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PIERWSZE CZYTANIE 2 Krn 36,14-16.19-23
Gniew i miłosierdzie Boże
Czytanie z Drugiej Księgi Kronik
Wszyscy naczelnicy Judy, kapłani i lud mnożyli
nieprawości, naśladując wszelkie obrzydliwości
narodów pogańskich i bezczeszcząc świątynię,
którą Pan poświęcił w Jerozolimie. 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 kosztownych 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». Aby 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.
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PSALM RESPONSORYJNY: Ps 137,1-2.3.45.6

Kościele święty, nie zapomnę ciebie.

DRUGIE CZYTANIE Ef 2,4-10
Umarli wskutek grzechu zostaliśmy zbawieni
przez łaskę
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do
Efezjan
Bracia: Bóg będąc bogaty w miłosierdzie, przez
wielką swą miłość, jaką nas umiłował, 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 wykazać 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.
EWANGELIA J 3,14-21
Bóg posłał swego Syna, aby świat został zbawiony
Słowa Ewangelii według świętego Jana
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”.
Oto słowo Pańskie.
19 III Poniedziałek. Uroczystość św. Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny.
2 Sm 7,4-5a.12-14a.16; Ps 19,2-3.4-5.27
i 29; Rz 4,13.16-18.22; Por. Ps 84,5; Mt
1,16.18-21.24a lub Łk 2,41-51a; 20 III
Wtorek. Dzień powszedni. Ez 47,1-9.12;
Ps 46,2-3.5-6.8-9; Por. J 4,42.15; J 5,13a.5-16; 21 III Środa. Dzień powszedni.
Iz 49,8-15; Ps 145,8-9.13cd-14.17-18; J
11,25a.26; J 5,17-30; 22 III Czwartek.
Dzień powszedni. Wj 32,7-14; Ps 106,1920.21-22.23; Ez 18,31; J 5,31-47; 23 III
Piątek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Turybiusza z Mongrovejo, biskupa.
Mdr 2,1a.12-22; Ps 34,17-18.19-20.21 i
23; J 6,63b.68b; J 7,1-2.10.25-30; 24 III
Sobota. Dzień powszedni. Jr 11,18-20; Ps
7,2-3.9bc-10.11-12; J 3,16; J 7,40-53; 25
III Piąta Niedziela Wielkiego Postu. Jr
31,31-34; Ps 51,3-4.12-13.14-15; Hbr 5,79; J 12,26; J 12,20-33.

INTENCJE MSZALNE

Niedziela 18.3. – 4 Niedziela Wielkiego Postu
7.00 + Michała Kobylińskiego (Gr. 18)
8.30 + Zofię i Jana Soszyńskich.
10.00 + Eugeniusza Wojnarskiego.
11.30 + Mieczysława Sierpińskiego (12 r. śm.),
Marię Sierpińską.
13.00 Za Parafian.
15.00 Msza wg mszału Jana XXIII
+ Józefę i Kacpra Książków.
18.00 + Zdzisława Frankowskiego (8 r. śm.)
20.00 + Józefa Żołka (im.)

Poniedziałek 19.3. – św. Józefa Oblubieńca
NMP
6.30 + Józefa Pawłowskiego, Henrykę, Szczepana, Helenę, Ewę Pawłowskich, Stefanię, Stanisława, Sabinę i Kazimierza Nojszewskich.
6.30
7.00 + Michała Kobylińskiego (Gr. 19)
7.00 + Józefa Świeżaka.
7.00 + Juliannę i Franciszka Maśniaków, Kazimierza Jobdę (12 r. śm.), Henryka Parzyszka, Zygmunta Szymańskiego.
8.30 O bł. Boże i opiekę MB dla Henryki i Wiesława oraz dzieci, wnuków i prawnuka.
18.00 + Józefa i Helenę Latuszków, Franciszkę i
Jana oraz Cr. Królów.
Wtorek 20.3.
6.30 + Krystiana Stachowskiego
6.30
7.00 + Michała Kobylińskiego (Gr. 20)
7.00 + Marię Neckar (3 r. śm.)
7.00 + Tomasza Witkowskiego.
8.30 + Helenę, Józefa i Marię Zapaśników, Józefa
Bondera.
18.00 Dz-bł. w 18 r. urodzin Rafała Cygana.
Środa 21.3.
6.30 + Krystiana Stachowskiego.
6.30
7.00 + Michała Kobylińskiego (Gr. 21)
7.00 + Tomasza Witkowskiego.
7.00
8.30 + Józefę i Stanisława Boguckich.
18.00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
O łaskę zdrowia dla Anety
+ Alojzego Winieckiego. + Wacława Lasotę.
Czwartek 22.3.
6.30 + Krystiana Stachowskiego.
6.30
7.00 + Michała Kobylińskiego (Gr. 22)
7.00 + Tomasza Witkowskiego.
7.00
8.30 + Eugeniusza Załęckiego, Aleksandrę, Józefę, Stanisława, Wacławę, Wojciecha i Kazimierza
Księżopolskich.
18.00 + Wandę Lech, Gustawa Repsza (19 r.

śm.), Stanisławę, Ludwika, Henryka Witanów,
Józefę i Jana Truszczewskich, Zbigniewa Nowackiego, Eugeniusza Książka, Sewerynę i Kazimierza Boguckich.
Piątek 23.3.
6.30 + Krystiana Stachowskiego.
6.30 + Mieczysława Majewskiego.
7.00 + Michała Kobylińskiego (Gr. 23)
7.00 + Tomasza Witkowskiego.
7.00
8.30 + Krystynę Marszał (mies. po pog.)
18.00 + Zbigniewa Chejaka.
Sobota 24.3.
6.30 + Krystiana Stachowskiego.
7.00 + Michała Kobylińskiego (Gr. 24)
7.00 + Bożenę Krasuską.
7.00 + Mieczysława Majewskiego.
7.00
8.30 + Franciszka (40 r. śm) i Jadwigę oraz Mareczka Marczaków.
18.00 + Stanisławę Kostek (4 r. śm.)
Niedziela 25.3. – 5 Niedziela Wielkiego Postu
7.00 + Michała Kobylińskiego (Gr. 25)
8.30 + Irenę Markieta (24 r. śm.) i Cr. Markietów.
10.00 + Agnieszkę i Stanisława Grzegrzółków.
11.30 + Leszka Komara (3 r. śm.), Jana i Barbarę
Strockich, Janinę i Władysława Malarczyków.
13.00 Za Parafian.
15.00 Msza wg mszału Jana XXIII
Dz. w 36 r. urodzin Janiny Zaniewicz z prośbą o
dalsze łaski i bł. Boże.
18.00 + Aniele i Kazimierza Janczewskich, Juliannę i Adama Wagów.
20.00 + Janinę, Czesławę, Bolesława i Stefana
Kruczów.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
tNiedziela dzisiejsza – Laetare (radości)
– pomaga bez rozpaczy, z rozwagą spojrzeć
na kolejny etap wielkopostnego skupienia.
tDzisiaj podczas Mszy św. o godz. 13.00
Ordynariusz naszej Diecezji abp Henryk Hoser
SAC dokona poświęcenie przygotowywanych
ostatnio kaplic. Będzie to również okazja do

uczczenia św. Józefa – Patrona naszego pięknego miasta. Zapraszamy na te uroczystości.
tJutro, 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 mężczyzn z naszej wspólnoty parafialnej – mężów i ojców, 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. Msze św. O godz. 6.30, 7.00,
8.30 i 18.00 – zapraszamy. W tym dniu przypada też 7. rocznica święceń biskupich Pasterza
diecezji Ks. Arcybiskupa Henryka Hosera SAC.
Pamiętajmy o tym w naszych modlitwach.
tNabożeństwa wielkopostne:
Gorzkie Żale z procesją w niedziele o godz.
1700
Droga Krzyżowa w piątki o godz. 17.00 i 19.00
ZAPRASZAMY.
tSerdecznie zapraszamy chętne dziewczynki, na próbę sypania kwiatków, w sobotę
24 marca 2012 r. o godz.10.00. Zapraszamy
też chętne dziewczynki, które chcą w ciszy
adorować Pana Jezusa w Wielki Piątek i Wielką Sobotę (godziny adoracji do ustalenia od
9.00-17.00; adoracja po pół godziny). Proszę
zgłaszać do s. Doroty lub ks. Pawła.
tKolejne spotkanie z cyklu: „Bardziej
być” odbędzie się w naszym kościele w sobotę, 24 marca, o godz. 19.00. Poprowadzi
je Grzegorz Grochowski, nt.: ”Jak utrzymywać
dobre relacje z dziećmi?”. Zapraszamy przede
wszystkim mężczyzn, ojców, ale również kobiety i matki. Więcej informacji na stronie internetowej.
tKatecheza dla rodziców i dzieci kl. III w
przyszłą niedzielę po Mszy św. o 11.30.
tW uroczystość Zwiastowania Pańskiego

będziemy obchodzić Dzień Duchowej Adopcji
Dziecka Poczętego. Może i u nas ten piękny
dar duchowy zostanie podjęty; deklaracje będą
wyłożone w niedzielę 25 marca, na stoliku, a
złożenie uroczyste odbędzie się w liturgiczną
uroczystość – czyli 26 marca br.
tZebrała się jedna Róża Rodziców, którzy
modlą się w intencji dzieci, ale są jeszcze chętni i zaczęła się tworzyć druga Róża, dlatego
zapraszamy rodziców do włączenia się w modlitwę za dzieci.
……………………………………………..
Zbiórka do puszek 25 marca i kiermasz ozdób
świątecznych 1 kwietnia - organizowane przez
SFCh i grupę charytatywną na paczki świąteczne dla józefowian.
****************************
Zapraszamy 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.
************************
31 marca, w sobotę, organizujemy Pielgrzymkę autokarową do Sanktuarium Relikwii
Krzyża Świętego na Świętym Krzyżu w Górach
Świętokrzyskich. Zapraszamy szczególnie młodzież oraz studentów. Będziemy uczestniczyć w
Drodze Krzyżowej z Nowej Słupi na Święty Krzyż
(droga stosunkowo trudna, gdyż na długości ok.
2 km należy pokonać różnicę wzniesień dochodzącą do 300 m). Koszt: 40zł. Zapisy w zakrystii
i kancelarii.
******************************
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 któ-

rych 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.

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.
Już teraz rozliczając PIT możemy przekazać
na SFCh 1% z podatku.

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