INFORMATOR PARAFIALNY
PONIEDZIAŁEK, 21 marca
7.00 – Za śp. Józefę Chlebda (27 r., śm.), męża i rodziców
18.00 – Za śp. Józefę Cieślik, męża Jakuba i córkę Cecylię
18.00 – Za śp. Krystynę Popek z intencji córki Małgorzaty z mężem
WTOREK, 22 marca
7.00 – Za śp. Stefana Hankusa z intencji Elżbiety Kania z rodziną
18.00 – Za śp. Józefa, Magdalenę Głąb, córkę Marię i Jolantę Marcinek
18.00 – Za śp. Zofię Wrona (14 r. śm.) i wujka Stanisława
ŚRODA, 23 marca
7.00 – Za śp. Józefa Stryszowskiego, rodziców, teściów i zmarłych z rodziny
18.00 – Za śp. Stanisławę Kościółek (4 r. śm.) i męża Czesława
18.00 – Za śp. Czesława Pawlika z intencji Sylwii i Mariusza Frączek z rodziną
CZWARTEK, 24 marca
7.00 – Za śp. Albinę Ślęczka z intencji Elżbiety z rodziną
18.00 – Za śp. Józefę Kara, męża Władysława, syna Stanisława i zmarłych z rodziny
18.00 – Za śp. Józefa i Helenę Żołnierczyk, synów Jana i Stanisława, synową Bronisławę
PIĄTEK, 25 marca – Zwiastowanie NMP
7.00 – Za śp. Annę Chlebda (20 r. śm.), męża Franciszka
7.00 – Za śp. Janinę Kowalczyk w 30-tym dniu po śmierci
18.00 – W intencji Róży Zwiastowania NMP
18.00 – Za śp. Annę Marcinek (23 r. śm.), rodziców i braci Jana i Stanisława
SOBOTA, 26 marca
7.00 – Za śp. Józefa i Stefanię Kos
18.00 – Za śp. Antoninę Półtorak (6 r. śm.), męża Józefa i syna Stanisława
18.00 – Za śp. Stanisławę Gabryś z intencji rodzin Krupa, Kaczmarczyk i Lipka
IV NIEDZIELA W. Postu, 27 marca – Rekolekcje
7.00 – Za śp. Janinę Piwowarczyk z intencji Natalii z rodziną
9.00 – Za śp. Marię i Józefa Wandas i zmarłych rodziców
9.00 – Za śp. Jana Ciapę z intencji syna Bogdana z żoną
11.00 – Za śp. Jana Kaczora
16.30 – Za parafian
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BOGA
Czas Wielkiego Postu to czas Boga, który puka do naszych serc, ale to
także czas dla Boga, znajdowany w naszym codziennym zabieganiu… Tym
bardziej potrzeba go teraz, kiedy namacalnie doświadczamy, czym jest brak
respektowania Bożego prawa, przejawiający się w barbarzyństwie wojny, w
braku poszanowania ludzkiego życia i nienawiści, którą widać gołym okiem.
Czas Boga, który przemawia do naszych serc…, który wciąż szuka człowieka pogubionego i uwikłanego w okowach zła, zniewolonego grzechem.
Chrystus umarł za wszystkich i „wszyscy jesteśmy Jego własnością, Jego ludem, owcami Jego pastwiska” (Ps 100, 3). Ale są wciąż takie owce, które
musi odszukać i przyprowadzić…, i dlatego wciąż wychodzi na drogi świata,
aby je odnaleźć. Wychodzi w każdym z nas!
Czas dla Boga, który winniśmy znaleźć w naszej codzienności…, my, którzy jesteśmy Jego umiłowanymi dziećmi, i za którymi On nieustannie tęskni.
Ta „tęsknota Boga” wyraża się w Chrystusowym „Pragnę”, wykrzyczanym
z wysokości Krzyża i nieustanie powtarzanym w każdej Eucharystii. To tu
On mówi do Ciebie; to tu karmi Cię sobą samym – bo tak Cię umiłował.
Bóg ma czas dla nas, ale czy my mamy czas dla Boga…? Czy szukamy
Go z tęsknotą i czy stajemy się Jego „głosem” we współczesnym świecie?
Muszę się nad tym zastanowić, a Wielki Post jest ku temu najlepszą okazją.
Jak ją wykorzystuję!?
Znajdź czas dla Boga…, najpierw w osobistej modlitwie. Powróć do systematyczności i staraj się modlić na kolanach!
Znajdź czas dla Boga…, biorąc do ręki Pismo Święte, aby karmić się Jego
słowem. Proś: „Słowo Boże, prowadź!” - i pozwól działać w Tobie Duchowi
Świętemu. Noś przy sobie małą Biblię i czytaj, czytaj, czytaj…
Znajdź czas dla Boga…, szczególnie uczestnicząc w Eucharystii, zwłaszcza w niedzielę. Czyń to w sposób piękny i godny: nie spóźniaj się, zawsze
bądź w stanie łaski uświęcającej, by móc przyjmować Komunię Świętą; dbaj
o strój w kościele, bądź życzliwy i uśmiechnięty, pamiętając, że „radosnego
dawcę Bóg miłuje”.
Znajdź czas dla Boga…, aby częściej nawiedzać kościół, gdzie w Tabernakulum Bóg przebywa nieustannie dla Ciebie. Praktykuj często to „nawiedzenie” i wzbudzaj pragnienie przyjęcia Go do swojego serca (praktykuj Komunię Duchową). Niech Jezus w Eucharystii będzie zawsze największym
pragnieniem Twojej duszy.

Znajdź czas dla Boga…, korzystając z dobrych czasopism i książek, z dobrych stron internetowych czy filmów. Ubogacaj swój umysł i duszę dobrymi
treściami, a strzeż się wszystkiego, co zaśmieca serce, zajmuje niepotrzebnie
myśli i otępia sumienie. Bądź dobry dla bliźniego i wrażliwy na krzywdy…
Znajdź czas dla Boga…, gdy zaprasza Cię, byś dał coś więcej z siebie.
Korzystaj z nabożeństw, nawiedzaj sanktuaria, zaangażuj się w dobroczynność. „Cokolwiek uczyniłeś jednemu z tych najmniejszych, Mnie uczyniłeś!”
Znajdź czas dla Boga, przychodząc na Drogę Krzyżówą czy Gorzkie Żale,
a jeśli nie możesz, to odpraw je sam w „swojej izdebce”. W Wielkim Poście
skorzystaj obowiązkowo z rekolekcji… Do tych nabożeństw przywiązany
jest dar odpustów zupełnych: przypomnij sobie, co to jest i staraj się je zyskiwać, ofiarując za grzeszników, za siebie i za zmarłych…
Znajdź czas dla Boga…, także podczas naszych Rekolekcji Parafialnych!

PLAN REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH
IV NIEDZIELA W. POSTU, 27 marca
7.00
Msza św. z nauką rekolekcyjną
9.00
Msza św. z nauką rekolekcyjną
11.00
Msza św. z nauką rekolekcyjną
15.30
Nabożeństwo Gorzkich Żali z Kazaniem Pasyjnym
16.30
Msza św. z nauką rekolekcyjną
19.00
Droga Krzyżowa ulicami parafii
PONIEDZIAŁEK, 28 marca
8.00
Msza św. z nauką rekolekcyjną
11.30
Nauka Rekolekcyjna dla dzieci SP do klasy V
13.00
Nauka Rekolekcyjna dla młodzieży SP, klasa VI - VIII
17.00
Adoracja i Różaniec w intencji Rodzin
18.00
Msza św. z nauką rekolekcyjną
WTOREK, 29 marca – DZIEŃ SPOWIEDZI
7.30 – 8.00: Spowiedź
8.00
Msza św. z nauką rekolekcyjną
10.00 - 11.00: Spowiedź
11.30
Nauka Rekolekcyjna i spowiedź dla dzieci SP do klasy V
13.00
Nauka Rekolekcyjna i spowiedź dla młodzieży SP, klasa VI - VIII
16.00 - 17.30: Spowiedź
17.00
Adoracja i Różaniec w intencji Rodzin
18.00
Msza św. z nauką rekolekcyjną
ŚRODA, 30 marca
8.00
Msza św. z nauką i błogosławieństwem rekolekcyjnym
11.30
Msza św. z Nauką Rekolekcyjną dla dzieci i młodzieży SP
17.00
Adoracja i Różaniec w intencji Rodzin
18.00
Msza św. z nauką i błogosławieństwem rekolekcyjnym

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH
(14 - 27 marca 2022)
PONIEDZIAŁEK, 14 marca
7.00 – Za śp. Stanisławę Gabryś z intencji CEZ Skawina
18.00 – O Boże błogosławieństwo i opiekę NMP Częstochowskiej dla całej rodziny
18.00 – Za śp. Czesława Hajduka z intencji siostry Kazimiery z rodziną
WTOREK, 15 marca
7.00 – Za śp. Helenę Tokarz z intencji wnuczki Ewy z rodziną
18.00 – Za śp. Zygmunta Kurka (19 r. śm.)
18.00 – Za śp. Jana Ciapę z intencji syna Grzegorza z żoną i dziećmi
ŚRODA, 16 marca
7.00 – Za śp. Adama Półtoraka z intencji rodziny Twardosz
18.00 – Dziękczynna z okazji 50-tych urodzin Bogumiły
18.00 – Za śp. Stefana i Krystynę Ptak
CZWARTEK, 17 marca
7.00 – Za śp. Janinę Surówka z intencji wnuczki Pauliny z mężem
Konradem i córkami
18.00 – Za śp. Józefa Kapustę
18.00 – Za śp. Wacława Ślęczkę z intencji chrześnicy Sabiny z rodziną
PIĄTEK, 18 marca
7.00 – Za śp. Julię i Józefa Oleś i zmarłych synów Edwarda i Józefa
18.00 – Za śp. Józefę i Mieczysława Ślęczka
18.00 – Za śp. Józefa Braś i córkę Krystynę
SOBOTA, 19 marca – św. Józefa
7.00 – Za śp. Józefa Oleś
18.00 – Za śp. Karolinę Wojtanek (1 r. śm.) i męża Eugeniusza
18.00 – Za śp. Józefa Tylka, żonę Helenę, Annę i Helenę Baran, Stanisława Żelaznego
III NIEDZIELA W. Postu, 20 marca
7.00 – Za śp. Halinę Batko (34 r. śm.), męża Józefa, teściową Marię
9.00 – Za śp. Józefę Nawalany (9 r. śm.), męża Edwarda
11.00 – Za parafian
11.00 – Za śp. Józefa Kalembę
16.30 – W intencji Bogu wiadomej

