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I Niedziela Wielkiego Postu

PIERWSZE CZYTANIE Rdz 9,8-15
Przymierze Boga z Noem po potopie
Czytanie z Księgi Rodzaju
Tak rzekł Bóg do Noego i do jego synów: „Oto
Ja zawieram przymierze z wami i z waszym
potomstwem, które po was będzie; z wszelką
istotą żywą, która jest z wami: z ptactwem, ze
zwierzętami domowymi i polnymi, jakie są
przy was, ze wszystkimi, które wyszły z arki,
z wszelkim zwierzęciem na ziemi. Zawieram z
wami przymierze tak, iż nigdy już nie zostanie
zgładzona żadna istota żywa wodami potopu
i już nigdy nie będzie potopu niszczącego ziemię”. Po czym Bóg dodał: „A to jest znak przymierza, które Ja zawieram z wami i każdą istotą
żywą, jaka jest z wami, na wieczne czasy: Łuk
mój kładę na obłoki, aby był znakiem przymierza między Mną i ziemią. A gdy rozciągnę
obłoki nad ziemią i gdy ukaże się ten łuk na
obłokach, wtedy wspomnę na moje przymierze, które zawarłem z wami i z wszelką istotą
żywą, z każdym człowiekiem; i nie będzie już
nigdy wód potopu na zniszczenie jakiegokolwiek jestestwa”. Oto Słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY: Ps 25,4-5.67bc.8-9

Drogi Twe, Panie, to łaska i wierność.

DRUGIE CZYTANIE 1 P 3,18-22
Woda chrztu nas ocala
Czytanie z Pierwszego listu świętego Piotra
Apostoła
Najdrożsi: Chrystus raz umarł za grzechy,
sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was
do Boga przyprowadzić; zabity wprawdzie

26.02.2012

na ciele, ale powołany do życia Duchem. W
nim poszedł nawet ogłosić zbawienie duchom
zamkniętym w więzieniu, niegdyś nieposłusznym, gdy za dni Noego cierpliwość Boża
oczekiwała, a budowana była arka, w której
niewielu, to jest osiem dusz zostało uratowanych przez wodę. Teraz również zgodnie z tym
wzorem ratuje was ona we chrzcie nie przez
obmycie brudu cielesnego, ale przez zwróconą do Boga prośbę o dobre sumienie, dzięki
zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. On jest
po prawicy Bożej, gdyż poszedł do nieba, gdzie
poddani Mu zostali aniołowie i Moce, i Potęgi.
Oto Słowo Boże.
EWANGELIA Mk 1,12-15
Jezus był kuszony przez szatana, aniołowie zaś
Mu usługiwali
Słowa Ewangelii według świętego Marka
Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez
szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś
Mu usługiwali. Po uwięzieniu Jana przyszedł
Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo
Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.
Oto słowo Pańskie.
27 II Poniedziałek. Dzień powszedni. Kpł
19,1-2.11-18; Ps 19,8.9.10.15; 2 Kor 6,2b;
Mt 25,31-46; 28 II Wtorek. Dzień powszedni. Iz 55,10-11; Ps 34,4-5.6-7.16-17.1819; Mt 4,4b; Mt 6,7-15; 29 II Środa. Dzień
powszedni. Jon 3,1-10; Ps 51,3-4.12-13.1819; Jl 2,13; Łk 11,29-32; 1 III Czwartek.
Dzień powszedni. Est (Wlg) 14,1.3-5.12-14;
Ps 138,1-2a.2bc-3.7c-8; Ps 51,12a. 14a;

Mt 7,7-12; 2 III Piątek. Dzień powszedni.
Ez 18,21-28; Ps 130,1-2.3-4.5-7a.7bc-8;
Ez 33,11; Mt 5,20-26; 3 III Sobota. Dzień
powszedni. Pwt 26,16-19; Ps 119,1-2.45.7-8; 2 Kor 6,2b; Mt 5,43-48; 4 III Druga
Niedziela Wielkiego Postu. Rdz 22,1-2.913.15-18; Ps 116,10 i 15.16-17.18-19; Rz
8, 31b-34; Por. Mt 17,7; Mk 9,2-10.

INTENCJE MSZALNE

Niedziela 26.2. – 1 Niedziela Wielkiego Postu
7.00 + Jadwigę i Jana Kurpisów (Gr. 26)
+ Łukasza Szymańskiego (Gr. 26)
8.30 + Bronisława Zalewskiego (r. śm.)
10.00 + Aleksandra (im.), Antoniego i Leontynę
Domańskich.
11.30 + Klotyldę Wojdat (10 r. śm.)
13.00 Za Parafian.
15.00 Msza wg mszału Jana XXIII
18.00 + Wandę Lech.
20.00
Poniedziałek 27.2.
6.30 O uzdrowienie Emilki.
7.00 + Jadwigę i Jana Kurpisów (Gr. 28)
7.00 + Łukasza Szymańskiego (Gr. 28)
8.30 + Franciszka i Włodzimierza Baranów, Helenę i Józefa Roszkowskich.
18.00 + Czesława Zdunka (9 r. śm.) i jego rodziców oraz Cr. Jabłońskich.
Wtorek 28.2.
6.30 Dz.-bł. w r. urodzin Macieja z prośbą o bł.
dla Cr.
7.00 + Jadwigę i Jana Kurpisów (Gr. 29)
7.00 + Łukasza Szymańskiego (Gr. 29)
7.00 + Krzysztofa Smolaka (3 r. śm.) i jego rodziców.
8.30
18.00 + Feliksa Rogalę (1 r. śm.) jego rodziców i
rodzeństwo.
Środa 29.2.
6.30
7.00 + Jadwigę i Jana Kurpisów (Gr. 30)
7.00 + Łukasza Szymańskiego (Gr. 30)
7.00 + Jana Piętkę.
8.30 + Magdalenę i Ludwika, Marię, Władysława

i Tadeusza Szczerbów.
18.00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
+ Halinę Marciniak (mies. po pog.)
Czwartek 1.3.
6.30 + Krystynę (3 r. Sm.) i Feliksa (17 r. śm.)
Niziołków.
6.30
7.00 + Michała Kobylińskiego (Gr. 1)
7.00 + Mariana i Marka, Józefa, Mariannę i Genowefę Strzemińskich, Stanisławę i Bolesława
Bylinków, Tadeusza Gniadka.
8.30 + Franciszka i Zofię Zduńczyków, Annę Kuśmierz.
18.00 Dz.-bł w 2 r. urodzin Sary Bukowskiej.
Piątek 2.3.
6.30 + Helenę i Feliksa Żeglińskich.
7.00 + Michała Kobylińskiego (Gr. 2)
7.00 + Zofię Górka (5 r. śm.)
7.00 + Franciszka Sprysaka (2 mies. po śm.)
8.30 + Kunegundę i Bolesława Gałkiewiczów,
Romka Uherę, Antoniego, Zofię i Henryka Nowosadów.
18.00 ZBIOROWA
Sobota 3.3.
6.30
7.00 + Michała Kobylińskiego (Gr. 3)
7.00 + Elżbietę Lidzbarska (od kol. z pracy)
8.30 + Stanisława Frelka (2 r. śm.)
18.00 ZBIOROWA
+ Kazimierza, Janinę Nojszewskich i ich rodziców, Jana Basiewicza (8 r. śm.) oraz braci i rodziców. + Kazimierza, Zofię, Władysława z rodz.
Miszczaków i Mroczków. + Kazimierza Szymańskiego. + Kazimierza Jakubowskiego i jego rodziców Mariannę i Stefana oraz brata Eugeniusza,
Zofię i oraz syna Czesława Garnków. + Kazimierza Skóreckiego.
Niedziela 4.3. – 2 Niedziela Wielkiego Postu
7.00 + Michała Kobylińskiego (Gr. 4)
8.30 + Helenę Kowalczyk.
10.00 + Józefa i Helenę Andrzejczaków i ich rodziców.
11.30 + Julię, Jana Przybysiaków, i ich córkę
Martę Rusak.

13.00 Za Parafian.
Dz.-bł. w dniu imienin Ks. Prob. Kazimierza Gniedziejko.
15.00 Msza wg mszału Jana XXIII
+ Kazimierę Myszkowska.
18.00 + Władysława Skowrońskiego (20 r. śm.)
20.00 Dz.-bł. W 18 r. urodzin Macieja.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

tGościmy dzisiaj proboszcza parafii w
Nadmie, ks. Grzegorza Mioduchowskiego,
który jak zwykle będzie zbierał ofiary na budowę kościoła. Bóg zapłać za wspieranie tego
dzieła.
tPierwszy tydzień Wielkiego Postu jest
Tygodniem Modlitw o Trzeźwość Narodu.
Kościół wzywa do szczególnej indywidualnej
i wspólnotowej modlitwy oraz do abstynencji, która przychodzi łatwiej w tym pokutnym
okresie.
tNabożeństwa 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 lub Gorzkich
Żalach możemy uzyskać odpust zupełny. Warunkiem uzyskania odpustu jest wzbudzenie
właściwej intencji, stan łaski uświęcającej,
wyrzeczenie się przywiązania do grzechu,
modlitwa w intencjach Ojca Świętego.
tW Wielkim Poście piątkowa Adoracja
Najśw. Sakramentu będzie po Mszy św. o
godz. 18:00, do godz. 19:00.
tW tym tygodniu przypada:
- Pierwszy czwartek miesiąca – dzień, w
którym adorujemy Najświętszy Sakrament i
modlimy się o powołania kapłańskie i zakonne o godz. 18:00,
- Pierwszy piątek – szczególna okazja do
pojednania się z Bogiem,
od godz. 16.30 spowiedź popołudniowa;

o godz. 17.00 Droga Krzyżowa i Komunia
Święta (również dla obchodzących pierwsze
piątki);
o godz. 18.00 Msza św. o Najśw. Sercu Pana
Jezusa, po niej Adoracja,
o godz. 19.00 Droga Krzyżowa i po niej również Komunia św.
- Pierwsza sobota miesiąca – Msza o Niepokalanemu Sercu Maryi o godz. 7:00 i 18:00.
tW przyszła niedzielę, 4 marca, przypada
święto św. Kazimierza:
Jest to patron ks. bpa seniora Kazimierza
Romaniuka, który jednocześnie obchodzi 30
rocznicę święceń biskupich.
Tego dnia świętujemy też imieniny naszego ks.
Proboszcza. Zapraszamy wszystkich na Mszę
św. w intencji ks. prob. Kazimierza Gniedziejko, w niedziele o godz. 13:00, po Mszy św.
złożymy życzenia Ks. Solenizantowi.
t18 marca podczas Mszy św. o godz.
13.00 Ordynariusz naszej Diecezji abp Henryk
Hoser SAC dokona poświęcenie przygotowywanych ostatnio kaplic: Kaplicy patriotyczno
– historycznej bł. ks. Jerzego oraz Kaplicy
Miłosierdzia Bożego. Będzie to również okazja
do uczczenia św. Józefa – patrona naszego
pięknego miasta. Już dzisiaj zapraszamy na te
uroczystości.
tZapraszamy do udziału w warsztatach
dla ojców prowadzonych przez specjalistów
z TATO.NET nt.: „Jak utrzymywać dobre relacje z dziećmi? Siedem sekretów efektywnego ojcostwa”. Odbędą się one 23 i 24 marca.
Koszt: 40zł od osoby. Zgłoszenia w zakrystii
lub kancelarii. Więcej informacji na stronie
internetowej naszej parafii.
******************************

Wspólnota Chemin Neuf zaprasza małżeństwa na sesję KANA, która odbędzie się w
wakacje w dwóch terminach: lipcowym i sierpniowym. Sesja KANA to sześciodniowe rekolekcje, w czasie których małżeństwo ma okazję na

nowo przyjrzeć się swojej relacji i pogłębić życie
duchowe. Na sesję można przyjechać z dziećmi,
które pozostają pod opieką animatorów. Zaproszenie skierowane jest do wszystkich chętnych
małżeństw, niezależnie od stażu małżeńskiego
bądź zaangażowania w inne wspólnoty kościelne. Ponadto Wspólnota zaprasza małżeństwa
na marcowe weekendy KANA, których tematem
będzie stosunek do pieniędzy i dóbr materialnych. Na te weekendy również można przyjechać z dziećmi. Szczegóły na tablicy ogłoszeń
w przedsionku kościoła oraz na stronie: www.
kana.info.pl.

Komunia Św. dwa razy tego samego dnia
Wierni wini troszczyć się o częste przyjmowanie Komunii Świętej podczas Mszy św. Jeżeli zaś nie mogą uczestniczyć we Mszy św.,
np. ze względu na stan zdrowia, to także poza
nią.
Komunię Św. przyjmujemy zwykle jeden raz
dziennie. Można natomiast, drugi raz przyjąć
Komunię, ale pod tylko podczas Mszy św., w
której, w całości uczestniczymy.
Nie można, więc, przyjmować Komunii, tego
samego dnia, drugi raz podczas nabożeństw,
czy z racji wizyta kapłana w domu chorego.

********************************

Adoracja Najśw. Sakramentu:
Pn-śr. – 9.00-9.30
Pt – 18.30-19.00 i możliwość spowiedzi

Zapraszamy na próby Scholi i Chóru
p. Bogumił – środa, g. 19.00 sala
dzieci – niedziela, g. 10.40 sala
p. Aleksander – środa, g. 19.00 sala
Tel. do poradni: 22 789 21 05 w. 107
Poradnia Psychologiczna
Zaprasza małżeństwa i osoby indywidualne we
wtorki w godz. 19.00-20.00.
Poradnia Prawna
Można bezpłatnie uzyskać poradę w środy w
godz. 19.00–20.00.
Poradnia Małżeńska
Zaprasza w czwartek w godz. 19.00-20.00.
Więcej na stronie internetowej naszej parafii.

Świetlica SFCh

Czynna w środy, czwartki i piątki
w godz. 14.30 - 18.00.

Jezus udając się na pustynię, by odbyć czterdziestodniowy post, prowadzony był przez Ducha Świętego. Mógł się
oprzeć każdej pokusie szatańskiej, bo
miał poczucie synowskiej więzi z Ojcem,
której nie zdołał naruszyć zły duch.
Nasza wielkopostna pokuta swoje motywy znajduje w wierze i w miłości do
Boga. Nie może być pustym gestem ani
czynnością niewolniczą, wymuszoną
zewnętrznymi okolicznościami, choćby
nawet „świętymi”. Przez chrzest, który
nas wybawił z potopu grzechu, staliśmy
się przybranymi dziećmi Boga, kierowanymi przez Ducha Bożego, i dlatego
autentyczne chrześcijańskie nawrócenie
dokonuje się w wolności i radości.
O. Piotr Stasiński OFMCap, „Oremus” Wielki Post
– Triduum Paschalne 2006, s. 24

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