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1. Dzisiaj kończymy rekolekcje wielkopostne. 
O godz. 7.00, 9.00 i  12.00 Msza św. z nauką 
ogólną. O godz. 10.30 msza św. z nauką dla 
rodziców oraz dzieci. Po południu o godz. 
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego a po 
niej Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.  
O godz. 16.00 msza św. z nauką na zakoń-
czenie rekolekcji. Składka z niedzieli jest 
przeznaczona na organizację rekolekcji. 

2. We środę po mszy św. nowenna do MB 
Częstochowskiej a po niej adoracja w ciszy 
do godz. 19.30. Zapraszamy do modlitwy. 

3. Droga Krzyżowa dla dzieci w czwartek  
o godz. 17.15. Zapraszamy na nią dzieci 
przedszkolne oraz ze szkoły podstawowej. 
Natomiast Droga Krzyżowa dla dorosłych 
w piątek o godz. 17.30 i o godz. 20.00. 

4.  W przyszłą niedzielę po mszy św. o godz. 
7.00 zmiana tajemnic różańcowych. Nato-
miast na mszy św. o godz. 12.00 będzie po-
świecenie modlitewników dla kandydatów 
do bierzmowania z klas VII. 

5. Za tydzień, 3 kwietnia wolontariusze będą 
zbierać ofiary na hospicjum dla dzieci  
w Rzeszowie. Ulotki informujące o działal-
ności hospicjum są w przedsionku kościoła. 

6. Możemy jeszcze  nabywać  baranki  wiel-
kanocne w cenie 6 zł. i paschaliki w cenie  
10 zł. 

7. Do skrzynki w przedsionku kościoła może-
my złożyć ofiarę na kwiaty do Ciemnicy  
i Bożego Grobu. 

8. W tym tygodniu wypada I piątek i I sobota 
miesiąca. Okazja do spowiedzi w czwartek 
od godz. 17.30 do 18.00 i  w piątek od 6.30 
do 7.00 i od 17.00 do 18.00. 

9. W I sobotę miesiąca nabożeństwo wyna-
gradzające Niepokalanemu Sercu Maryi  
o godz. 17.15 zakończone udzieleniem  
Komunii Św. 

10.Mamy pierwsze nowe ławki w kościele,  
a wkrótce pojawią się następne. 

11.Składamy podziękowania za rodzin, które 
złożyły ofiary w ubiegłym tygodniu na sprzą-
tanie, wystrój i ogrzewanie kościoła ( 80 zł.) 
Na ten tydzień prosimy mieszkańców  z ul.  
Kwiatkowskiego; numery nieparzyste od 
nr 63 do 69.   

12.Zachęcamy do sięgania po prasę katolic-
ką. Możemy nabywać tygodnik „Niedziela” 
i „Gość Niedzielny”.  

o g ł o s z e n i a:  

IV NIEDZIELA  

WIELKIEGO POSTU  

Zbiórka na nowe ławki 
 

Trwa zbiórka pieniędzy na nowe ławki w naszym kościele. Na stro-
nie internetowej parafii można w łatwy sposób przyczynić się do sfi-
nansowania tej inwestycji. Tam też będzie można śledzić postęp prac za 
pomocą wizualizacji świątyni. Do tej pory udało nam się zebrać:  
25 070 zł. z 100 000 zł. Bóg zapłać! 

                Pokarm na drogę (życia) 
 

„Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem  
ciebie” /Łk 15,18/  

  

Jezus uczy nas, że zawsze będziemy znajdować się  
w sytuacji, gdzie jest możliwy błąd i pomyłka. Tego nie da się jakby 
"obejść", bo jest to część naszego życia. Ważne jest żebyśmy nie sta-

nęli w miejscu w naszym rozwoju duchowym i potrafili z każdego 
błędu i grzechu wyciągnąć "jakieś" dobro i naukę. Tylko w ten sposób 
stajemy się coraz lepszymi ludźmi 

PIĄTEK 25 marca  
godz. 17.30- Droga Krzyżowa 
godz. 18.00- Msza św. z nauką rekolekcyjną 
godz. 20.00- Droga Krzyżowa 
SOBOTA  26 marca  
godz. 8.30- Spowiedź święta dla chorych  
i starszych 
godz. 9.00- Msza św. z nauką rekolekcyjną i udzieleniem sakramentu 
chorych 
godz. 11.00- Nauka rekolekcyjna dla dzieci przedszkolnych i ze szkoły 
podstawowej 
godz. 18.00- Msza św. z nauką rekolekcyjną 
godz. 19.00- Nauka dla młodzieży. Poświęcenie i rozdanie krzyży dla 
kandydatów do bierzmowania 
NIEDZIELA 27 marca 
godz. 7.00, 9.00 i 12.00 - Msza św. z nauką rekolekcyjną 
godz. 10.30- Msza św. z nauką dla dzieci i rodziców 
godz. 15.00- Koronka do Miłosierdzia Bożego 
godz. 15.15- Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym 
godz. 16.00- Msza św. z nauką na zakończenie rekolekcji  

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE  

PODZIĘKOWANIE ZA ZBIÓRKĘ NA LECZENIE 
ALEKSANDRA 

 

Czcigodny Księże Proboszczu, Drodzy Parafianie 
 Składamy gorące podziękowanie za przeprowadzenie zbiórki pie-
niężnej przeznaczonej na leczenie naszego ciężko chorego syna Alek-
sandra. Dziękujemy za zrozumienie, życzliwość i każdy promyk na-
dziei, którą otrzymaliśmy. Na ręce Księdza Proboszcza składamy 
wdzięczność wszystkim Parafianom za każdy dar waszego serca, życz-
liwość i wsparcie, jakie z waszej strony otrzymaliśmy.  

Rodzice Aleksandra 
 Bóg zapłać wszystkim parafianom, którzy wsparli finansowo reha-
bilitację naszego parafianina Olka. Przekazaliśmy rodzinie 6080 zł. 
(3580 zł. ze zbiórki do puszek i 2500 zł. od jednej Parafianki)  

Ks. Proboszcz.  
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INTENCJE  
MSZALNE  

28.03 – 03.04 
 

Poniedziałek (28.03)  

1/ †Krystyna Sum- od 
rodz. Kokoszków, Mac-
kiewiczów i Buloniów  

2/ †Maria Lech  
Wtorek (29.03)  

1/ †Krystyna Sum- od 
Marty i Mariusza Miąsik  

2/ †Stanisław Skiba- od 
córki Agnieszki z rodz. 
Środa (30.03) 

1/ Zbiorowa:  

- O szczęśliwą operację 
dla Ewy;  

- Nowennowa do MB  

2/ †Zbigniew Suszek- 
26 rocz. śm.  
Czwartek (31.03)  

1/ †Krystyna Sum- 
od Barbary Anderson z 
rodz.  

2/ †Stanisław Skiba- 
od córki Edyty z rodz.  
Piątek (01.04)  

godz. 7.00 

†Krystyna Sum- od 
Agnieszki i Tomasza 
Górnych  
godz. 18.00 

1/ †Balbina, Wincenty  

2/ †Stanisław Skiba-
od syna Tomasza z rodz 
Sobota (02.04)  
godz. 7.00 

†Marzena, Wiesław Zię-
ba  
godz. 18.00  

†Krystyna Sum- od rodz. 
Hejnoszów i Trojanów  
Niedziela (03.04) 

godz. 7.00  

†Krystyna Sum- od sy-
na Łukasza z rodz.  
godz. 9.00  

†Rozalia, Michał  
godz. 10.30  

†Stanisław Skiba- 
od pracowników Banku 
Spółdzielczego w Lubeni  
godz. 12.00  

W intencji Parafian  
godz. 16.00  

†Ewa Sztaba - od rodz. 
Wyskiel  

ODDANY MARYI – ŚW. JAN PAWEŁ II 

UCZYNKI MIŁOSIERDZIA WZGLĘDEM DUSZY: 

KRZYWDY CIERPLIWIE ZNOSIĆ  

 W sobotę (2.04) obchodzimy 17. roczni-
cę śmierci św. Jana Pawła II. Papież zmarł  
2 kwietnia 2005 roku o godz. 21.37 w wie-
ku 84 lat. Pracował, aby budować funda-
ment moralny świata współczesnego i ode-
grał kluczową rolę w obaleniu komunizmu 
w Polsce. Pontyfikat Jana Pawła II trwał 26 
lat, 5 miesięcy i 16 dni. 
 Papież-Polak umiłował w swoim życiu 
Maryję i zawierzył się Jej całkowicie, bo 
wiedział, że w postawie całkowitej zależno-
ści od Maryi kryje się pełnia łaski. 13 maja 
2000 roku w homilii wygłoszonej z okazji 
beatyfikacji pastuszków z Fatimy – Fran-
ciszka i Hiacynty, papież odniósł się do 
słów Ludwika de Montfort z „Traktatu o 
prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej 
Maryi Panny”, kiedy zwracając się do dzie-
ci, powiedział: „Poproście swoich rodziców 
i wychowawców, aby oddali was do 
„szkoły” Matki Bożej, aby nauczyła was 
być takimi, jak pastuszkowie, którzy starali 
się czynić wszystko, czego Ona żądała. Za-
pewniam was, że większy czyni się postęp 
przez krótki czas posłuszeństwa i uległości 
wobec Maryi, niż przez całe lata osobistych 
wysiłków, podejmowanych wyłącznie wła-
snymi siłami.” 

 Św. Jan Paweł II nie tylko często cyto-
wał to zdanie, ale przede wszystkim w kon-
kretny sposób wprowadzał je w czyn. 
Wszyscy wiemy, jak wiele papież Polak 
pisał. Jednak 
niewielu z 
nas wie, że 
Jan Paweł II 
– Na każdej 
stronie swo-
ich zapisków, 
zanim zaczął 
cokolwiek 
tworzyć, pi-
sał w pra-
wym, gór-
nym rogu: 
„Totus Tuus 
Maria” (Cały 
Twój, Mary-
jo). Wszystko 
Jej zawierzał.  
 To był sekret owocności działalności  
i życia Jana Pawła II. 1 maja 2011 roku pa-
pież-Polak został beatyfikowany, zaś 27 
kwietnia 2014 ogłoszony świętym.  
 Tego całkowitego oddania się Maryi po-
trzeba i nam, ludziom XXI wieku.  

 Każdy z nas z pewnością miał w swoim 
życiu chwile, gdy czuł się skrzywdzony. 
Jeżeli krzywda wyjątkowo głęboko nas do-
tknęła – nie jest łatwo zapomnieć 
i wybaczyć. Jak sobie z tym poradzić?  
W sposób naturalny buntujemy się przeciw-
ko krzywdzie i ludzką rzeczą jest, aby po-
wstrzymać krzywdziciela odwetem. Tak jest 
wśród pogan. Chrześcijanie wybierają jed-
nak trudniejszą i dłuższą drogę do zwycię-
stwa, ale pewniejszą, wskazaną przez przy-
kład Jezusa oraz napomnienie św. Pawła: 
„Zło dobrem zwyciężaj” (Rz 12, 21). Wzo-
rem miłosierdzia jest postawa samego Jezu-
sa. Z wielką cierpliwością przyjmował On 
los, który zgotowali Mu Jego wrogowie. 
Nie tylko mówił o braniu krzyża, o przeba-
czeniu winowajcom, ale konsekwentnie tak 
postępował. Również przykład męczenni-
ków, a więc tych, którzy cierpliwie znosili 
krzywdy im wyrządzane w imię wierności 
Chrystusowi, pokazuje, że prawdziwe zwy-
cięstwo należy do tych, którzy przebaczają  
i cierpliwie znoszą upokorzenia i klęski. Zło 
można zwyciężyć naprawdę tylko wtedy, 
kiedy nie zakiełkuje ono w naszym sercu. 
W naszym szarym życiu możemy naślado-
wać Chrystusa miłosiernego, „krzywdy cier-
pliwie znosząc”. Krzywdy często błahe, 
mało znaczące; czasami poważne, wielkie. 

Trzeba się modlić o ducha przebaczenia  
i cierpliwości, gdyż człowiek sam z siebie 
nie udźwignie tak wielkiego zadania. W jaki 
sposób od-
powiadać na 
krzywdę? 
Nie nerwa-
mi, pełnym 
nienawiści 
słowem, rzą-
dzą odwetu, 
szukaniem 
sposobu ode-
grania się, 
ale milcze-
niem i modlitwą za prześladowców. Powie-
dział przecież Pan Jezus: „Miłujcie nieprzy-
jaciół waszych i módlcie się za tych, którzy 
was prześladują” (Mt 5, 44). Karę i odwet 
zostawmy zawsze Bogu, który jest Sędzią 
„żywych i umarłych” i tylko On zna naj-
głębsze motywy naszego działania. Nie zaj-
mujmy się dochodzeniem swego za wszelką 
cenę, gdyż możemy okupić to utratą pokoju 
wewnętrznego i radości. Zostawmy Bogu 
trudne sytuacje i rozliczenia. Pamiętajmy  
o tym, że On sam ujmie się za osobami 
krzywdzonymi, tak jak ujął się za swoim 
Synem Jezusem. 

opr. D. Frańczak  


