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ŚWIĘTY MICHALE ARCHA-

NIELE BROŃ NAS W WALCE, 

A PRZECIW NIEGODZIWOŚCI 

I ZASADZKOM ZŁEGO DUCHA 

BĄDZ NAM OBRONĄ NIECH 

GO BÓG POSKROMIĆ RACZY, 

POKORNIE PROSIMY A TY, 

KSIĄŻĘ WOJSKA NIEBIE-

SKIEGO, SZATANA I INNE 

ZŁE DUCHY, KTÓRE NA ZGU-

BĘ DUSZ LUDZKICH PO TYM 

ŚWIECIE KRĄŻĄ, MOCA BO-

ŻĄ STRĄĆ DO PIEKŁA. AMEN 
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   1. Dziś III niedziela miesiąca; w godz.19.00 – 21.00 zapra-

szamy na modlitwę adoracyjną przed Chrystusem obecnym 

w Najśw. Sakramencie. 

 

   2. Zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne : 

Droga Krzyżowa: o godz. 17.15 – dla dzieci wraz z rodzicami 

 - godz. 18.30 – czyli bezpośrednio po Mszy św. wieczornej 

dla młodzieży i dorosłych. 

Gorzkie Żale, w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 

17.15. 

 

   3. Wyjazd do Czerwińska na Misterium Męki Pańskiej 

dzisiaj o godz. 13.20. 

 

   4. W czwartek 19 marca – Uroczystość Św. Józefa. Msze 

św. o godz. 7.00 i 18.00. W tym dniu przypada 10 rocz. świę-

ceń biskupich Pasterza naszej Diecezji Abp. Henryka Hosera. 

Polecamy jego osobę waszym modlitwom. 

 

   5. W sklepiku Św. Brata Alberta można nabywać świece 

wielkanocne Caritas. 

 

   6. Organizujemy wyjazd do Hiszpanii i Francji w dn. 10 - 

17 września. Koszt 3.320 zł + 40 Euro. Pozostało jeszcze 

5 miejsc. Jeśli wy nie jesteście tym zainteresowani, proszę 

przekażcie tę wiadomość bliskim, znajomym, może oni 

skorzystają. 

 

   7. Tradycyjnie w Niedzielę Palmową służba liturgiczna 

naszej parafii będzie rozprowadzała zielone palemki. Dochód 

będzie przeznaczony na potrzeby tej wspólnoty. Będzie nam 

miło jak nas wesprzecie. 

 

   8. W piątek 27 marca przejdziemy ulicami naszej parafii 

odprawiając Nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Zapraszamy do 

wspólnej modlitwy i publicznego wyznania wiary. 

 

   9. Za tydzień przed kościołem będą zbierane ofiary do 

puszek na kwiaty do Grobu Pańskiego. O przeprowadzenie 

zbiórki proszę panie z Żywego Różańca. 

 

   10. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Nabyć ją 

można w zakrystii. 
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Wiadomości Parafialne 
IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                                                                                        15 marca 2015r. 

PIERWSZE CZYTANIE 
Czytanie z Drugiej Księgi Kronik. Wszyscy naczelnicy 
Judy, kapłani i lud mnożyli nieprawości, naśladując 
wszelkie obrzydliwości narodów pogańskich i bez-
czeszcząc świątynię, którą Pan poświęcił w Jerozoli-
mie. Bóg ich ojców, Pan, bez wytchnienia wysyłał do 
nich swoich posłańców, albowiem litował się nad 
swym ludem i nad swym mieszkaniem. Oni jednak 
szydzili z Bożych wysłanników, lekceważyli ich słowa 
i wyśmiewali się z Jego proroków, aż wzmógł się 
gniew Pana na Jego naród do tego stopnia, iż nie było 
ocalenia. Spalili też Chaldejczycy świątynię Bożą 
i zburzyli mury Jerozolimy, wszystkie jej pałace spalili 
ogniem i wzięli się do zniszczenia wszystkich kosz-
townych sprzętów. Ocalałą spod miecza resztę król 
uprowadził do Babilonu i stali się niewolnikami jego 
i jego synów aż do nadejścia panowania perskiego. 
I tak się spełniło słowo Pana wypowiedziane przez 
usta Jeremiasza: "Dokąd kraj nie wywiąże się ze 
swych szabatów, będzie leżał odłogiem przez cały czas 
swego zniszczenia, to jest przez siedemdziesiąt lat". by 
się spełniło słowo Pana z ust Jeremiasza, pobudził Pan 
ducha Cyrusa, króla perskiego, w pierwszym roku jego 
panowania, tak iż obwieścił on również na piśmie 
w całym państwie swoim, co następuje: "Tak mówi 
Cyrus, król perski: Wszystkie państwa ziemi dał mi 
Pan, Bóg niebios. I On mi rozkazał zbudować Mu dom 
w Jerozolimie, w Judzie. Jeśli z całego ludu Jego jest 
między wami jeszcze ktoś, to niech Bóg jego będzie 
z nim; a niech idzie!". 

Oto słowo Boże. 
 

PSALM RESPONSORYJNY 
Refren: Kościele święty, nie zapomnę ciebie. 
Nad rzekami Babilonu siedzieliśmy i płakali 
wspominając Syjon. 
Na topolach tamtej krainy 
zawiesiliśmy nasze harfy. 
   Bo ci, którzy nas uprowadzili, 
   żądali od nas pieśni. 
   Nasi gnębiciele żądali pieśni radosnej: 
   "Zaśpiewajcie nam którąś z pieśni syjońskich". 
Jakże możemy śpiewać pieśń Pańską 
w obcej krainie? 
Jeruzalem, jeśli zapomnę o tobie, 
niech uschnie moja prawica. 
   Niech mi język przyschnie do gardła, 
   jeśli nie będę o tobie pamiętał, 
   jeśli nie wyniosę Jeruzalem 
   ponad wszystką swą radość. 
 

DRUGIE CZYTANIE 
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do 
Efezjan. Bracia: Bóg będąc bogaty w miłosier-

dzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiło-
wał, i to nas, umarłych na skutek występków, 
razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską 
bowiem jesteście zbawieni! Razem też wskrzesił 
nas i razem posadził na wyżynach niebieskich, 
w Chrystusie Jezusie, aby w nadchodzących 
wiekach przemożne bogactwa Jego łaski wyka-
zać na przykładzie dobroci względem nas, 
w Chrystusie Jezusie. Łaską bowiem jesteście 
zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, 
lecz jest to dar Boga: nie z uczynków, aby się 
nikt nie chlubił. Jesteśmy bowiem Jego dziełem, 
stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych 
czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy 
je pełnili. 

Oto słowo Boże. 
 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Chwała Tobie, Królu wieków. 
Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna 
Jednorodzonego;  
każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne. 
Chwała Tobie, Królu wieków. 
 

EWANGELIA 
Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus 
powiedział do Nikodema: "Jak Mojżesz wywyż-
szył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyż-
szono Syna Człowieczego, aby każdy, kto 
w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bo-
wiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jed-
norodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wie-
rzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albo-
wiem 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 podle-
ga potępieniu; a kto nie wierzy, już został potę-
piony, 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 uczyn-
ki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawo-
ści, 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". 
 

Oto słowo Pańskie. 
 



NIEDZIELA 15.03.2015 

7.00 + Adama, Genowefę i Edwarda Rockich, 

Czesława, Michalinę, Ryszarda i Andrzeja Cie-

pielewskich oraz Henryka Majewskiego. 

7.00 + Feliksa Szpygiel 14 greg. 

8.30 + Wypominki roczne. 

10.00 + Janinę, Wacława i Henryka Liwskich 

i c.r. Piaseckich. 

11.30   W intencji Niepełnosprawnych. 

13.00    ZA PARAFIAN. 

18.00 + Apolonię i Aleksandra Hołyńskich. 

 

PONIEDZIAŁEK 16.03.2015 

7.00 + Zbigniewa Olk. 

7.00 + Feliksa Szpygiel 15 greg. 

7.00 + Ryszarda Traczyka, Jana, Martę Kowalik. 

7.00 + Andrzeja Bąk p.p. 

 

18.00 + Rodziców i rodzeństwo Grabowskich, 

Balbinę, Stefana, Marię, Zdzisława, Joannę 

Czerny w 3 r. śm. 

18.00 + Genowefę Tobotę p.p. 

 

WTOREK 17.03.2015 

7.00 + Feliksa Szpygiel 16 greg. 

7.00   Msza Św. wynagradzająca NSPJ za 

grzechy nasze, naszej parafii i całego świata. 

7.00   O Boże błogosławieństwo dla Julii 

Fabisiak w 9 r. ur. 

7.00 + Ryszarda Możdżyńskiego p.p. 

 

18.00 + Zygmunta Ciurę p.p. 

18.00    Dziękczynna o zdrowie i Boże błogosła-

wieństwo oraz zdrowie dla Wandy Piekut w 80 r. ur. 

 

ŚRODA 18.03.2015 

7.00 + Feliksa Szpygiel 17 greg. 

7.00 + Zm. Siostry ze zgromadzenia sióstr 

Św. Katarzyny. 

7.00 + Józefa Brodowskiego. 

7.00 + Danielę Wojciechowską p.p. 

 

18.00   Nowenna do MBNP 

18.00 + Krystynę w 10 r. śm., Jana w 14 r. śm. 

Lipskich. 

18:00   W pewnej intencji. 

  Intencje mszalne 

W minionym tygodniu do wieczności odeszli: 

Śp. Stanisław Gac 

Śp. Jadwiga Jasicha 

Śp. Stanisława Oleksiak 

Śp. Lech Skrobacki 

Wieczny odpoczynek… 

Zapowiedzi: Tomasz Jan Wlaszczyk, kawaler z par. 
tut. i Katarzyna Poślada, panna z par. Ceranów. 

Intencje mszalne c. d. 
CZWATEK 19.03.2015 

7.00 + Feliksa Szpygiel 18 greg. 

7.00 + Józefa Piórkowskiego. 

7.00    Ur. ks. Mariusza. 

7.00 + Franciszka Bieleckiego p.p. 

18.00 + Józefa Brzoskiego w 4 r. śm. i jego 

zmarłego ojca Józefa. 

 

PIĄTK 20.03.2015 

7.00 + Helenę, Józefa Kuśmierczyk i c.r. Dobro-

wolskich. 

7.00 + Feliksa Szpygiel 19 greg. 

7.00 + Marka w 15 r. śm., Adolfa w 25 r. śm., zm. 

z r. Rzebuskich 

7.00 + Marię Narożnowską. 

18.00 + Radosława Rynkuna. 

18.00 + Henryka Tomaszewskiego w 10 r. śm. 

 

SOBOTA 21.03.2015 

7.00 + Feliksa Szpygiel 20 greg. 

7.00 + Stanisława, Monikę Przeździeckich. 

7.00 + Edwarda w 48 r. śm., Zofię Kwiatkowskich. 

7.00 + Elżbietę Kujawską p.p. 

18.00 + Czesława, Annę Zwierzchowskich, Gra-

żynę Jasińską, Konstantego Krajczyńskiego. 

18.00 + Hipolita Wilczyńskiego w 36 r. śm., Józe-

fa, Wiktorię, Katarzynę Szpytma. 

 

NIEDZIELA 22.03.2015 

7.00 + Helenę, Michała Osuch, Dariusza Nowaczka. 

7.00 + Feliksa Szpygiel 21 greg. 

8.30 + Piotra Bieleckiego. 

10.00 + Jana, Feliksa, Filipa Kurpiewskich. 

11.30   Dziękczynno-błagalna, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo na dalsze lata dla Jadwigi 

Sempławskiej w 90 r. ur. 

13.00    ZA PARAFIAN. 

18.00 + Piotra Fajka w 3 r. śm. 

19 marca. Święty Józef 

Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny. 

   W sprawie szczegółów życia św. Józefa musimy polegać na tym, co przekazały 

o nim Ewangelie. Poświęcają mu one łącznie 26 wierszy, a jego imię wymieniają 

14 razy. Osobą św. Józefa zajmują się wprawdzie bardzo żywo także apokryfy, 

opowiadając o rodzinie Józefa, jego małżeństwie, pracy i śmierci; zbyt wiele 

w nich jednak legend, by można je było traktować poważnie. Niewiele mówią 

one także o latach dzieciństwa i wczesnej młodości Józefa. Józef pochodził 

z rodu króla Dawida. Genealogię przytacza również św. Łukasz. Ta jednak różni 

się zasadniczo od tej, którą nam przekazuje św. Mateusz. Mimo wysokiego po-

chodzenia Józef nie posiadał żadnego majątku. Na życie zarabiał stolarstwem 

i pracą jako cieśla. Zdaniem św. Justyna, który żył bardzo blisko czasów Aposto-

łów, Józef wykonywał sochy drewniane i jarzma na woły. Przygotowywał więc narzędzia gospodar-

cze i rolnicze. Zaręczony z Maryją, Józef stanął przed tajemnicą cudownego poczęcia. Nie był według 

ciała ojcem Chrystusa. Był nim jednak według prawa żydowskiego jako prawomocny małżonek Ma-

ryi. Chociaż więc Maryja porodziła Pana Jezusa dziewiczo, to jednak wobec prawa żydowskiego 

i otoczenia Józef był uważany za ojca Pana Jezusa. Tak go też nazywają Ewangelie. W takiej sytuacji 

trzeba było wykazać, że Józef pochodził w prostej linii od króla Dawida, jak to zapowiadali prorocy. 

Kiedy Józef dowiedział się, że Maryja oczekuje dziecka, wiedząc, że nie jest to jego potomek, posta-

nowił dyskretnie usunąć się z życia Maryi, by nie narazić Jej na zhańbienie i obmowy. Wprowadzony 

jednak przez anioła w tajemnicę, wziął Maryję do siebie, do domu. Podporządkowując się dekretowi 

o spisie ludności, udał się z Nią do Betlejem, gdzie urodził się Jezus. Po nadaniu Dziecku imienia 

i przedstawieniu Go w świątyni, w obliczu prześladowania, ucieka z Matką i Dzieckiem do Egiptu. Po 

śmierci Heroda udaje się do Nazaretu. Po raz ostatni Józef pojawia się na kartach Pisma Świętego 

podczas pielgrzymki z dwunastoletnim Jezusem do Jerozolimy. Przy wystąpieniu Jezusa w roli Nau-

czyciela nie ma już żadnej wzmianki o Józefie. Prawdopodobnie wtedy już nie żył. Miał najpiękniej-

szą śmierć i pogrzeb, jaki sobie można na ziemi wyobrazić, gdyż byli przy św. Józefie w ostatnich 

chwilach jego życia: Jezus i Maryja. Oni też urządzili mu pogrzeb. Może dlatego tradycja nazwała go 

patronem dobrej śmierci. 

   Ojcowie i pisarze Kościoła podkreślają, że do tak bliskiego życia z Jezusem i Maryją Opatrzność 

wybrała męża o niezwykłej cnocie. Dlatego Kościół słusznie stawia św. Józefa na czele wszystkich 

świętych i daje mu tak wyróżnione miejsce w hagiografii. Św. Bernardyn ze Sieny wprost wyrażał 

przekonanie, że Józef osobnym przywilejem Bożym, jak Matka Najświętsza, został wskrzeszony 

i z ciałem wzięty do nieba oraz że w łonie matki został oczyszczony z grzechu pierworodnego. 

Podobną opinię wyraża św. Franciszek Salezy. Największą jednak czcią do św. Józefa wyróżniała się 

św. Teresa z Avila. Twierdziła ona wprost, że o cokolwiek prosiła Pana Boga za jego przyczyną, zaw-

sze otrzymała i nie była nigdy zawiedziona. Do szczególnych czcicieli św. Józefa zaliczał się również 

św. Jan Bosko. Stawiał on Józefa za wzór swojej młodzieży. Do modlitewnika, który ułożył dodał 

nabożeństwo do 7 boleści i do 7 radości św. Józefa. Miesiąc marzec co roku obchodził jako miesiąc 

św. Józefa. Papież Jan XXIII wpisał imię św. Józefa do Kanonu Rzymskiego. Wydał także list apo-

stolski o odnowieniu nabożeństwa do niebiańskiego Patrona. Uczynił go patronem II Soboru Waty-

kańskiego. Decyzją Benedykta XVI, ogłoszoną już za pontyfikatu papieża Franciszka, w 2013 r. imię 

św. Józefa włączono także do II, III i IV Modlitwy eucharystycznej. 
Por.: http://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/ 

Kartki z Kalendarza Liturgicznego 


