INTENCJE MSZALNE od 23 marca do 29 marca 2020
Poniedziałek, 23 marca – WSPOMNIENIE ŚW. TURYBIUSZA Z MONGROVEJO, BISKUPA
7.00
1) ++ Zofia i Witold;
2) ++ Anna i Stanisław; Piotr, Eugeniusz, Marian, Teresa Waszczakowie;
3) + Edward Smaga – int. od siostry Heleny z Mężem
7.30
+ Genowefa Koczwara w 17. rocz. śm.
18.30 + Anna Maria Arciszewska – Msza Św. Gregoriańska
Wtorek, 24 marca – WSPOMNIENIE
7.00
+ Anna Maria Arciszewska – Msza Św. Gregoriańska
7.30
++ Aniela, Władysław Kraj; ++ Anna i Antoni Dymon
18.30 1) O zdrowie, potrzebne łaski i opiekę MB dla Marii Wiesławy Wolskiej z okazji
urodzin i imienin; 2) O zdrowie dla Zofii i siły w terapii oraz bł. Boże, opiekę MB, wstawiennictwo św. Antoniego dla Jej Rodziny i Przyjaciół
Środa, 25 marca – UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO –
DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA
7.00
++ Janina i Czesław
7.30
1) ++ Henryka (ona) w 68. rocz. śm. i Kazimierz w 60. rocz. śm.;
2) + Bogusław Bogacz w 35. rocz. śm.
18.30 + Anna Maria Arciszewska – Msza Św. Gregoriańska
Czwartek, 26 marca
7.00
1) + Zbigniew Pawłowski – int. od Anny Blokacz; 2) O zdrowie dla Jacka i opiekę
MB Nieustającej Pomocy
7.30
+ Anna Maria Arciszewska – Msza Św. Gregoriańska
18.30 ++ Barbara, Władysław, Krzysiek, Zofia, Stanisław Zarzyccy
Piątek, 27 marca
7.00
1) + Anna Maria Arciszewska – Msza Św. Gregoriańska; 2) + Andrzej Wieliczko;
3) ++ Kazimierz, Bogdan
7.30
+ Włodzimierz Kobylski w rocz. urodzin
18.30 O zdrowie, potrzebne łaski i opiekę MB dla Marii Koczwary
Sobota, 28 marca
7.00
1) + Jerzy Mertyn; 2) + Edward Smaga – int. od siostry Heleny z Mężem
7.30
1) ++ Józef i Agata; 2) ++ Maria i Henryk Fundament
18.30 + Anna Maria Arciszewska – Msza Św. Gregoriańska
V. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 29 marca
7.30
Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i zdrowie dla Adasia w 7. rocz. urodzin
9.00
Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i zdrowie dla Macieja w 18. rocz. urodzin
10.30 + Anna Maria Arciszewska – Msza Św. Gregoriańska
12.00 ++ Zygmunt w 32. rocz. śm.; ++ Karolina i Elżbieta Mączka
13.15 Za Parafian
17.00 ++ Antonina (ona) i Józef, Józefa (ona), Bolesław, Karol i Józef
18.30 ++ Barbara, Maria i Józef
20.00 + Julian Gondek
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EWANGELIA NA IV. NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU
/J9, 1. 6-9. 13-17. 34-38/
Jezus, przechodząc, ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia.
Uczniowie Jego zadali Mu pytanie: «Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomy –
on czy jego rodzice?». Jezus odpowiedział: «Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale stało się
tak, aby się na nim objawiły sprawy Boże. Trzeba nam pełnić dzieła Tego, który Mnie posłał,
dopóki jest dzień. Nadchodzi noc, kiedy nikt nie będzie mógł działać. Jak długo jestem na świecie, jestem światłością świata».
To powiedziawszy, splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego, i rzekł do niego: «Idź, obmyj się w sadzawce 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
dnia tego, 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.

REFLEKSJA
Wśród ludzi Starego Przymierza trwało przekonanie, że każda choroba jest karą za
grzech. Podobnie myśleli nawet Apostołowie, gdy zobaczyli człowieka niewidomego od
urodzenia. Chrystus, przywracając wzrok ślepcowi, uleczył nie tylko jego samego, ale zmienił
także sposób patrzenia Apostołów na bolesne doświadczenia w ludzkim życiu. Pokazał, że
również swoim cierpieniem i chorobą można służyć chwale Bożej.

ZWIASTOWANIE PAŃSKIE – DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA
Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady! Przyrzekamy Ci, z
oczyma utkwionymi w Żłóbek betlejemski, że odtąd wszyscy staniemy na straży
budzącego się życia. W a l c z y ć b ę d z i e m y w obronie każdego dziecięcia i
każdej kołyski równie mężnie, jak Ojcowie nasi walczyli o byt i wolność Narodu,
płacąc krwią własną. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść, aniżeli śmierć
zadać bezbronnym. Dar życia uważać będziemy za największą Łaskę Ojca
wszelkiego Życia i za najcenniejszy skarb Narodu (z Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego – 28 sierpnia 1956 r.).
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego przypada 25 marca i decyzją Episkopatu Polski ustanowiono ten dzień – Dniem Świętości Życia. Powstanie tej uroczystości łączy się z refleksją nad historią
zbawienia w czasach chrześcijańskich. Dokumenty liturgiczne nie mówią o formalnym święcie, co nie
znaczy, że nie było ono obchodzone w liturgii. Wiele mówiącym faktem może być zbudowana w IV w. w
Nazarecie bazylika Zwiastowania. Święto posiadało różne nazwy. Najstarsza z nich jest określeniem
związanym z homilią Abrahama z Efezu – Euaggelismos. Liturgia bizantyjska zachowuje tę nazwę do
dnia dzisiejszego. Sakramentarz gregoriański z Padwy podaje bardzo charakterystyczne określenie: Annuntiatio sanctae Dei Genetricis et passio eiusdem Domini (Zwiastowanie Bożej Rodzicielce i Męki Pana). Mszał z 1570 r. używa określenia: Święto Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, a Mszał papieża
św. Pawła VI: Zwiastowanie Pańskie. Powstaje pytanie dlaczego uroczystość ta jest obchodzona 25 marca? Odpowiedź na to pytanie wynika z ustalenia daty uroczystości Bożego Narodzenia. Skoro uroczystość
Narodzenia Pańskiego obchodzimy 25 grudnia, to z „obliczenia biologicznego” wynika, że Zwiastowanie
Pańskie ma być obchodzone 25 marca. Mszał z 1970 r. przynosi nam nowe modlitwy, a zwłaszcza własną
prefację, która wysławia Boga za narodzenie Syna Bożego dla zbawienia ludzi. W tym dziele uwydatniona jest rola Maryi, Jej przyjęcie z wielką wiarą Słowa Bożego i noszenie z miłością Jezusa w niepokalanym łonie. Zwiastowanie Pańskie spełnia obietnice dane narodowi wybranemu – Izraelowi.
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego łączy się w Polsce z obchodem Dnia Świętości Życia. W
dniu w którym obchodzimy pamiątkę zwiastowania przez Posłańca Bożego Maryi Pannie, że zostanie
Matką Syna Bożego, bronić chcemy każdego poczętego życia pod sercem każdej z matek na całym świecie. Św. Jan Paweł II 26 stycznia 1980 r. w Rzymie powiedział: Człowiekiem jest również nienarodzone
dziecko: co więcej, Chrystus w sposób uprzywilejowany utożsamia się z najmniejszymi; jak więc można
nie widzieć szczególnej Jego obecności w istocie jeszcze nie narodzonej, spośród wszystkich istot prawdziwie najmniejszej, najsłabszej, pozbawionej jakiegokolwiek środka obrony, nawet głosu, która nie może
protestować przeciw ciosom godzącym w jej najbardziej podstawowe prawa. I dalej św. Jan Paweł II w
obronie życia poczętego pisze w encyklice Evangelium vitae z 25 marca 1995 r: Życie ludzkie jest święte i
nienaruszalne w każdej chwili swego istnienia, także w fazie początkowej, która poprzedza narodziny.
Człowiek już w łonie matki należy do Boga, bo Ten, który wszystko przenika i zna, tworzy go i kształtuje
swoimi rękoma, widzi go, gdy jest jeszcze małym, bezkształtnym embrionem i potrafi w nim dostrzec
dorosłego człowieka, którym stanie się on w przyszłości i którego dni są już policzone, a powołanie już
zapisane w księdze żywota (EV 61).
Każdy człowiek może powtórzyć za psalmistą, wysławiać Boga Psalmem 139 i podziękować
Mu za życie: Sławię Cię, Panie, za to, żeś mnie stworzył. Ty bowiem stworzyłeś moje wnętrze i utkałeś
mnie w łonie mej matki. Sławię Cię, żeś mnie tak cudownie stworzył. Godne podziwu są Twe dzieła. W
obronie dzieci nienarodzonych wypowiadali się między innymi: Pius XII – Wszelka istota ludzka, nawet
dziecko w łonie swej matki, otrzymuje prawo do życia bezpośrednio od Boga, a nie od rodziców czy od
jakiejś społeczności lub władzy ludzkiej. A więc żaden człowiek, żaden autorytet ludzki, żadna wiedza,
żadne ´wskazania´ medyczne, eugeniczne, społeczne, ekonomiczne, moralne nie dają należytego tytułu do
rozporządzenia bezpośrednio i z rozmysłem niewinnym życiem ludzkim. Św. Jan XXIII – Niech więc
wszyscy uważają życie ludzkie za święte, a to dlatego, że od samego początku wymaga działania Boga –
Stwórcy. Ten więc, kto odstępuje od tych Bożych praw, nie tylko uwłacza Jego majestatowi i okrywa
hańbą siebie samego i rodzaj ludzki, lecz także podważa u samych podstaw siłę społeczności, do której
należy. Sługa Boży Prymas Tysiąclecia Stefan Kardynał Wyszyński – W rodzinie, pod sercem matek,
kryje się Naród. Św. Matka Teresa z Kalkuty - Wnośmy prawdziwy pokój w naszą rodzinę, otoczenie,
miasto, kraj, w świat. Zaczynajmy od pokochania małego dziecka już w łonie matki. Tym, co najbardziej
niszczy pokój we współczesnym świecie jest aborcja. Na modlitwę Duchowej Adopcji składa się: jeden

dziesiątek różańca, codzienna modlitwa oraz dodatkowa dowolna ofiara czy wyrzeczenie, np. post lub
walka z nałogiem. Przez dziewięć miesięcy osoba podejmująca Duchową Adopcję modli się w intencji
dziecka nienarodzonego i jego rodziców, prosząc Boga o szczęśliwe jego narodzenie. W ten sposób staje
się ta osoba duchowym ojcem lub duchową matką tego dziecka. Duchową Adopcję Dziecka Poczętego
może podjąć każdy. Jeżeli zdarzy się zapomnieć komuś raz lub dwa o złożonych przyrzeczeniach, nie
należy przerywać Duchowej Adopcji, tylko trzeba o ten "zapomniany" dzień wydłużyć okres modlitwy.
CODZIENNA MODLITWA: Panie Jezu – za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która
urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem świętego Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po urodzeniu – proszę Cię w intencji tego nienarodzonego o dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby
swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA IV. NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU
1. Do 29.03 trwa dyspensa od obowiązkowego udziału wiernych w niedzielnej Mszy św. w
kościele. Zgromadzenia liturgiczne nie mogą przekraczać 50 osób. Dzięki życzliwości Wspólnoty Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym Manus Domini transmitujemy w dni powszednie różaniec o 20.30, w
piątki Drogę Krzyżową o 18.00 i w niedzielę Mszę św. o 12.00 i Gorzkie Żale o 17.45.
Nie działa Poradnia Życia Rodzinnego i poradnia Pomoc bliźniemu. Kontakt telefoniczny z
wolontariuszami tej ostatniej prezentujemy na stronie internetowej. Wcześniejsze zawieszenia działalności i spotkań w obrębie parafii w bieżącym tygodniu są utrzymane.
2. Pogrzeby parafian, wobec niemożności odprawiania Mszy św. w niektórych kaplicach cmentarnych odprawiamy po szczegółowym omówieniu każdego przypadku z Rodziną przygotowującą pogrzeb w kancelarii parafialnej. Stosujemy ogólną zasadę udziału w uroczystości pogrzebowej Najbliższych Zmarłej Osoby.
3. Zaplanowaliśmy internetowe rekolekcje parafialne oraz dla dzieci i młodzieży od najbliższej
niedzieli. Poprowadzi je ks. Marcin Jakubiak. O godzinie 9.00 w niedzielę, 29 marca zamierzamy transmitować na żywo Msze św. z nauką rekolekcyjną dla młodzieży, o 10.30 dla dzieci i o 12.00 dla wszystkich chętnych. Kolejne, nauki wcześniej zarejestrowane zamierzmy publikować w poniedziałek, wtorek i
środę od 30 marca do 1 kwietnia o szóstej rano.
4. Po 29.03 należy spodziewać się nowych rygorów organizujących życie religijne w parafii.
Poinformujemy o nich na stronie internetowej oraz w niedzielę w czasie ogłoszeń i we Wspólnocie.
5. Dziś niedziela Laetare. W środę uroczystość Zwiastowania Pańskiego i Dzień Świętości
Życia. Chęć przystąpienia do kolejnej edycji duchowej adopcji dziecka poczętego deklarujemy wewnętrznie, osobiście. Nowy formularz deklaracji zaprezentujemy na stronie internetowej.
Stały harmonogram Mszy św. w niedziele i dni powszednie, adoracji i nabożeństw, oraz okazji
do spowiedzi św. nie uległ zmianie. W dni powszednie do odwołania Msze św. będziemy odprawiać
również w kościele górnym. Na całodzienną adorację czwartkową zapraszamy do kościoła dolnego. Tych,
którzy poprosili o odprawienie Mszy św. w tygodniu od 29 marca prosimy o śledzenie listy intencji publikowanej na stronie internetowej, by poznać porę odprawiania Mszy św. po odwołaniu rekolekcji.
Ciągle jesteśmy gotowi służyć posługą sakramentalną chętnym w miejscu ich zamieszkania po
uprzednim umówieniu wizyty. Przed wizytą przedświąteczną u chorych, którą planujemy na sobotę, 4
kwietnia każdy z księży skontaktuje się z chorym i odwiedzi go tylko po wyraźnym przyzwoleniu z jego
strony na taką wizytę.
Potrzebującym z osiedla i bezdomnym wydajemy posiłki w dni robocze od 13.30 do 14.00. W
gablotach parafialnych prezentujemy punkty kryzysowego udzielania pomocy bezdomnym w całym
mieście. Kancelaria parafialna urzęduje jak zwykle.
6. W miniony piątek Penitencjaria Apostolska wydała specjalny dekret udzielający odpustu
zupełnego wiernym zarażonym koronawirusem, przebywającym na kwarantannie, a także pracownikom
służby zdrowia, rodzinom i wszystkim w jakikolwiek sposób dotkniętym tym problemem. Odpust zupełny to pomoc, jakiej udziela Kościół, aby przeżywać epidemię w duchu wiary i osobistego nawrócenia. By
go otrzymać należy odrzucić wszelkie przywiązanie do grzechu, uczestniczyć we Mszy poprzez środki
masowego przekazu lub po prostu pomodlić się z wolą spełnienia zwykłych warunków (spowiedź, komunia św.) kiedy stanie się to możliwe.
7. Módlmy się o życie wieczne dla ofiar epidemii i dla pożegnanej w naszej parafii w minionym
tygodniu: śp. Zofii Markowskiej. Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie...

