PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 14.03.2021 – 21.03.2021
Niedziela – 14.03.21, IV Niedziela Wielkiego Postu.
Miesięczna kolekta (kopertowa) na prace remontowe w parafii
7.15 – Modlitwy poranne
7.30 – Za ++ rodz. Gertrudę i Edmunda Plich, Łucję i Walentego Pander,
++ dziadków i ++ z rodziny.
9.00 – Za + matkę Marię Tomeczek w kol. r. śmierci, jej + rodzeństwo ze
wspom. + ojca i ++ dziadków.
10.30 – Do B. Op. i MB Królowej z ok. 40 r. urodzin Ewy Kuźnik i 5 r. urodzin
syna Bartłomieja o zdrowie i błog. w rodzinie.
14.00 – Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym.
Poniedziałek – 15.03.21,
6.30 – Za + ks. dra Krzysztofa Pagór
Wtorek – 16.03.21,
6.30 – Z podziękow. za otrzym. łaski z prośba o zdrowie i dalsze Boże
błogosław., opiekę Matki Bożej dla wnuczki i męża z okazji urodzin
(z koszyczka).
Środa – 17.03.21, Msza szkolna,
16.30 – Okazja do spowiedzi św.
17.00 – Droga krzyżowa dla dzieci i młodzieży szkolnej.
17.30 – Za + Teresę Miemczyk w II r. śmierci oraz za ++ z rodzin Miemczyk –
Bonsz.
Czwartek – 18.03.21,
6.30 – Za wszystkich ++ z rodzin Bobek i Smuda.
Piątek – 19.03.21, Uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP
8.00 – Za + teścia Ericha Szefer, ojca Norberta Polaczek ze wspom. + męża
Arnolda i szwagra Rafała oraz ++ dziadków.
17.00 – Droga krzyżowa z wypominkami.
18.00 – Msza św. do św. Józefa za mężczyzn i młodzieńców naszej Parafii.
Po mszy św.: Przygotowanie do bierzmowania.
Sobota – 20.03.21,
7.00 – W int. rodz. Reszka.
17.00 – Msza w jęz. niem.: Do Matki Boskiej w int. Krystyny Sklanny z ok. 90
r . urodzin.

Niedziela – 21.03.21, V Niedziela Wielkiego Postu.
Kolekta na remonty obiektów i zabytków diecezjalnych
7.15 – Modlitwy poranne
7.30 – Za ++ rodz. Józefa i Marię Wiesiołek, dziadków z obu stron, ++ z
pokrew. z rodzin Wiesiołek, Stein i Kordula.
9.00 – Msza św. w czasie pandemii: Za żyjących i ++ parafian oraz o zdrowie
dla chorych i cierpiących.
10.30 – Za ++ dziadków z rodzin Bancarz i Gajda.
14.00 – Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym.
Wolne intencje w marcu: 20, 22 i 29.
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Życie ciągle stawia przed nami nowe wyzwania. Są one okazją do głębszej
refleksji nad wartościami i zasadami, którymi się kierujemy. Wielki Post
wzywa każdego z nas do zrewidowania życia, postawienia sobie pytania, czy
naprawdę idziemy śladem Bożych drogowskazów. Żyć to stawać się
człowiekiem, a dla wierzących – stawać się chrześcijaninem. To proces, który
dokonuje się w nas nieustannie. Na tej drodze wpatrujmy się w Jezusa, który
podczas rozmowy z Nikodemem mówi jasno i konkretnie: trzeba się na nowo
narodzić, aby żyć.
2. Dziś o godz. 14.00 Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym.
3. Przez cały marzec po każdej Mszy Świętej odmawiamy modlitwę do św.
Józefa, opiekuna Świętej Rodziny, w której polecamy mu sprawy swoich
rodzin. Trwa Nowenna przed uroczystością św. Józefa.
4. W piątek 19 marca będziemy obchodzić uroczystość św. Józefa, oblubieńca
Najświętszej Maryi Panny. Ten dzień możemy nazwać dniem mężczyzn.
Otoczmy modlitwą wszystkich walecznych mężczyzn: kawalerów, mężów,
ojców, dziadków. Tego dnia prośmy Boga o wszelkie łaski dla nich, by
codziennie wypełniali powołanie, do jakiego zostali wezwani. Podczas
wieczornej Mszy Świętej otrzymają szczególne błogosławieństwo. Zapewne
będą otoczeni miłością i życzliwością najbliższych, których również serdecznie
zapraszamy na Eucharystię.
5. Droga krzyżowa w środę o godz. 17.00 dla dzieci, a w piątek o 18.00 dla
młodzieży i dorosłych.
6. W tym tygodniu patronuje nam:
– w piątek 19 marca – św. Józef, oblubieniec Najświętszej Maryi Panny,
opiekun Świętej Rodziny.

SENTENCJA TYGODNIA
Bóg nigdy nie męczy się przebaczaniem, to my męczymy się proszeniem Go o
przebaczenie (Papież Franciszek)
UŚMIECH TYGODNIA
Babcia do Jasia:
- Jak będziesz grzeczny to pójdziesz do nieba, a jak będziesz niegrzeczny to
pójdziesz do piekła ...
- Babciuuuuu! A jakim trzeba być aby pójść do kina?
NAUCZANIE PAPIESKIE O EUCHARYSTII
„Jeśli Liturgia święta zajmuje czołowe miejsce w życiu Kościoła, to sercem
niejako i ośrodkiem tejże świętej Liturgii jest tajemnica Eucharystyczna,
ponieważ ona stanowi źródło życia, w którym oczyszczeni i umocnieni żyjemy
nie sobie, lecz Bogu i zespalamy się nawzajem w najściślejszej miłości” (św.
Paweł VI).
OPOWIADANIE: Zamarznięty staw
Pewnego razu po zamarzniętym stawie jeździli na łyżwach dwaj mali przyjaciele.
Popołudnie było bardzo zimne i pochmurne. Łyżwiarze z radością pokonywali kolejne
metry, gdy nagle lód załamał się i jeden z chłopców znalazł się pod nim. Staw
wprawdzie nie był głęboki, ale woda zaczęła szybko zamarzać. Drugi chłopiec
natychmiast pobiegł na brzeg, chwycił największy z kamieni, jaki udało mu się
znaleźć, i wrócił tam, gdzie jego przyjaciel wpadł do wody. Z całych sił zaczął uderzać
kamieniem w lód, aż w końcu udało mu się go rozbić. Złapał przyjaciela za rękę i
pomógł mu wydostać się z przerębli. Gdy zjawili się strażnicy i zobaczyli, co się stało,
zdumieni zastanawiali się głośno:
- Lód był gruby i mocny, jak więc chłopak mógł go rozbić?
W tym momencie pojawił się jakiś starzec i powiedział:
- Ja wiem jak.
- Tak? Więc? – spytali.
Staruszek odpowiedział:
- Zrobił to, ponieważ nie było przy nim nikogo, kto by mu powiedział, że się nie da.
Dobrej niedzieli, samych dobrych dni w ciągu tygodnia oraz obfitości Bożego
błogosławieństwa wszystkim parafianom i przybyłym gościom
życzy ksiądz proboszcz Jerzy Tomeczek
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„Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna
Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne”.
Pan Jezus w nocnej rozmowie z uczonym Nikodemem tłumaczył mu,
jak należy odczytywać znaki, które Bóg zostawia na drodze człowieka. I jak
wiele zależy od właściwego odczytywania tych znaków każdego dnia.
Przypomniał mu wydarzenie z czasów wędrówki narodu wybranego przez
pustynię, kiedy to Bóg dopuścił na Izraelitów plagę jadowitych węży, ale
równocześnie nakazał Mojżeszowi postawić wysoki pal i umieścić na nim
podobiznę węża. Dla ocalenia od śmierci wystarczyło, aby ukąszony spojrzał z
wiarą na węża. Chodziło nie tyle o prosty gest zwrócenia się do węża, ale o
dostrzeżenie oczyma wiary mocy Bożej płynącej z wypełnienia tego łatwego
nakazu. Ilu Izraelitów z tego skorzystało, nie wiemy. Autor biblijny mówi
jednak, że wielu zmarło. Przez to przypomnienie Jezus przygotował Nikodema
do odczytania ważniejszego znaku: wywyższenia Syna Człowieczego na
drzewie krzyża. Ten znak jest konieczny, aby każdy miał życie wieczne.
Możemy sądzić, że Nikodem zrozumiał naukę Jezusa, ponieważ widzimy go na
Golgocie, gdy uczestniczy w pogrzebie Zbawiciela. Nie przeraził go krzyż, bo
zrozumiał jego sens.
Jezus daje nam potrzebne światło do lepszego widzenia otaczającej nas
rzeczywistości, ale jednocześnie z żalem dodaje, że człowiek często
„nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego
uczynków” (J 3,20). Niektórzy ludzie wolą trwać w ciemności, bo opowiadają
się po stronie zła. Nie chcą światła, ponieważ boją się zobaczyć prawdziwy
obraz własnego życia. Jak często znajdujemy się w sytuacji Izraelitów na
pustyni skażonych jadem zła. Mamy postawiony przed sobą znak uzdrowienia,
ale brak nam dobrej woli, aby na niego spojrzeć.
Spójrzmy na siebie w świetle Bożej prawdy i zobaczmy sakramentalny
znak Bożego przebaczenia, aby przyjąć łaskę, której Bóg pragnie nam udzielać.

