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Za nami rekolekcje wielkopostne. Rekolekcjonista, Ks. Krzysztof Woźniak –
Proboszcz par. Kostowiec, napisał w księdze pamiątkowej: „Jestem wdzięczny Bogu
za obecność pośród Was. Rekolekcje, to wzajemne ubogacanie się na chwałę Boga.
Niech Bóg będzie uwielbiony w tej Wspólnocie”.
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Przypowieść o synu marnotrawnym
W owym czasie zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na
to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie: "Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi".
Opowiedział im wtedy następującą przypowieść:
"Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: «Ojcze, daj mi
część majątku, która na mnie przypada». Podzielił więc majątek między nich.
Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam
roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w
owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z
obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on
napełnić swój żołądek strąkami, które jadały świnie, lecz nikt mu ich nie dawał.
Wtedy zastanowił się i rzekł: «Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem
chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze,
zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie; już nie jestem godzien nazywać się
twoim synem: uczyń mnie choćby jednym z najemników». Wybrał się więc i poszedł
do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko;
wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego:
«Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać
się twoim synem». Lecz ojciec rzekł do swoich sług: «Przynieście szybko najlepszą
suknię i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi.
Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten
mój syn był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się». I zaczęli się bawić.
Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu,
usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to znaczy. Ten mu
rzekł: «Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ
odzyskał go zdrowego». Na to rozgniewał się i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego
wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: «Oto tyle lat ci służę i nigdy nie
przekroczyłem twojego rozkazu; ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił
z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z
nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę». Lecz on mu odpowiedział:
«Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy. A trzeba
się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł
się»".

Dobra nowina, którą otrzymujemy dzisiaj jest taka, że w sercu Boga znajduje się
miejsce dla wszystkich ludzi bez wyjątku. Nawet, jeśli jesteśmy słabi i grzeszni, jeżeli
często upadamy i czujemy się tak bardzo mali przed Bogiem, możemy liczyć na Jego
miłosierdzie. Trzeba tylko nieustannie cierpliwie wracać w ramiona Ojca, bo jedynie
tam jest miłość i przebaczenie. Święty Paweł zachęca nas: Pojednajcie się z Bogiem!

OGŁOSZENIA
1. Zapraszamy w okresie Wielkiego Postu w każdy piątek na Drogę Krzyżową
na g. 16.00, a po niej na Mszę św.. W niedzielę zaś na Gorzkie Żale po Mszy św.
o g. 12.00.
2. W następną niedzielę, tj. 17 marca zapraszam na spotkanie po Mszy św. o g. 9.00
dzieci przygotowujące się do I Komunii św. z rodzicami.
ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODESZŁA:

Śp. Zofia Kryczka i śp. Marianna Kotynia – pokój ich duszom.
UŚMIECHNIJ SIĘ

Myśli mądrych ludzi
Kogo nie stać na komfort czystego sumienia, tego nie stać na komfort bycia
człowiekiem.
Zbigniew Waydyk
KOMPENDIUM
KATECHIZMU KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO
CZĘŚĆ PIERWSZA

Rozdział drugi
BÓG WYCHODZI NAPRZECIW CZŁOWIEKOWI
OBJAWIENIE BOŻE

6. Co Bóg objawił człowiekowi?
Bóg w swej dobroci i mądrości objawił się człowiekowi. Przez czyny i słowa objawił
samego siebie i swój dobrotliwy zamysł, który odwiecznie zawarł w Chrystusie dla
dobra wszystkich ludzi. Objawiając swój zamysł, Bóg pragnie udzielać swojego
Boskiego życia wszystkim ludziom, by, dzięki łasce Ducha Świętego, w swoim jedynym
Synu uczynić ich przybranymi synami. 50-53; 68-69
7. Jakie są pierwsze etapy Objawienia Bożego?
Bóg na początku objawił się pierwszym rodzicom, Adamówi i Ewie, i wezwał ich do
wewnętrznej komunii z sobą. Objawienia tego nie przerwał po ich upadku, ale
wzbudził w nich nadzieję zbawienia dla całego rodzaju ludzkiego. Po potopie zawarł
przymierze z Noem i ze wszystkimi istotami żyjącymi. 54-58; 70-71
8. Jakie są następne etapy Objawienia Bożego?
Bóg wybrał Abrahama, wzywając go do wyjścia z ziemi rodzinnej, aby go uczynić
"ojcem mnóstwa narodów" (Rdz 17,5), obiecując, że w nim "będą błogosławione
wszystkie narody" (Rdz 12,3). Lud pochodzący od Abrahama będzie powiernikiem
obietnicy danej patriarchom, ludem wybranym. Bóg ukształtował Izraela jako swój
lud, wyzwalając go z niewoli egipskiej, zawarł z nim przymierze na Synaju i przez
Mojżesza dał mu swoje Prawo. Prorocy głosili radykalne odkupienie ludu i zbawienie,
które obejmie wszystkie narody w oczekiwaniu nowego i wiecznego Przymierza, które
będzie wypisane w sercach. Z narodu izraelskiego, z pokolenia Dawida, narodził się
Mesjasz: Jezus. 59-64; 72

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK 11. 03. 2013

……
WTOREK 12. 03. 2013

……
ŚRODA 13. 03. 2013

16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Za +Wiesławę Gierach /int. od szwagierki Jadwigi z rodziną/;
+Janinę Duczek /int. od siostry Heleny z rodziną/;
+Władysława i Annę Szymańskich, Henryka Duchnowskiego oraz
cr. Rogulskich;
+Jana, Marcjannę i Franciszka Rogulskich oraz Helenę, Władysława
i Jana Andrzejewskich;
+Jadwigę i Mariana Musików oraz cr. Józwików.
CZWARTEK 14. 03. 2013

……
PIĄTEK 15. 03. 2013

16.00 Droga Krzyżowa.
16.30 O Boże błogosławieństwo dla Oli Rybak z racji 15 rocz. urodzin.
Za +Marię Kwapisz /int. od koleżanek z Ośrodka Zdrowia/.
SOBOTA 16. 03. 2013

16.00 Za +Stanisławę, Teodorę i Henryka Duchnowskich oraz dziadków
i pradziadków Duchnowskich.
NIEDZIELA 17. 03. 2013

9.00 O Boże błogosławieństwo dla Cecylii Woźniak.
Za +Mieczysława Sowika;
+Władysława Kobyłeckiego oraz cr. Kobyłeckich i Gradowskich;
+Józefa Kielana;
+Mariana Goździka w 2 rocz. śmierci i Józefa w 7 rocz. śmierci;
+Stanisławę w 10 rocz. śmierci i Zygmunta Goździków;
+Władysława Tworskiego w 31 rocz. śmierci, Janinę, Józefę i Michała
Tworskich oraz Stanisławę i Eugeniusza Rogulskich;
+Bogdana Gila;
+Helenę w 9 rocz. śmierci i Władysława Szczur;
+Grzegorza Bernata i Feliksę Stanisławską;
+Janinę Duczek /int. od męża/;
+Michalinę, Józefa i Zbigniewa Wojtysiów oraz Lucjana Tworskiego;
+Józefa i Wiesławę Dąbrowskich oraz Barbarę i Zbigniewa Włodarczyków;
+Józefa, Stanisława i Henryka Olszewskich, Józefę i Józefa Wójcików
oraz Romana Golinię;
+Stanisława Sikorę w 20 rocz. śmierci oraz Stefanię, Mieczysława
i Marka Wojtyło;
+Józefa Skonecznego, zm z rodziny Skonecznych i Sawickich.
12.00 Za Parafian.
16.00 Za +Kazimierza Musialika w 25 rocz. śmierci.

