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Biuletyn niedzielny

IX Niedziela Zwykła

PIERWSZE CZYTANIE Pwt
11,18.26–28
Dwie postawy wobec prawa Bożego
Czytanie z Księgi Powtórzonego
Prawa
Mojżesz powiedział do ludu: „Weźcie sobie te moje słowa do serca i do duszy. Przywiążcie je sobie jako znak na ręku. Niech one
wam będą ozdobą między oczami.Widzicie, ja
kładę dziś przed wami błogosławieństwo albo
przekleństwo. Błogosławieństwo, jeśli usłuchacie
poleceń waszego Pana Boga, które ja wam dzisiaj
daję; przekleństwo, jeśli nie usłuchacie poleceń
waszego Pana Boga, jeśli odstąpicie od drogi,
którą ja wam dzisiaj wskazuję, a pójdziecie za
bogami obcymi, których nie znacie”. Oto Słowo
Boże.
PSALM RESPONSORYJNY: Ps 31,2–
3ab.3bc–4.17 i 25

Bądź dla mnie, Panie, skałą ocalenia.

DRUGIE CZYTANIE Rz 3,21–25a.28
Człowiek osiąga usprawiedliwienie przez wiarę
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do
Rzymian
Bracia: Teraz jawną się stała sprawiedliwość Boża
niezależna od Prawa, poświadczana przez Prawo
i Proroków. Jest to sprawiedliwość Boża przez
wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy
wierzą. Bo nie ma tu różnicy: wszyscy bowiem
zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez
odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie. Jego
to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania przez
wiarę mocą Jego Krwi. Sądzimy bowiem, że
człowiek osiąga usprawiedliwienie przez wiarę,
niezależnie od pełnienia nakazów Prawa. Oto

06.03.2011

Słowo Boże.
EWANGELIA Mt 7,21–27
Dom zbudowany na skale i dom zbudowany na
piasku
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie każdy, który mi mówi: »Panie, Panie«, wejdzie do
królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę
mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie
mi w owym dniu: »Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie
czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia?«.
Wtedy oświadczę im: »Nigdy was nie znałem.
Odejdźcie ode Mnie wy, którzy czynicie nieprawość«. Każdego więc, kto tych słów moich
słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował
na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały
się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie
runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś,
kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich,
można porównać z człowiekiem nierozsądnym,
który dom swój zbudował na piasku. Spadł
deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i
rzuciły się na ten dom. I runął, a wielki był jego
upadek”. Oto słowo Pańskie.

Pn Tb 1,1a.2;2,1-9 Wlg Ps 112 Mk 12,1-12
/Wt Tb 2,10-23 Ps 112 Mk 12,13-17 /Śr Jl
2,12-18 Ps 51 2 Kor 5,20-6,3 Mt 6,1-6.1618 /Cz Pwt 30,15-20 Ps 1 Łk 9,22-25 /Pt Iz
58,1-9 Ps 51 Mt 9,14-15 /So Iz 58,9b-14 Ps
86 Łk 5,27-32 /Ndz Rdz 2,7–9;3,1–7 Ps 51
Rz 5,12.17–19 Mt 4,1–11.

INTENCJE MSZALNE

Niedziela 6.3. –9 niedziela zwykła
7:00 + Katarzynę Hać (Gr. 1).
7:00 + Stanisława Frelka (Gr. 1).
8:30 + Zofię i Jana Soszyńskich.
10:00 + Helenę Kowalczyk (im.).
11:30 + Janinę, Czesławę, Bolesława i Stefana Kruczów.
13:00 Dz-bł. w 50 r. ślubu Krystyny i Andrzeja Golików z prośbą o bł. dla Jubilatów i Syna
z rodziną.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII
18:00 + Władysława Skowrońskiego.
Poniedziałek 7.3. – Świętych męczennic
Perpetuy i Felicyty
6:30 + Katarzynę Hać (Gr. 7).
7:00 + Stanisława Frelka (Gr. 7).
7:00 + Mariannę i Julina Więckowskich, cr.
Więckowskich i Salwów.
8:30 + Józefę i Stanisława i cr. Firlagów, Józefa Chajdera i jego rodziców.
18:00 + Dariusza Mikołajczyka (3 r. śm.).
Wtorek 8.3.
6:30 + Katarzynę Hać (Gr. 8).
7:00 + Stanisława Frelka (Gr. 8).
8:30 + Helenę, Józefa i Marię Zapaśników,
Józefa Bondera.
18:00 + Włodzimierza Miłodrowskiego (8 r.
śm.).
Środa 9.3. – Popielec
6:30 + Katarzynę Hać (Gr. 9).
7:00 + Marię Bereda (mies. po śm.).
7:00 + Stanisława Frelka (Gr. 9).
8:30 O bł. Boże i wszelkie potrzebne łaski dla
osób z Domu Dziecka w Wąwolnicy, które
pomogły Piotrowi i Agnieszce.
16:30 + Rajmunda Szymczaka (6 r. śm.).
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
+ Franciszkę i Stanisława Stosio.
+ Konstantego Czerniewskiego (26 r. śm.) i
Stanisława Ryżego.

+ Mariannę Urbańską (21 r. śm.).
+ Henryka Kraszewskiego (mies. po śm.).
+ Helenę, Władysława, Witolda i Kazimierza
Smolińskich, Marię, Franciszka, Edwarda,
Andrzeja Brzeskich, Janinę i Kazimierza Teperków, Jana Micewicza.
20:00 + Franciszkę i Franciszka Niewczasów
Czwartek 10.3.
6:30 + Katarzynę Hać (Gr. 10).
7:00 + Stanisława Frelka (Gr. 10).
7:00 + Barbarę i Zdzisława Czerwińskich (2
r. śm.).
8:30 + Genowefę (1 r. śm.), Jana, Janinę,
Mieczysława i cr. Marków, Józefę i Józefa
Wachników.
18:00 O bł. Boże dla Patryka w 10 r. urodzin.
Piątek 11.3.
6:30 + Katarzynę Hać (Gr. 11).
7:00 + Stanisława Frelka (Gr. 11).
7:00 + Mariusza Wydrzyńskiego (6 mies. po
pog.).
8:30 + Ewę Chrościcką (4 r. śm.).
18:00 + Anielę (2 r. śm.) i Józefa Chorosiów.
Sobota 12.3.
6:30 + Katarzynę Hać (Gr. 12).
7:00 + Stanisława Frelka (Gr. 12).
7:00 + Tadeusza Truszkowskiego (7 r. śm.).
7:00 + Antoniego Nowaka (mies. po pog.).
8:30 Dz.-bł. w 5 r. chrztu Marysi.
8:30 Dz.-bł. w 9 r. urodzin Małgosi, szczególnie z prośbą o łaskę zdrowia.
18:00 + Jana i Kamilę Sabaków (6 r. śm.).
Niedziela 13.3. – 1 Niedziela Wielkiego
Postu
7:00 + Katarzynę Hać (Gr. 13).
7:00 + Stanisława Frelka (Gr. 13).
8:30 O bł. Boże dla Mikołaja w 3 r. urodzin i
dla cr. Zająców.
10:00 + Mariannę, Andrzeja, Bolesława, Jadwigę, Józefa, Anastazję, Danusię, Janinę z
rodz. Drągów i Charchułów.

11:30 + Tadeusza (9 r. Sm.) i Jadwigę Przywóskich, Kazimierza i Ewę Cicheckich.
13:00 Za Parafian.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII
+ Tomasza Orłowskiego (14 r. śm.).
18:00 + Alojzego Szewczyka (15 r. śm.), rców Piotra i Juliannę oraz wnuczkę Ewę.

Ogłoszenia duszpasterskie
wDziś I niedziela miesiąca:
- po Mszy św. o godz. 13.00 adoracja
Najśw. Sakramentu;
- również po Mszy św. o godz. 13:00
Koncert Karnawałowy w wykonaniu
Chóru Schola Cantorum Maximilianum
pod dyr. Zbigniewa Siekierzyńskiego;
- o godz. 17.00 w salce na plebanii
spotkanie dla rodziców i chrzestnych
przed chrztem dzieci.
wWe wtorek, 8 marca, obchodzimy
Dzień Kobiet! Pamiętajmy w modlitwach o wszystkich kobietach
wRozpoczynamy Okres Wielkiego
Postu, w Środę Popielcową, 9 marca,
Msze św. z obrzędem posypania głów
popiołem. o godz. 6.30, 7.00, 8.30,
16.30, 18.00 i 20.00.
wPamiętajmy, że w Popielec obowiązuje post ścisły, od którego nie ma dyspensy, a polegający na powstrzymaniu
się od potraw mięsnych oraz na ograniczeniu jedzenia. Tego dnia możemy
zjeść trzy posiłki, ale tylko jeden z nich
do syta. Wstrzemięźliwość od potraw
mięsnych obowiązuje wszystkich od 14.
roku życia, bez górnej granicy wieku,
natomiast post ilościowy obowiązuje od
14. do 60. roku życia. Jednak Kościół
zachęca, aby w praktykę postu wprowa-

dzać także tych, którzy nie są do niego
zobowiązani.
wOd Środy Popielcowej do niedzieli
trwały będą Kwartalne Dni Modlitw o
Ducha Pokuty.
Nabożeństwa wielkopostne:
Gorzkie Żale z procesją w niedziele
o godz. 17:00
Droga Krzyżowa w piątki o godz.
17:00 i 19:00
ZAPRASZAMY
Za udział w Drodze Krzyżowej, a także w nabożeństwie
Gorzkich Żali możemy uzyskać odpust zupełny. Warunkiem uzyskania odpustu jest wzbudzenie właściwej intencji, stan łaski uświęcającej,
wyrzeczenie się przywiązania do grzechu, modlitwa w intencjach Ojca Świętego
wSą jeszcze wolne miejsca na pielgrzymkę do Rzymu na beatyfikacje papieża JP II.
Czas Przygotowania Paschalnego
Długi tegoroczny Karnawał dobiega końca. W tym tygodniu, dokładnie 9
marca, mamy Środę Popielcową. Otwiera ona święty, szczególny czas Wielkiego
Postu. Zewnętrznym znakiem naszego
wejścia na drogę pokuty i nawrócenia
jest posypanie głowy popiołem. W kulturze Izraela gest ten był wyrazem wielkiego smutku, żałoby. Popiół przypomina
też, że wszystko, co ziemskie, powstało z
prochu ziemi i znów w proch się obróci.
Ten rozpad jest skutkiem grzechu. Jednak kapłan, posypując głowy wiernych
popiołem, czyni nad nimi znak krzyża, który oznacza oczyszczenie i zmartwychwstanie. Zatem Wielki Post – czas

pokuty, postu, wyrzeczeń i modlitwy ma
służyć naszemu nawróceniu, ma przygotować nasze serca na owocne przeżycie
radosnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
Odpust zupełny w Wielkim Poście
Pamiętajmy, że w okresie Wielkiego
Postu możemy uzyskać odpust zupełny, a więc darowanie kary doczesnej za
grzechy odpuszczone w sakramencie
pojednania, jednak nienaprawione przez
nas. Warunkiem uzyskania odpustu jest
wzbudzenie właściwej intencji, stan łaski
uświęcającej, wyrzeczenie się przywiązania do grzechu, modlitwa w intencjach
Ojca Świętego. Odpust zupełny można
uzyskać w każdy piątek Wielkiego Postu
za odmówienie modlitwy do Chrystusa
ukrzyżowanego: „Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu” oraz za udział w Drodze
Krzyżowej, a także w każdą niedzielę
za udział w nabożeństwie Gorzkich Żali
oraz za odprawienie przynajmniej trzydniowych rekolekcji.
Akcja Trzeźwościowa
Jednocześnie przez cały Wielki Post
będzie trwała wielka akcja trzeźwościowa. W tym roku wszelki trud związany z
abstynencją ofiarujemy w intencji dzieci
przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej oraz ich rodzin, aby Chrystus naprawdę i w pełni zamieszkał w
ich sercach i aby ta przyjaźń przetrwała
wszelkie życiowe próby. Niech nasze rodziny staną się prawdziwymi Kościołami
domowymi, które będą promieniowały
żywą wiarą.

Dzień Kobiet
We wtorek, 8 marca, obchodzimy Dzień Kobiet!
Pamiętajmy w modlitwach o wszystkich kobietach, zwłaszcza o tych
najbardziej utrudzonych
matkach wielodzietnych
rodzin, o samotnych pannach i wdowach, o kobietach poniżanych i prześladowanych w wielu częściach świata.
Wszak kobiety wypełniają szczególną
rolę w świecie, w Kościele i w rodzinie.
Polecajmy ich trud i życie Panu Bogu i
Maryi, która jest najpiękniejszym wzorem żony i matki.
O Jezu, zbliżam się do Ciebie, jak tylko
mogę, i z żywą wiarą, aby poznać Boga
w Tobie i dla Ciebie, i aby Go poznać w
sposób godny Boga; to znaczy tak, abym
Go kochał i był Mu posłuszny, według tego,
co mówi Twój umiłowany uczeń: „Ten, kto
mówi, że zna Boga, a nie zachowuje Jego
przykazań jest kłamcą”; i Ty sam: „Ten,
kto zachowuje moje przykazania, miłuje
Mnie”.
A więc pragnę Cię poznać jedynie w tym
celu, by Cię miłować. Pragnę Cię poznać
i miłować, aby ze wszystkich sił wypełniać
Twoją wolę. Jestem przekonany, że nie potrafię poznać Cię należycie, nie jednocząc
się z Tobą czystą i wyłączną miłością...
Niechaj światło wiary oświeca mnie i prowadzi, abym mógł Cię miłować, właściwością bowiem wiary jest, jak mówi św. Paweł, „działać i czynić przez miłość”. Amen
(Bossuet).

O. Gabriel od św. Marii Magdaleny,
karmelita bosy
Kancelaria: czynna w dni powszednie (pn.-so.) 9:00-10:45 i 16:00-17:45 (Tel 227892105)
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