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Kalendarz liturgiczny
3 marca 2013r. - NIEDZIELA
Imieniny: Hieronima, Kingi
LITURGIA SŁOWA:
Wj 3, 1-8a. 13-15
PSALM 103, 1-4.6-8 i 11
1 Kor 10, 1-6. 10-12
EWANGELIA: Łk 13, 1-9
4 marca 2013r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Adriana, Kazimierza
Św. Kazimierza, Królewicza
LITURGIA SŁOWA:
Syr 51, 13-20
PSALM 16, 1-2a i 5-11
EWANGELIA: J 15, 9-17
5 marca 2013r. – WTOREK
Imieniny: Adriana, Jana, Wacława
LITURGIA SŁOWA:
Dn 3, 25. 34-43
PSALM 25,4-9
EWANGELIA: Mt 18, 21-35
6 marca 2013r. – ŚRODA
Imieniny: Klaudii, Wiktora
LITURGIA SŁOWA:
Pwt 4, 1. 5-9
PSALM 147, 12-13.15-16.19-20
EWANGELIA: Mt 5, 17-19
7 marca 2013r. – CZWARTEK
Imieniny: Pauli, Tomasza
LITURGIA SŁOWA:
Jr 7, 23-28
PSALM 95, 1-2.6-9
EWANGELIA: Łk 11, 14-23
8 marca 2013r. – PIĄTEK

Św.Jana Bożego - patrona służby zdrowia

Imieniny: Beaty, Jana
LITURGIA SŁOWA:
Oz 14, 2-10
PSALM 81, 6-11.14 i 17
EWANGELIA: Mk 12, 28b-34
9 marca 2013r. – SOBOTA

Św.Dominika Savio - patron ministrantów

Imieniny: Dominika, Teresy
LITURGIA SŁOWA:
Oz 6, 1-6
PSALM 51, 3-4.18-19.20-21a
EWANGELIA: Łk 18, 9-14

III NIEDZIEL A
WIELKIEGO POSTU
E WA N G E L I A :
Ł k 13 , 1- 9
„Lecz jeśli się nie nawrócicie,
wszyscy tak samo zginiecie.”
Ci, którzy zginęli z rozkazu Piłata i ci, na których zawaliła się wieża
w Siloe, wcale nie byli bardziej grzeszni niż ci, którzy pozostali przy życiu.
Nieszczęście, które ich spotkało, nie było karą Bożą. Często uważamy, że to
co spotyka ludzi jest karą za ich grzechy. „Dotknęła go kara Boża” – mówimy.
Bóg nie osądza ludzi tak jak my, twórcy Kodeksu Karnego. Dał nam Dekalog
i wolną wolę. Nie dołączył aneksów, nie podzielił na paragrafy i ścieżki
prawne. Czcij, nie zabijaj, nie kradnij. My sami wybieramy - zło czy dobro,
szczęście czy jego brak. Najważniejsze jest to, że możemy zawsze nawrócić
się, żałując popełnionych grzechów. Bóg jest Ojcem miłosierdzia, który
czeka cierpliwie na nasze nawrócenie.
Adam Żak

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Trzeba (…) pamiętać, że gdy wskazujemy na podobieństwo między
Stwórcą i stworzeniem, to zawsze niepodobieństwo między nimi jest
jeszcze większe, i że mówiąc o Bogu, nie możemy określić, kim On jest,
ale wyłącznie kim nie jest.”

MYŚL
ŚW. WINCENTEGO PALLOTTIEGO
„W duszy, która wierzy w Jezusa Chrystusa
i stara się Go naśladować z pokorą i ufnością,
Jezu Chrystus niweczy wszelką niedoskonałość i małość.”
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ŚWIADECTWA DZIECI PO REKOLEKCJACH
Anastazja Kowalczyk: Dla mnie najważniejsze
Michalina Rafalak: Choć byłam chora, to wiem, że
podczas rekolekcji było to, jak ks. Marek opowiadał rekolekcje były bardzo ciekawe. Koleżanki mi wszystko
o znakach – że powinniśmy się do nich stosować w opowiedziały. Było dużo „znaków drogowych”, które
drodze duchowej. Bardzo ładna była piosenka: „Aby prowadzą nas do nieba.
dostać się do nieba, Bożych znaków słuchać trzeba.”
Karolina Tuzimek: Dla mnie najważniejsze podczas
Martyna Turek: Długo będę pamiętać znaki, które rekolekcji było spotkanie z Panem Bogiem, z Jezusem.
prowadzą do nieba. Szczególnie pamiętam znak Dowiedziałam się, jak mogę traﬁć do nieba i jaką dro„Parking”. Trzeba się w życiu zatrzymać – właśnie w gą mam iść. Bardzo wiele dowiedziałam się z piosenek.
niedzielę. Zatrzymujemy się, żeby odpocząć. Zatrzy- „Bramy nieba otworzymy, gdy je wszystkie wypełnimy.”
mujemy się w kościele i w nim, przed Bogiem, odpo- Chcę wypełniać i słuchać Bożych znaków. Nie ucieczywamy.
szyłam się, że rekolekcje się skończyły, bo bardzo mi
się podobało. Podobały mi się różne historie, które
Julia Jabłońska: Chodziłam na rekolekcje i bardzo opowiadał ks. Marek.
mi się podobało. Śpiewałyśmy piękną piosenkę i
inne piosenki. :-) Zapamiętałam jeden znak „Ustąp
Michał Głowacki: Z rekolekcji zapamiętam rożne
pierwszeństwa”. To w moim życiu jest najważniejsze obrazy związane z Panem Bogiem, szczególnie te o
ustępować, słuchać innych. Ks. Marek mówił o Drodze sakramentach świętych. Ciekawe było hasło rekolekcji:
krzyżowej Pana Jezusa i podobało mi się, jak wszyscy „Droga do nieba”. Ks. Marek użył jako porównania
chodziliśmy za krzyżem. To jest droga do nieba.
znaków drogowych. Opowiadał nam też ciekawe
historie. Wszyscy śpiewali i byli bardzo radośni. Nikt
nie rozrabiał. Dobrze, że był duży ekran z tekstami
piosenek. S. Samuela i schola pięknie śpiewały. Bardzo
cieszyliśmy się, że była spowiedź rekolekcyjna. Ruszyliśmy do konfesjonałów i wyznaliśmy swoje grzechy.
Po spowiedzi nie mamy nic wspólnego z grzechami.
Dobrze, że spotkania były dwa razy dziennie – rano
nauka, a popołudniu Msza święta. Cieszę się, że na
rekolekcjach było dużo dzieci z naszych szkół. Myślę,
Natalia Firlej: Podczas rekolekcji modliłam się w że nasza szkoła (23) była prawie cała. Były zajęte
kościele i uczyłam się nowych piosenek. Dużo czasu wszystkie ławki, a w Środę Popielcową brakowało nawet
spędziłam w domu i też u koleżanki. Bardzo podobała miejsca – ledwo wszyscy zmieścili się w kościele. Te
mi się Droga krzyżowa, gdy szliśmy z Panem Jezusem, rekolekcje były chyba najlepsze w moim życiu.
który bardzo cierpi. Poznałam dokładniej, jak Pan
Szymon Borkowicz: Najważniejsze na rekolekcjach
Jezus cierpiał – że upadał, był bity, wyśmiewany.
były znaki, które prowadzą nas do nieba. Znak „Parking”,
to
najlepszy znak. Niedziela jest najważniejsza w
Małgorzata Grymuła (: : Bardzo podobały mi się
rekolekcje. Dużo czasu spędziłam też w domu. Dobrze, tygodniu. Bardzo ważna była Droga krzyżowa. Lubię
że w kościele spotykaliśmy się rano i popołudniu. chodzić za krzyżem od stacji do stacji i myśleć, jak
Najbardziej w pamięci utkwiły mi piosenki, które Pan Jezus mnie kocha i cierpi za mnie i za wszystkich
śpiewaliśmy z ks. Markiem, s. Samuelą i scholą. Na ludzi. Bardzo warto chodzić na rekolekcje i na Drogę
rekolekcjach dowiadujemy się, co mamy robić, żeby krzyżową. :-)
być dobrymi ludźmi.
opr
Asia Michalczewska: Na rekolekcjach mówiliśmy o
rożnych znakach drogowych. Jednego tylko nie
wiedziałam - „Mechanik”. Był to znak, który zgadła
mała dziewczynka. Znak „Mechanik” można postawić
przy konfesjonale, bo tam naprawiamy nasze życie.
Poznaliśmy nowe piosenki i różne ciekawe historie.
Podobało mi się, że na rekolekcjach nie tylko słuchaliśmy, ale też dużo mówiliśmy.

GORZKIE ŻALE
Z KAZANIEM PASYJNYM
W NIEDZIELE WIELKIEGO POSTU
O GODZ. 17 00
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DROGA KRZYŻOWA

W PIĄTEK, 8 MARCA
DLA DOROSŁYCH - O GODZ. 730 i 1730
DLA MŁODZIEŻY - O GODZ. 1900
/W KAPLICY ŚWIĘTEJ RODZINY/

DLA DZIECI - O GODZ. 1645

PROGRAM REKOLEKCJI DLA DOROSŁYCH
Rekolekcje prowadzi ks. Jacek Jezierski SAC, pallotyn z Wadowic, Rektor Domu Okresu Wstępnego (nowicjatu)

Poniedziałek, wtorek i środa (4 – 6 marca)
Msze święte z nauką ogólną o godz. 630, 930, 1700 i 1900.

Poniedziałek, 4 marca
Nauka stanowa dla kobiet po Mszach świętych o godz. 930 i 1700.

Wtorek, 5 marca
Nauka stanowa dla mężczyzn po Mszach świętych o godz. 930 i 1700.

Wtorek, 5 marca – dzień spowiedzi świętej
Spowiedź rekolekcyjna od godz. 900 i od godz. 1630.

PROGRAM REKOLEKCJI DLA MŁODZIEŻY
W rekolekcjach biorą udział uczniowie: Publicznego Gimnazjum Nr 2, Zespołu Szkół Zawodowych
(im. „Hubala”), Zespołu Szkół Plastycznych, Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (im. Korczaka)
Rekolekcje prowadzi

ks. Mariusz Leszko SAC, pallotyn ze Świętej Katarzyny, duszpasterz powołań

Środa, 6 marca - Katecheza

godz. 800 - 930 – klasy I i II gimnazjum
godz. 1100 - 1230 – kl. III gimnazjum i szkoły średnie

Czwartek, 7 marca - Katecheza oraz spowiedź święta
godz. 830 - 1000 – kl. I i II gimnazjum
godz. 1030 - 1200 – kl. III gimnazjum i szkoły średnie

Piątek, 8 marca - Msza święta z katechezą
godz. 900 – kl. I i II gimnazjum
godz. 1100 – kl. III gimnazjum i szkoły średnie

PRZEK AŻ 1% - TO PROSTE, A BARDZO POMOŻE BLIŹNIEMU
Zachęcamy wszystkich, by przekazać 1% podatku na dzieła – Świetlicę Caritas Pallotyńską lub Hospicjum
Królowej Apostołów – działające przy naszej paraﬁi. Wszyscy płacimy podatki i tak często narzekamy, że
nasze ciężko zapracowane pieniądze są źle wykorzystywane. 1% podatku (choćby to był tylko 1 złoty) jest
w naszych rękach! I gdyby np. Czytelnicy naszej Gazetki (a jest ich co najmniej 1000) przekazali ten 1% na
dobry cel – uzbiera się suma, która bardzo konkretnie pomoże ludziom, którzy są w potrzebie: dzieciom
z naszej Świetlicy, ubogim lub nieuleczalnie chorym.
Gorąco zachęcamy, by zwrócić na to uwagę i zainteresować się tą sprawą. Jest na to czas do końca kwietnia.
Każdemu, kto zechce przekazać 1% na Świetlicę Caritas Pallotyńską – zapewniamy bezpłatną pomoc
w wypełnieniu całego PIT’u. Informacja pod numerem telefonu: 668 275 605.
Prosimy tylko, by podjąć trud i zainteresować się 1% swojego podatku. Z całego serca dziękujemy!
ks. Artur

NOWY NUMER KRS CARITAS PALLOTYŃSKIEJ:

0000309499

Koniecznie wpisz cel szczegółowy: CARITAS PALLOTYŃSKA

NUMER KRS HOSPICJUM KRÓLOWEJ APOSTOŁÓW:

0000185346
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziś w naszej paraﬁi rozpoczynamy rekolekcje wielkopostne dla dorosłych. Serdecznie witamy
w naszej wspólnocie ks. Jacka Jezierskiego SAC, który poprowadzi tegoroczne rekolekcje.
2. Witamy także dk. Marcina Bieniasza SAC, który dzisiaj rozpoczyna praktykę duszpasterską.
3. Kurs przedmałżeński dziś o godz. 1400 w kancelarii paraﬁalnej.
4. Dziś o godz. 1430 Msza święta hospicyjna.
5. Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym dziś o godz. 1700.
6. Porządek rekolekcji:
Msze święte w poniedziałek, wtorek i środę o godz. 630, 930, 1700 i 1900.
• w poniedziałek, 4 marca – Uroczystość św. Kazimierza, Patrona naszej diecezji – nauka
stanowa dla kobiet po Mszach świętych o godz. 930 i 1700.
• we wtorek, 5 marca – nauka stanowa dla mężczyzn po Mszach świętych o godz. 930 i 1700.
• w środę, 6 marca – Msze święte z nauką na zakończenie rekolekcji.
Wtorek, 5 marca, jest dniem spowiedzi świętej. Spowiedź rekolekcyjna od godz. 900 i od
godz. 1630. Taca zbierana w środę na zakończenie rekolekcji, przeznaczona jest dla Rekolekcjonisty
i na dzieła prowadzone przez księży pallotynów.
7. Jutro I poniedziałek miesiąca. O godz. 1630 wypominki roczne, a o godz. 1700 Msza święta za
zmarłych polecanych w wypominkach.
8. Od środy, 6 marca, rozpoczynają się rekolekcje dla młodzieży gimnazjalnej i szkół średnich.
Rekolekcje poprowadzi ks. Mariusz Leszko SAC, pallotyn ze Świętej Katarzyny. Plan rekolekcji
jest umieszczony w Gazetce paraﬁalnej, gablotach paraﬁalnych i w szkołach.
9. W tym tygodniu przypada I czwartek miesiąca. Nabożeństwo w intencji powołań kapłańskich
i zakonnych, a także rodzin osób powołanych zostanie odprawione o godz. 1730. Po nim
Msza święta w intencji powołań.
10. W piątek Droga krzyżowa:
• dla dorosłych o godz. 730 i 1730
• dla dzieci o godz. 1645
• dla młodzieży, w Kaplicy Świętej Rodziny, o godz. 1900
11. W przyszłą niedzielę o godz. 1530 zostanie odprawiona Msza święta dla dzieci, które w tym roku
przyjmą I Komunię święta i ich rodziców.
12. Również w przyszłą niedzielę, o godz. 1800 zostanie odprawiona Msza święta w intencji
Pielgrzymów „Białej 11”.
13. W przyszłą niedzielę po Gorzkich żalach rozpoczniemy Nowennę do św. Józefa, która ma nas
przygotować do Uroczystości odpustowych.
14. W naszym kościele zostały zainstalowane dwie nowoczesne tablice do wyświetlania tekstów
pieśni. Koszt tablic i komputera to 20.000 złotych. Dziękujemy wszystkim oﬁarodawcom
i sponsorom, którzy zechcą włączyć się w sﬁnansowanie tego bardzo potrzebnego zakupu.
Tablice są dwie, tak, aby teksty były dobrze widoczne z każdego miejsca w naszym kościele.
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