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PIERWSZE CZYTANIE (1 Sm 16, 1b. 6-7. 1013)
Namaszczenie Dawida na króla
Czytanie z Pierwszej Księgi Samuela
Pan rzekł do Samuela: «Napełnij oliwą twój róg i
idź: Posyłam cię do Jessego Betlejemity, gdyż między jego synami upatrzyłem sobie króla».
Kiedy przybył, spostrzegł Eliaba i powiedział: «Z
pewnością przed Panem jest jego pomazaniec». Pan
jednak rzekł do Samuela: «Nie zważaj ani na jego
wygląd, ani na wysoki wzrost, gdyż odsunąłem go,
nie tak bowiem, jak człowiek widzi, widzi Bóg, bo
człowiek widzi to, co dostępne dla oczu, a Pan widzi serce». I Jesse przedstawił Samuelowi siedmiu
swoich synów, lecz Samuel oświadczył Jessemu:
«Nie ich wybrał Pan».
Samuel więc zapytał Jessego: «Czy to już wszyscy
młodzieńcy? » Odrzekł: «Pozostał jeszcze najmniejszy, lecz on pasie owce». Samuel powiedział do
Jessego: «Poślij po niego i sprowadź tutaj, gdyż nie
rozpoczniemy uczty, dopóki on nie przyjdzie».
Posłał więc i przyprowadzono go: był on rudy,
miał piękne oczy i pociągający wygląd. Pan rzekł:
«Wstań i namaść go, to ten». Wziął więc Samuel
róg z oliwą i namaścił go pośrodku jego braci. Od
tego dnia duch Pański opanował Dawida.
PSALM RESPONSORYJNY (Ps 23 (22), 1b-3a.
3b-4. 5. 6 (R.: por. 1b))
Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego
DRUGIE CZYTANIE (Ef 5, 8-14)
Powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan
Wersja krótsza
Jezus, przechodząc, ujrzał pewnego człowieka,
niewidomego od urodzenia. Splunął na ziemię,
uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego, i rzekł do niego: «Idź, obmyj się w sadzaw-
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ce Siloam» – co się tłumaczy: Posłany. On więc
odszedł, obmył się i wrócił, widząc.
A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako
żebraka, mówili: «Czyż to nie jest ten, który siedzi i żebrze?» Jedni twierdzili: «Tak, to jest ten», a
inni przeczyli: «Nie, jest tylko do tamtego podobny». On zaś mówił: «To ja jestem».
Zaprowadzili więc tego człowieka, niedawno jeszcze niewidomego, do faryzeuszów. A tego dnia, w
którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy,
był szabat. I znów faryzeusze pytali go o to, w jaki
sposób przejrzał. Powiedział do nich: «Położył mi
błoto na oczy, obmyłem się i widzę».
Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli: «Człowiek ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu». Inni powiedzieli: «Ale w jaki sposób człowiek grzeszny może czynić takie znaki?» I powstał
wśród nich rozłam. Ponownie więc zwrócili się do
niewidomego: «A ty, co o Nim mówisz, jako że ci
otworzył oczy?» Odpowiedział: «To prorok».
Rzekli mu w odpowiedzi: «Cały urodziłeś się w
grzechach, a nas pouczasz?» I wyrzucili go precz.
Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz, i spotkawszy go, rzekł do niego: «Czy ty wierzysz w Syna
Człowieczego?» On odpowiedział: «A któż to jest,
Panie, abym w Niego uwierzył?» Rzekł do niego Jezus: «Jest nim Ten, którego widzisz i który
mówi do ciebie». On zaś odpowiedział: «Wierzę,
Panie!» i oddał Mu pokłon.
Poniedziałek IV Tygodnia Wielkiego Postu (Iz
65,17-21);(Ps 30,2.4-6.11-12a.13b);Aklamacja (Ps
130,5.7);(J 4,43-54); Wtorek IV Tygodnia Wielkiego
Postu (Ez 47,1-9,12);(Ps 46,2-3.5-6.8-9);Aklamacja
(J 4,42.15);(J 5, 1-16); Środa - Uroczystość Zwiastowania Pańskiego (Iz 7, 10-14);(Ps 40, 7-8a. 8b10. 11);(Hbr 10, 4-10);Aklamacja (J 1, 14ab);(Łk 1,
26-38); Czwartek IV Tygodnia Wielkiego Postu (Wj
32,7-14);(Ps 106,19-23);Aklamacja (Ez 18,31);(J

5,31-47); Piątek IV Tygodnia Wielkiego Postu
(Mdr 2,1a.12-22);(Ps 34,17-21.23);Aklamacja (J
6,63b.68b);(J 7,1-2.10.25-30); Sobota IV Tygodnia Wielkiego Postu (Jr 11,18-20);(Ps 7,2-3.9bc12);Aklamacja (J 3,16);(J 7,40-53).

INTENCJE MSZALNE
22 – 29 marca 2020 r.

Niedziela 22.03. 4 Niedziela Wielkiego Postu
7:00 + Ks. Leszka Szwedkowicza (22 greg.)
7:00 + Jadwigę Przygoda (22 greg.)
8:30 + Anielę i Kazimierza Janczewskich oraz Juliannę i Adama Waga
9:30 O łaskę zdrowia i Boże błog. dla Aleksandry
i Urszuli - Msza św. w dolnym kościele w rycie
trydenckim
10:00 Msza Św. Zbiorowa
O Boże błog. dla Magdaleny
+ Barbarę Gryga (m-c po pogrz.)
+ Irenę Więckowską (m-c po pogrz.)
+ Henryka Reguła (m-c po pogrz.)
+Reginę Witak
+ Emilię Dziubak – int. rodziny Pieńkoszów
+ EugeniuszaKonopińskiego
+ Józefę, Aleksandra, Jerzego i Wojciecha Sierpińskich
+ Stanisława Gaca-Kędziora – int. rodziny Tokarczyków z Krynicy Zdroju
+ Dariusza Stanisławskiego (1 r. śm.)
+ Feliksa i Lucynę Urbaniaków
11:30 + Mariannę, Stefana, Eugeniusza i Kazimierza Jankowskich
13:00 Za parafian
18:00 + Tadeusza Oleszczuka (2 r. śm.)
20:00 Dz.- błag. z okazji urodzin Anny, Zbigniewa,
Katarzyny i Kamili oraz o szczęśliwe rozwiązanie
dla Kamili
Poniedziałek 23.03.
6:30 + Jadwigę Przygoda (23 greg.)
6:30 + Ks. Leszka Szwedkowicza (23 greg.)
6:30 + Władysława Górskiego
8:30 + Krystiana Stachowskiego
18:00 + Jana i Julię Has
Wtorek 24.03.
6:15 + Ks. Leszka Szwedkowicza (24 greg.) Msza św. w dolnym kościele
6:30 + Jadwigę Przygoda (24 greg.)
8:30 + Eugeniusza, Aleksandrę, Józefę, Wacławę,
Stanisława, Wojciecha, Kazimierza i Zdzisława
oraz zm. z cr. Księżopolskich

18:00 O Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Klaudii
z ok. ur. i im.
18:00 + Stanisława Gaca-Kędziora (m-c po
pogrz.)
Środa 25.03.
6:30 + Ks. Leszka Szwedkowicza (25 greg.)
6:30 + Jadwigę Przygoda (25 greg.)
6:30 + Mariana Packa
8:30 + Mariannę Górską
18:00 Nowenna Do M. B. Nieustającej Pomocy
W int. Pauliny w r. chrztu św. z prośbą o Boże
błog. i opiekę Matki Bożej
W int. członków rodzin Bojemskich, Krółów i Łpuciów z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej
+ Stanisława Gaca-Kędziora (m-c po pogrz.)
+ Reginę Witak
+ Andrzeja, Witolda, Marię i Janinę Golimont
+ Marię Plich (11 r. śm.)
+ Jerzego Chruścielewskiego
+ Andrzeja Pośpiecha
+ Mirosław Uzarski
+ Janusz Wolny
+ Krystynę Dudzińską
+ Barbara Bujak; + Ryszard Nadolny
Czwartek 26.03.
6:15 + Ks. Leszka Szwedkowicza (26 greg.) Msza św. w dolnym kościele
6:30 + Jadwigę Przygoda (26 greg.)
8:30 + Annę i Stanisława oraz Ewę i Władysława
Karendysów, Stanisławę i Walentego Żubrów oraz
zm. z cr. Karendysów i Żubrów
18:00 + Aleksandra, Zbigniewa i Jerzego Domańskich
Piątek 27.03.
6:30 + Ks. Leszka Szwedkowicza (27 greg.)
6:30 + Jadwigę Przygoda (27 greg.)
6:30 + Marcina, Łukasza i Janusza Mordarskich
8:30 + Mariolę (3 r. śm.) i Czesława Wziątków
18:00 + Michała i Sebastiana Tylickich
Sobota 28.03.
6:30 + Ks. Leszka Szwedkowicza (28 greg.)
6:30 + Jadwigę Przygoda (28 greg.)
6:30 + Juliannę, Stanisława i Kazimierza Paduch
8:30 + Czesława oraz zm. cr. Chojnackich
18:00 + Genowefę Bergiel (21 r. śm.)
Niedziela 29.03. 5 Niedziela Wielkiego Postu
7:00 + Ks. Leszka Szwedkowicza (29 greg.)
7:00 + Jadwigę Przygoda (29 greg.)
8:30 + Mariana i Wojciecha Wachników, Genowefę
i Jana Marków oraz Alicję i Mieczysława Ćwieków

9:30 Za parafian - Msza św. w dolnym kościele
w rycie trydenckim
10:00 Msza Św. Zbiorowa
+ Emilię Dziubak (m-c po pogrz.)
+ Marcina Górskiego (m-c po śm.)
+ Dariusza Witkowskiego (m-c po pogrz.)
+ Kazimiera Mazek (1 r. śm.) oeaz zm. z cr. Mazek
+ Reginę Witak
+ Stanisława Gaca- Kędziora – int. rodziny Olszaków z Muszyny
11:30 + Zbigniewa, Jarosława i Konstantego Górskich
13:00 W int. pp. Boże-ny i Janusza Chusteckich
w 50 r. ślubu dziękczynna z prośbą o wszelkie
Boże łaski i opiekę Matki Bożej dla Jubilatów i cr.
18:00 O Boże błog. dla pp. Lidii i Janusza Krupów
i dla ich dzieci
20:00 + Władysławę i Mariana Olszewskich.

Ogłoszenia duszpasterskie
15.03.2020 r.
3 Niedziela Wielkiego Postu

tWciąż trwamy w naszych domach i włączamy
się w ogólnopolską i ogólnoświatową modlitwę o
łaskę Bożego Miłosierdzia, o bezpieczeństwo nas
samych i naszych bliźnich. Pamiętamy w naszych
modlitwach o tych wszystkich, którzy stoją na froncie
tej walki narażając swoje zdrowie i życie dla innych.
tW naszym kościele są odprawiane wszystkie
Msze św. zapisane w Książce intencji mszalnych, ale
z udziałem tylko maksymalnie 50 osób (łącznie z kapłanem i służbą liturgiczną). Przypominamy, że można skorzystać w przekazu internetowego Mszy św.
i nabożeństw odprawianych w naszym kościele. W
minioną niedzielę ze względu na wielką ilość logujących się na naszą stronę internetową były zakłócenia
w przekazie Mszy św. Zmieniliśmy sposób przekazu
i mamy nadzieję, że w niedzielę 22 marca nie będzie
tych ograniczeń.
tRównież codziennie o godz. 20.30 łączymy
się duchowo z wszystkimi wiernymi, odmawiając w
kościele przed Najśw. Sakramentem (bez udziału
świeckich) Różaniec „w intencji osób chorych oraz
tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę
nawrócenia”.

tDzisiejsza – już czwarta niedziela Wielkiego
Postu – różni się nieco od pozostałych. W tradycji
Kościoła nazywamy ją niedzielą Laetare, czyli niedzielą radości. Widzimy to nawet w zmianie postnego
fioletu na różowy kolor szat liturgicznych. W połowie
Wielkiego Postu Kościół wzywa wiernych do radości,
aby wszyscy podejmujący trud przemiany serca wytrwali w tym niełatwym codziennym wysiłku.
tWielki Post, który obecnie przeżywamy, to wyjątkowa okazja do nawrócenia, do odnowienia naszej
przyjaźni z Bogiem. To czas powracania do korzeni wiary i zadziwienia nad tajemnicą Bożej miłości,
której wyrazem jest też stała obecność Pana Jezusa
w Eucharystii. Dobrze wykorzystajmy ten czas, pozostając z konieczności w domach, aby ugruntować
w sobie człowieka prawego sumienia i autentycznie
zaangażowanego w budowanie królestwa Bożego..
tWe wtorek, 24 marca, obchodzimy Narodowy
Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Wybór daty nawiązuje do dnia, w
którym Niemcy w 1944 roku w Markowej zamordowali rodzinę Ulmów: Józefa i Wiktorię oraz ich dzieci,
wraz z ukrywającymi się u nich Żydami. Dzień ten
ustanowiono w 2018 roku, aby upamiętnić Polaków
– bohaterów, którzy w akcie heroicznej odwagi, męstwa, współczucia i solidarności, wierni najwyższym
wartościom etycznym i nakazom chrześcijańskiego
miłosierdzia ratowali swoich żydowskich bliźnich od
zagłady.
tMimo że okres Wielkiego Postu jest w liturgii
czasem uprzywilejowanym i raczej nie obchodzi się
w tym czasie żadnych świąt i wspomnień, są jednak
wyjątki od tej reguły. Należy do nich obchód uroczystości Zwiastowania Pańskiego, którą będziemy
przeżywali w najbliższą środę, 25 marca. W tę uroczystość celebrujemy początek naszego odkupienia.
Syn Boży wcielił się w łono Najświętszej Maryi Panny, aby wyzwolić nas spod panowania grzechu i zła.
Msze Święte tego dnia w naszym kościele sprawujemy o godz. 6.30, 8.30 i 18.00.
tUroczystość Zwiastowania Pańskiego jest zarazem Dniem Świętości Życia i Duchowej Adopcji
Dziecka Poczętego. W tym dniu osoby, które pragną
podjąć się zadania modlitwy w intencji zagrożonego
życia dziecka poczętego, będą mogły rozpocząć
swoją dziewięciomiesięczną nowennę. Pamiętajmy
tego dnia o modlitwie nie tylko za poczęte dzieci, ale
również za ich matki i ojców. Prośmy, aby życie było

szanowane od poczęcia aż do naturalnej śmierci, by
osoby starsze czy nieuleczalnie chore mogły godnie
przeżywać swoje ostatnie dni na tej ziemi, nie lękając
się o to, że zostaną nagle tego życia pozbawione.
Prośmy też za tych, którzy nie doświadczają bliskości
drogich im osób i ulegają pokusie skracania własnego życia, a także za tych, którzy w imię źle pojętej
solidarności ułatwiają innym podjęcie i realizację tak
dramatycznej decyzji, jaką jest zakończenie własnego życia. Prośmy, abyśmy sami potrafili docenić dar
życia, jaki otrzymaliśmy, i abyśmy potrafili tę wdzięczność okazywać i przekazywać dalej.
tW czwartek, 26 marca, przypada w Kościele
polskim Dzień modlitw za więźniów z okazji wspomnienia Świętego Dobrego Łotra. Jego kult rozpowszechnili franciszkanie, którzy przedstawiali go jako
patrona skazanych na śmierć. Patronuje on również
więźniom, kapelanom więziennym, przewoźnikom,
proszącym o dobrą śmierć, pokutującym i nawróconym grzesznikom, a także skruszonym złodziejom.
Wszyscy życiowo pogubieni zwracają się do niego o
pomoc i wstawiennictwo, ponieważ jest on wzorem
osoby doskonale żałującej za grzechy.
tPrzyszło nam doświadczyć kruchości ludzkiego
życia. Człowiek – zdobywca kosmosu, (mikro i makro kosmosu), budujący nową wieżę Babel, otrzymuje lekcję wzywającą go do pokory. W naszych
modlitwach błagajmy Boga, abyśmy doświadczając
kruchości natury ludzkiej całą ufność złożyli w Zbawicielu, zachowali pokój w sercach i otrzymali łaskę
szczerego nawrócenia.

Drodzy parafianie i przyjaciele parafii.
Przyszło nam doświadczyć kruchości ludzkiego życia. Człowiek – zdobywca kosmosu, mikro i
makro kosmosu otrzymuje lekcję wzywającą go
do pokory. Budowaliśmy nową wieżę Babel i oto
mamy tego skutek.

wane skutkami epidemii. Módlmy się za zakażonych groźnym wirusem i za poddanych kwarantannie. Módlmy się za zmarłych wskutek
epidemii, a także za nas, abyśmy doświadczając
kruchości natury ludzkiej całą ufność złożyli w
Zbawicielu, zachowali pokój w sercach i otrzymali łaskę szczerego nawrócenia.
Ks. Kazimierz

Modlitwa na czas epidemii.
Jezus Chryste nasz Zbawicielu. Pełni ufności
prosimy Ciebie, aby koronawirus nie siał więcej
zniszczeń i aby udało się jak najszybciej opanować epidemię. Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym i pokój miejscom, do których
koronawirus już dotarł. Przyjmij tych, którzy
już zmarli, pociesz ich rodziny. Wspieraj i chroń
personel medyczny, wszystkie służby i wolontariuszy. Inspiruj i błogosław tym, którzy starają
się opanować sytuację.
Panie Jezu, lekarzu dusz i ciał, czujemy się
bezradni w sytuacji globalnego zagrożenia, ale
ufamy Tobie i prosimy, udziel nam pokoju i zdrowia.
Wszechmogący Boże, Twoja wola kieruje
wszystkimi chwilami naszego życia, † wysłuchaj
naszych modlitw, jakie zanosimy do Ciebie, aby
wyprosić Twoje miłosierdzie, * i przemień naszą
obawę w radosne dziękczynienie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,† który
z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
* Bóg przez wszystkie wieki wieków.
Maryjo, Uzdrowienie Chorych, chroń nas i
opiekuj się nami, prowadź nas do Twojego Syna,
Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Błagajmy Boga w naszych modlitwach: za lekarzy, wolontariuszy i wszystkich znajdujących
się na pierwszej linii troski o osoby poszkodo-

Kancelaria: czynna w dni powszednie (pn.-so.) 9:00-10:45 i 16:00-17:45 (Tel 227892105)
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„Darowiznę na cele kultu religijnego” można odpisać od podatku.

