanisławskiej 
                  z racji imienin i urodzin.  
          Za +Józefę i Michała Rybaków, Janinę i Wacława Andrzejewskich oraz 
                  Mariana Klimczaka; 
                +Józefa Szymczaka; 
                +Józefa Kielana /int. od siostry Ewy z rodziną/; 
                +Bogdana Gila; 
                +Zofię Skoneczną /greg. 19/; 
                +Józefa Starzyńskiego; 
                +Józefę Trębacz oraz Józefa Miksę; 
                +Józefę i Mariana Rzadkowskich oraz Józefa Mierzejewskiego. 
                                                                     WTOREK 20. 03. 2012 
  9.00 Za +Zofię Skoneczną /greg. 20/. 
                                                           ŚRODA 21. 03. 2012 
16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
           Za +Henryka w 5 rocz. śm., Barbarę, Jana, Janinę i Władysława Sowików;  
                +Zofię Skoneczną /greg.21/; 
                +Katarzynę Więckowską /int. od wnuczka Tomasza z rodziną/; 
                +Stanisława Sikorę i zm. z rodziny Wojtyłów; 
                +Tadeusza Grzelkę /int. od syna Marcina/; 
                +Jadwigę Domagała; 
                +Wacława Włostowskiego /int. od córki Teresy z rodziną/, 
                +Mariannę Młynarczyk /int. od córki z rodziną/; 
                +Józefa Dąbrowskiego i Józefa Olszewskiego; 
                +Mariana Musika /int. od syna Jarosława z żoną i dziećmi/; 
                +Zbigniewa Włodarczyka /int. od mamy i brata Grzegorza/; 
                +Stanisławę Kuźba, Józefa Matysiaka i Zenona Jarzębskiego. 
                                                                CZWARTEK  22. 03. 2012 
16.00 Za +Zofię Skoneczną /greg. 22/. 
                                                   PIĄTEK 23. 03. 2012 
16.00 Droga Krzyżowa. 
16.30 Za +Zbigniewa Włodarczyka /int. koleżanek i kolegów jego synów - Krzysztofa 
                  i Pawła/;  
               +Zofię Skoneczną /greg.23/; 
                                                   SOBOTA 24. 03. 2012 
16.00 Za +Zofię Skoneczną /greg. 24/. 
 
                                                    NIEDZIELA 25. 03. 2012 

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 
  9.00 Za +Stanisławę w 10 rocz. śm., Mariana i Edwarda Kacprzyków i dziadków 
                  Wójcików; 
                +Zofię Skoneczną /greg. 25/. 
12.00 Za Parafian. Gorzkie Żale. 
18.00 Za +Kazimierza Musialika w 24 rocz. śmierci. 
 


