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PIERWSZE CZYTANIE Rdz 2,7–9;3,1–7
Stworzenie i grzech pierwszych ludzi
Czytanie z Księgi Rodzaju

spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do
jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że
owoce tego drzewa nadają się do zdobycia
wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią;
a on zjadł. A wtedy otworzyły się im obojgu
oczy i poznali, że są nadzy; spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski. Oto Słowo
Boże.
PSALM RESPONSORYJNY: Ps 51,3–4.5–
6a.12–13.14 i 17

Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i
tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą. A zasadziwszy ogród w Edenie na wschodzie, Pan
Bóg umieścił tam człowieka, którego ulepił.
Na rozkaz Pana Boga wyrosły z gleby wszelkie drzewa miłe z wyglądu i smaczny owoc
rodzące oraz drzewo życia w środku tego
ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. A wąż
był najbardziej przebiegły ze wszystkich zwierząt polnych, które Pan Bóg stworzył. On to
rzekł do niewiasty: „Czy to prawda, że Bóg
powiedział: »Nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu?«„. Niewiasta odpowiedziała wężowi: „Owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, tylko o owocach z drzewa,
które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział:
»Nie wolno wam jeść z niego, a nawet go
dotykać, abyście nie pomarli«„. Wtedy rzekł
wąż do niewiasty: „Na pewno nie umrzecie!
Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego
drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg
będziecie znali dobro i zło”. Wtedy niewiasta

Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni.
DRUGIE CZYTANIE Rz 5,12.17–19
Przestępstwo sprowadziło śmierć, ale obficiej
spłynęła łaska
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła
do Rzymian
Bracia: Przez jednego człowieka grzech
wszedł na świat, a przez grzech śmierć, i w ten
sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi,
ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Jeżeli bowiem
przez przestępstwo jednego śmierć zakrólowała z powodu jego jednego, o ileż bardziej
ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru
sprawiedliwości, królować będą w życiu z powodu Jednego – Jezusa Chrystusa. A zatem,
jak przestępstwo jednego sprowadziło na
wszystkich ludzi wyrok potępiający, tak czyn
sprawiedliwy Jednego sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające życie. Albowiem jak przez nieposłuszeństwo jednego
człowieka wszyscy stali się grzesznikami, tak
przez posłuszeństwo Jednego wszyscy staną
się sprawiedliwymi. Oto Słowo Boże.

EWANGELIA Mt 4,1–11
Jezus przez czterdzieści dni pości i jest kuszony
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby
był kuszony przez diabła. A gdy przepościł
czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł w
końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do
Niego: „Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz,
żeby te kamienie stały
się chlebem”. Lecz On mu odparł: „Napisane jest: »Nie samym chlebem żyje człowiek,
lecz każdym słowem, które pochodzi z ust
Bożych«„. Wtedy wziął Go diabeł do Miasta
Świętego, postawił na narożniku świątyni i
rzekł Mu: „Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć
się w dół, jest przecież napisane: »Aniołom
swoim rozkaże o Tobie, a na rękach nosić
Cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej
nogi o kamień«„. Odrzekł mu Jezus: „Ale jest
napisane także: »Nie będziesz wystawiał na
próbę Pana, Boga swego«„. Jeszcze raz wziął
Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał
Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do Niego: „Dam Ci to wszystko,
jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon”. Na to
odrzekł mu Jezus: „Idź precz, szatanie! Jest
bowiem napisane: »Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz«„. Wtedy opuścił Go diabeł, a
oto aniołowie przystąpili i usługiwali Mu.
Oto słowo Pańskie.
Pn Kpł 19,1-2.11-18 Ps 19 Mt 25,31-46 /Wt
Iz 55,10-11 Ps 34 Mt 6,7-15 /Śr Jon 3,1-10
Ps 51 Łk 11,29-32 /Cz Est (Wlg) 14,1.35.12-14 Ps 138 Mt 7,7-12 /Pt Ez 18,21-28 Ps
130 Mt 5,20-26 /So 2 Sm 7,4-5a.12-14a.16
Ps 19 Rz 4,13.16-18.22 Mt 1,16.18-21.24a
/Ndz Rdz 12,1–4a Ps 33 2 Tm 1,8b–10 Mt
17,1–9.

INTENCJE MSZALNE

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. śm.) 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.), r-ców
Piotra i Juliannę oraz wnuczkę Ewę.
Poniedziałek 14.3.
6:30 + Katarzynę Hać (Gr. 14).
7:00 + Stanisława Frelka (Gr. 14).
7:00 + Jadwigę Kurpis (mies. po śm.).
8:30 + Irenę (6 r. śm.) i Zbigniewa Stępniów.
18:00 + Zdzisława Frankowskiego (7 r. śm.).
Wtorek 15.3.
6:30 + Katarzynę Hać (Gr. 15).
7:00 + Stanisława Frelka (Gr. 15).
7:00 + Mariana Kasprzaka (5 r. śm.).
7:00 + Franciszka Bartczaka (39 r.śm.).
8:30 + Władysława Barczyńskiego (1 r. śm.).
18:00 + Józefa Denkę, cr. Denków i Jacaków.
Środa 16.3.
6:30 + Katarzynę Hać (Gr. 16).
7:00 + Stanisława Frelka (Gr. 16).
8:30 + Józefę i Piotra i Halinę Majewskich.
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
+ Józefa Żołka.
+ Barbarę Grochal (30 dz. po śm.).
Czwartek 17.3.
6:30 + Katarzynę Hać (Gr. 17).
7:00 + Stanisława Frelka (Gr. 17).
7:00 + Marię Neckar (2 r. śm.).
8:30 + Krystynę Kowalską.
18:00 + Tadeusza Wolińskiego (1 r. śm.).
Piątek 18.3.
6:30 + Katarzynę Hać (Gr. 18).
7:00 + Stanisława Frelka (Gr. 18).

7:00 + Józefa i Helenę Pawłowskich, Stefanię,
Stanisława, Kazimierza i Sabinę Nojszewskich,
Helenę, Szczepana i Ewę Pawłowskich.
7:00 + Juliannę i Franciszka Maśniaków, Henryka Parzyszka, Zygmunta Szymańskiego i Kazimierza Jobdę (12 r. śm.).
8:30 + Stanisława i Józefę Boguckich.
18:00 + Jerzego Korzeniewskiego (33 r. śm.)
Sobota 19.3. – ŚW. JÓZEFA, OBLUBIEŃCA
NAJŚW. MARYI PANNY
6:30 + Katarzynę Hać (Gr. 19).
6:30 + Józefa Bazylczyka.
7:00 + Stanisława Frelka (Gr. 19).
7:00 + Teofila Mielcarza (19 r. śm.), Kacpra oraz
ich rodziców.
8:30 + Józefa Świeżaka.
8:30 Dz.-bł. Pracowników i właścicieli firmy Zakor prośbą o bł. Boże i wszelkie łaski.
18:00 + Józefa i Helenę Latuszków, cr. Latuszków i Królów.
Niedziela 20.3. – 2 Niedziela Wielkiego Postu
7:00 + Katarzynę Hać (Gr. 20).
7:00 + Stanisława Frelka (Gr. 20).
8:30 + Leszka (2 r. śm.) i Władysława Komarów,
Jana i Barbarę Strockich, Janinę i Władysława
Malarczyków.
10:00 + Józefa i Helenę Andrzejczyków.
11:30 + Helenę i Piotra oraz cr. Hładuń.
13:00 Za Parafian.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII
+ Bożenę Siekierzyńską.
18:00 + Józefa i cr. Chutków, Matyków i Szerszeni.

Za udział w Drodze Krzyżowej, a także
w nabożeństwie Gorzkich Żali możemy
uzyskać odpust zupełny.
wW okresie Wielkiego Postu adoracja Najśw. Sakramentu w piątki w godz.
18.30 – 19.00.
wW sobotę, 19 marca, uroczystość
świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, Patrona Kościoła i
naszego miasta. Msze św. o godz. 6.30,
7.00, 8.30 i 18.00 – zapraszamy.
wW związku z uroczystością od 10
marca rozpoczęliśmy Nowennę do św.
Józefa. Odmawiamy ją codziennie przed
Mszą św. wieczorną.
wW przyszłą niedzielę, 20 marca, katecheza dla rodziców i dzieci kl. II, po
Mszy św. o 11:30.
wJak co roku za tydzień w Drugą
Niedzielę Wielkiego Postu pragniemy
pamiętać o polskich misjonarzach pracujących w 94 krajach świata. Naszą
modlitwę wesprzemy ofiarami zbieranymi pod kościołami w całej Polsce
(więc i u nas) na rzecz Dzieła Pomocy
„Ad Gentes”.

Ogłoszenia duszpasterskie

wProszę o dokonywanie całości wpłat
na pielgrzymkę do Rzymu na beatyfikacje papieża JP II, do 26 marca.

wZapraszamy do licznego udziału w
nabożeństwach wielkopostnych:
Gorzkie Żale z procesją w
niedziele o godz. 17:00.
Droga Krzyżowa w piątki o
godz. 17:00 i 19:00.
ZAPRASZAMY.

Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu
Starajmy się, aby owoce duchowe,
jakie w tym czasie otrzymamy, promieniowały wokół nas, a trud stawania się
lepszymi ofiarujmy także za innych,
zwłaszcza za tych, którzy obrażają Pana
Boga i za to nie przepraszają, oraz za
pokój na świecie.

Uroczystość świętego Józefa
19 marca, przypada uroczystość świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej
Maryi Panny, Patrona Kościoła i naszego miasta. Podczas Mszy Świętej przez
wstawiennictwo Opiekuna Najświętszej
Rodziny będziemy się modlić za mężów
i ojców z naszej wspólnoty parafialnej i
o godne wypełnianie przez nich swojego
powołania. Kiedy wokół tyle trudności,
codziennych kłopotów, niepewności z
powodu braku pracy i środków do godnego życia, warto zwracać się o pomoc
do świętego Józefa.

ŚWIĘTY JÓZEF

Może budzić zdziwienie fakt, że święty Józef nie jest tak
znany i popularny
wśród niezwykłych
i szlachetnych mężczyzn opisywanych
w Biblii, jak choćby
Abraham, Mojżesz,
Hiob, czy też apostołowie: Piotr, Jan albo
Paweł. Po dwóch tysiącach lat ciągle jeszcze wielu chrześcijan ma dziwne i wypaczone wyobrażenia na temat małżonka Maryi.
Często myślimy o nim jako o starszym, poważnym, a może nawet smutnym mężczyźnie, który niewiele rozumiał z tajemniczej historii Maryi oraz z tajemnicy Jej niezwykłego
Dziecka. Wielu ludzi sądzi, że powołaniem
Józefa było jedynie dyskretne opiekowanie
się Małżonką i Jej Dzieckiem poprzez bierne
wypełnianie poleceń, które Bóg przekazywał mu we śnie.

To, że św. Józef jest mniej znany od innych wspaniałych mężczyzn w historii zbawienia, wynika tylko po części z faktu, że Pismo Święte mówi o nim niewiele. Przecież
także o Maryi Biblia mówi znacznie mniej
niż o wielu postaciach kobiecych ze Starego Testamentu, ale wcale nam to nie przeszkadza, by w pogłębiony sposób poznać
jej życie oraz jej postawę. Sądzę, że powód
mniejszej znajomości postaci św. Józefa jest
głębszy niż fakt, że Ewangelie mówią o nim
niewiele. Jest to raczej efekt jego własnej
decyzji, by pozostać na drugim planie, by
być dobrym cieniem Maryi i Jezusa, by być
dla nich parasolem przyjaźni, troski i czułości, by być dyskretnie obecnym po to, aby
osoby, które najbardziej pokochał, czuły
się najmocniej chronione i bezpieczne. Dla
św. Józefa było oczywiste, że im dojrzalsza
i silniejsza jest miłość mężczyzny do żony i
dziecka, tym bardziej on sam pragnie pozostać w cieniu i ukryciu. Podobnie roztropny
żołnierz pozostaje w ukryciu, by tym skuteczniej strzec powierzonego sobie odcinka
granicy. Im bardziej ktoś kocha, tym bardziej
dyskretnie to czyni.
Przedmiotem niniejszej analizy będzie
przedstawienie psychospołecznego wymiaru
postaci świętego Józefa w świetle źródeł biblijnych, które są wprawdzie syntetyczne, ale
jednocześnie bardzo konkretne i niezwykle
bogate w treść. W świetle Pisma Świętego
w sposób szczególny przyjrzymy się postawie św. Józefa wobec Boga, wobec kobiety
i wobec dziecka. Głównym celem prezentowanej analizy będzie szukanie odpowiedzi
na pytanie czy św. Józef - najwspanialszy
mężczyzna w historii ludzkości - może być
dla współczesnych mężczyzn, zwłaszcza mężów, ojców i kapłanów, aktualnym wzorem
również w naszych czasach.

Kancelaria: czynna w dni powszednie (pn.-so.) 9:00-10:45 i 16:00-17:45 (Tel 227892105)
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