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z Proboszczem

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”.
J 3, 14-21

Wiele przestępstw – grzechów popełniamy pod osłoną nocy.
Człowiek dopuszczający się nieprawości nienawidzi światła.
Jednak nie może i nie chce żyć w nocy – tęskni za Słońcem.
Dlaczego lubimy „ciemność”?
Wybieramy „ciemność”, bo jesteśmy słabi, często zbyt leniwi,
by czynić dobro; chcemy ukryć swoje złe czyny i ich skutki.
Jednak przebywając w ciemności, nie widzimy otaczającego nas świata, innych ludzi i samych
siebie. Łudzimy się, że nas także nikt nie widzi. W końcu całkowicie tracimy orientację i gubimy
się. Jednak są i tacy ludzie, którzy żyją w „ciemności” nie ze świadomego wyboru, ale dlatego,
że nie poznali Ewangelii ani smaku życia w świetle. Adam Mickiewicz radzi, by człowiek uciekał
przed szatanem do światła, gdzie jego skuteczność jest mniejsza: „Szatan w ciemnościach łowi;
jest to nocne zwierzę; chowaj się przed nim w światło; tam cię nie dostrzeże”.
ks. Eugeniusz Burzyk
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REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
17-21 marca 2018
Rekolekcje prowadzi o. dr hab. Marek Fiałkowski OFMConv,
profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
kierownik Katedry Teologii Pastoralnej
Sobota – 17 marca

18.00 – Msza Święta z nauką dla wszystkich

Niedziela – 18 marca

7.00 – Msza Święta z nauką dla wszystkich
8.30 – Msza Święta z nauką dla wszystkich

10.00 – Msza Święta z nauką dla wszystkich
11.30 – Msza Święta z nauką dla dzieci
17.15 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
18.00 – Msza Święta z nauką dla wszystkich
19.00 – Nauka rekolekcyjna dla mężczyzn

Poniedziałek – 19 marca

8.00 – Msza Święta z nauką dla wszystkich

18.00 – Msza Święta z nauką dla wszystkich
19.00 – Nauka rekolekcyjna dla kobiet

Wtorek – 20 marca

8.00 – Msza Święta z nauką dla wszystkich

18.00 – Msza Święta z nauką dla wszystkich
19.00 – Nauka rekolekcyjna dla młodzieży

Środa – 21 marca

8.00 – Msza Święta z nauką dla wszystkich
9.00 - 11.00 – Spowiedź

11.00 – Msza Święta dla chorych
z sakramentem namaszczenia
12.00 – Spotkanie dla chorych w sali
konferencyjnej, zorganizowane
przez Zespół Charytatywny
14.30 - 16.00 – Spowiedź
16.30 - 18.00 – Spowiedź
18.00 – Msza Święta z nauką dla wszystkich

Spowiedź przedświąteczna
będzie w Wielkim Tygodniu:
26 – 27 – 28 marca
w godzinach:
8.30 - 10.00; 10.30 - 12.00
14.30 - 16.00; 16.30 - 18.00

Ogłoszenia duszpasterskie
1. O godz. 17.15 zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. Podczas nabożeństwa będzie
zebrana tradycyjna składka na przygotowanie
Grobu Pańskiego. Po Mszy wieczornej, jak każdego 11 dnia miesiąca, zapraszamy na modlitwę
w intencji Ojczyzny, przygotowującą do uroczystości z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości – 11 listopada.
2. W piątek o 17.30 zapraszamy na Drogę Krzyżową.
3. W sobotę – 17 marca o godzinie 9.00 zapraszamy
uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum na nabożeństwo pokutne oraz spowiedź na zakończenie szkolnych rekolekcji. Prosimy rodziców, aby
zachęcili swoje dzieci do skorzystania z sakramentu pokuty.
4. Przy stolikach z prasą do nabycia świece „Caritas” na stół wielkanocny.
5. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i ofiarę na

NIEDZIELA – 11 marca

7.00 †
8.30 †
10.00 †
11.30		
18.00 †

Intencje mszalne

Wojciech Pilarski z dziadkami
Sylwester Majewski w 12 r. śmierci
Adam Michalak w 12 r. śmierci
Roczki: Kacper Sowa, Maja Nycz
Jan Ziółkowski z żoną Wandą

PONIEDZIAŁEK – 12 marca

6.30 † Józef w 37 rocznicę śmierci
18.00		 O zdrowie i Boże błogosławieństwo
dla Krystyny z okazji urodzin i imienin

WTOREK – 13 marca

6.30
6.30
18.00

† Mieczysław Korczyk
† Dariusz Grodowski w 2 r. śmierci
† Michał i Helena Stańco z rodzicami
i teściami

ŚRODA – 14 marca

prace remontowe mieszkańcom Starych Bloków
nr 7, 8 i 9. W tym tygodniu, w piątek po wieczornej
Mszy, prosimy mieszkańców bloków nr 12, 13 i 14.
6. Zachęcamy do składania jałmużny wielkopostnej,
która w całości jest przeznaczona na działalność
parafialnej grupy Caritas, m.in. na obiady szkolne
dla dzieci z potrzebujących rodzin. Puszka na
ofiary znajduje się z lewej strony ołtarza, obok
obrazu Jezusa Miłosiernego.
7. W przyszłą niedzielę – 18 marca składka specjalna uzupełniająca na prowadzone prace remontowe. Przy wyjściu z kościoła będziemy składać ofiary na pomoc syryjskiej rodzinie, którą nasza parafia objęła opieką.
8. Dzisiaj po Mszy Świętej zapraszamy do naszej parafialnej kawiarni na piętrze kościoła na kawę, herbatę oraz domowe ciasto.

6.30 † Kazimierz Kulka
6.30 † Marianna Ulczak w 14 r. śmierci
6.30 † Mieczysław Korczyk
18.00		 Msza wotywna do MB Bolesnej:
† Bronisława Witkowska, † Maria Dziu		
bek, † Kazimierz Kulka, † Janina Śliwińska, † Marek Kciuk w 1 r. śmierci,
† Marek Sałata, † Kazimierz Szeleźnik w 9 r. śmierci, † Wiesław Ciesielski, † Józef Matyszkowicz, † Józef Kadłubicki, † Józef i Zofia Marcak, † Rozalia Chojnacka, † Michał Fajfer z rodzicami i siostrą

CZWARTEK – 15 marca

6.30
6.30
6.30
18.00

†
†
†
†

Mieczysław Korczyk
Adam Jakubowski
Marian Gołuch
Helena i Stanisław Jędrusik
z dziećmi

PIĄTEK – 16 marca

6.30 † Eugenia Jarnot
6.30 † Mieczysław Korczyk
18.00		 O zdrowie i Boże błogosławieństwo
dla członków i rodzin czcicieli NSPJ
oraz ich opiekuna ks. Piotra [NSPJ]

SOBOTA – 17 marca
6.30

6.30
6.30
6.30
18.00

† Salomea i Alojzy Stawowy z córką
Kazimierą
† Teresa Jędrzejek
† Maria Dziubek
† Edward Kojm
† Kazimierz Koźbiał w 20 r. śmierci

NIEDZIELA – 18 marca
7.00

† Grzegorz Wazdrąg w 1 r. śmierci
z żoną Haliną i rodzicami
8.30 † Bogumiła Witczak
10.00		 Dziękczynno-błagalna w intencji
Grzegorza i Izabeli z dziećmi
10.00 † Józef (w 15 r. śm) i Janina Śliwińscy
z rodzicami, teściami i ojczymem
11.30 † Emilia Bidzińska w 2 r. śmierci
18.00 † Józef Kocoń w 6 r. śmierci
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