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  Słowa Ewangelii  według Świętego Łukasza 15, 1– 3.11-32 

W owym czasie zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, 
aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie. Ten 
przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następu-
jącą przypowieść: Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy  
z nich rzekł do ojca: Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przy-
pada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy 
syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił 
swój majątek, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki 
głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł  
i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na 
swoje pola żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek  
strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał.  

Wtedy zastanowił się i rzekł: Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba,  
a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem 
przeciw Bogu i względem ciebie; już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń 
mię choćby jednym z najemników. Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był 
jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił 
mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu  
i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Lecz ojciec rzekł do 
swoich sług: Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na 
rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i bawić 
się, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się  
bawić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu,  
usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu 
rzekł: Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał go 
zdrowego. Na to rozgniewał się i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. 
Lecz on odpowiedział ojcu: Oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu; 
ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten 
syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone 
cielę. Lecz on mu odpowiedział: Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje 
do ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów 
ożył, zaginął a odnalazł się. 

7 marca -  PONIEDZIAŁEK  
7:00 WOLNA INTENCJA  

10:00  WOLNA INTENCJA  

11:30 + Michał, Helena i Józef Grygiencza 

i za zmarłych z ich rodzin 

12:30 WOLNA INTENCJA  

13:30 WOLNA INTENCJA  

18:00 Za zmarłych z wypominek 

8 marca - WTOREK  
7:00 + Jan, Janina Trzask, Marianna i 

Władysław Wiśniewscy, Ida i Hans Sott  

oraz o bł. Boże dla Zofii i Johana Sott   

10:00 WOLNA INTENCJA  

18:00 + Ryszard Bednarczuk 16 rocz. 

śmierci, Stanisław Bednarczuk, Julia, 

Zdzisław, Jerzy i Janina Kosiorek oraz 

Wanda Kwasiborska  

9 marca - ŚRODA  
7:00  WOLNA INTENCJA  

10:00  Anna i Jan Dziwota, i zm. z rodziny  

11:30 WOLNA INTENCJA  

12:30 WOLNA INTENCJA  

13:30 WOLNA INTENCJA  

18:00 W intencjach z nowenny  

18:00 O Boże bł., potrzebne łaski i zdro-

wie dla Natalki z okazji 6 rocz. urodzin  

10 marca - CZWARTEK 
6:30 + Ryszard Starszewski  2 rocz. śm.  

7:00 + Irena, Mieczysław, Andrzej  

Romejko  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18:00 + Jadwiga, Władysław i Jarosław 

11 marca  - PIĄTEK 
6:30 WOLNA INTENCJA  

 7:00 + Genowefa Miłosz 1 rocz. śmierci, 

zmarli rodzice z obojga stron  

10:00 + Mirosław Florczyk 27 rocz.  

śmieci i jego rodzice                    

18:00 WOLNA INTENCJA  

12 marca-  SOBOTA  
6:30 O zdrowie i bł.  Boże dla Hani w 2 

rocz. urodzin i w int. jej rodziców  

7:00 + Rozalia 6 rocz. śmierci i za  

zmarłych z rodziny  

18:00 + Jan Każarnowicz, zm. z rodziny  

13 marca - V NIEDZIELA  

WIELKIEGO POSTU 
7:00 O Boże bł., opiekę NMP i zdrowie 

dla Leonardy i Jana Kozaków  

8:30 O zdrowie, Boże błogosławieństwo, 

opiekę NMP z okazji 80 rocz. urodzin 

Edwarda  

10:00 + Piotr Magur 36 rocz. śmierci 

oraz za rodziców: Marię i Rafała  

11:30 + Karolina, Tadeusz, Jadwiga,  

Kazimierz,  zmarli z rodz.  Śliwowskich  

13:00 + Mieczysław Kowal 1 rocz. śm.  

 i za zmarłych rodziców z rodziny Kowal  

18:00 + Rozalia Śliwińska 10 rocz. śm., 

Mirosław, zm. z rodziny Śliwińskich  

oraz Jan i Bronisława Zarzeczni  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

   

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 



1. Czwarta niedziela Wielkiego Postu nazywana jest niedzielą radości, od 

pierwszych słów antyfony mszalnej na wejście: Raduj się, Jerozolimo.  

W dawnej polskiej tradycji nazywano ją śródpościem bądź półpościem. 

Wszystko to wskazuje, że połowa okresu paschalnego przygotowania jest już 

za nami. Warto zatem zrobić pewne podsumowania i zastanowić się, czy  

postąpiłem na drodze nawrócenia i przemiany oraz podjąć jeszcze większy 

wysiłek, by dobrze wykorzystać przeżywany okres liturgiczny.  

2. Rozpoczynamy rekolekcje wielkopostne, które będą trwały do środy  

włącznie. Serdecznie witamy znanego nam ks. Jacka Gondera, który przed laty 

pracował w naszej parafii a obecnie jest proboszczem w parafii Mołtajny  

i prosimy o przewodniczenie w tych dniach skupienia.  

3. Dzisiaj, po Mszy św. odprawianej o godz. 13:00, obędzie się w kościele  

spotkanie modlitewne Franciszkańskiego Zakonu Świeckich i Żywego Różańca. 

4. Jutro pierwszy poniedziałek miesiąca, modlimy się za naszych bliskich  

zmarłych w wypominkach od godz. 17:30.  

5. We wtorek, 8 marca przypada Międzynarodowy Dzień Kobiet. Pamiętajmy 

w tym dniu, ale nie tylko, o naszych babciach, mamach, żonach, córkach  

i wnuczkach. Wyraźmy im naszą życzliwość dobrym słowem i drobnym  

gestem i nie ustawajmy w modlitwach za nie.  

6. W piątki Wielkiego Postu zapraszamy na Drogę Krzyżową: osoby starsze na 

godz. 10:00, uczniów szkół podstawowych na 16:30, a młodzież i pracujących 

na 17:30. W niedzielę zapraszamy o godz. 17:30 na Gorzkie Żale.. 

7. W ubiegłym tygodniu odeszła do wieczności Krystyna Gronowska. Módlmy 

się w intencji zmarłych, którzy oczekują naszej pomocy - Wieczny odpoczynek 

racz im dać Panie… 

 

NIEDZIELA - 6 marca 2016 r.  

7:00 Msza św. z nauką ogólną  

8:30 Msza św. z nauką ogólną  

10:00 Msza św. z nauką dla młodzieży   

11:30 Msza św. rodzinna z nauką  

13:00 Msza św.  z nauką ogólną  

18:00 Msza św.  z nauką ogólną  

 

PONIEDZIAŁEK - 7 marca 2016 r.  

7:00 Msza św. z nauką ogólną  

9:00 Nabożeństwo dla uczniów  

         klas I-II Szkoły nr 1  

10:00 Msza św. z nauką ogólną  

11:30 Msza św. z nauką dla młodzieży ZSO 

12:30 Msza św.  z nauką dla uczniów  

           klas III-VI Szkoły nr 1 

13:30 Msza św.  z nauką dla młodzieży  

           Gimnazjum JP II  

18:00 Msza św. z nauką ogólną  

 

 

 

 

Wtorek - 8 marca 2016 r.  

7:00 Msza św. z nauką ogólną  

9:00 Nabożeństwo dla uczniów  

         klas I-II Szkoły nr 1  

10:00 Msza św. z nauką ogólną  

11:30 Nabożeństwo pokutne  dla  ZSO 

12:30 Nabożeństwo pokutne dla uczniów  

           klas III-VI Szkoły nr 1 

13:30 Nabożeństwo pokutne  dla młodzieży  

           Gimnazjum JP II  

18:00 Msza św. z nauką ogólną  

ŚRODA - 9 marca 2016 r.  

7:00 Msza św. z nauką ogólną  

10:00 Msza św. z nauką ogólną  

11:30 Msza św. z nauką dla młodzieży ZSO 

12:30 Msza św.  z nauką dla uczniów  

           klas III-VI Szkoły nr 1 

13:30 Msza św.  z nauką dla młodzieży  

           Gimnazjum JP II  

18:00 Msza św. z nauką ogólną  
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PROGRAM REKOLEKCJI PARAFIALNYCH 

6 - 9 marca 2016 r.   

Zapraszamy do korzystania ze spowiedzi św. podczas nabożeństw. 

Chorych prosimy zgłaszać wcześniej, kapłani odwiedzą  

ich z  sakramentami w środę.  


