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III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Wj 3, 1-8a. 13 15; 1 Kor 10, 1-6. 10-12; Łk 13, 1-9

Do Jezusa przyszli jacyś ludzie, którzy opowiedzieli Mu o Galilejczykach, których Piłat zabił, gdy składali ofiary. On im tak
powiedział: „Uważacie, że ci Galilejczycy, którzy to ucierpieli,
byli większymi grzesznikami od wszystkich innych Galilejczyków? Otóż nie! Ale mówię wam, że jeśli się nie nawrócicie,
wszyscy podobnie zginiecie. Czy uważacie, że tamtych osiemnastu, na których zawaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było
większymi winowajcami niż wszyscy mieszkańcy Jeruzalem?
Otóż nie! Ale mówię wam, że jeśli się nie nawrócicie, wszyscy
podobnie zginiecie”. Opowiedział im taką przypowieść: „Ktoś
miał w swojej winnicy drzewo figowe. Gdy przyszedł szukać
na nim owocu, nic nie znalazł. Powiedział więc do ogrodnika:
«Już od trzech lat przychodzę szukać owocu na tym drzewie,
a nie znajduję. Wyklnij je! Po co jeszcze wyjaławia ziemię?».
Lecz on mu odpowiedział: «Panie, pozostaw je jeszcze na rok.
Ja okopię je i obłożę nawozem. Może zaowocuje. A jeśli nie,
wtedy je usuniesz»”.

Wezwani nawrócenia
Wszyscy jesteśmy grzesznikami potrzebującymi miłosiernej miłości, która wydobędzie spod grzechu prawdę o dobru stworzenia
i piękno powołania do wieczności. Tylko w świetle miłości Pasterza, który szuka każdej zagubionej owcy, mogę odkryć prawdę
o sobie samym, Natomiast szukanie własnej wartości przez porównywanie się z innymi jest niebezpieczne. Bo albo prowadzi
do wywyższania się lub pogardzania innymi („nie jestem taki zły
jak inni”), albo odbiera wiarę w siebie („do niczego się nie nadaję”). Patrzenie na siebie w świetle Bożej miłości to wezwanie do
osobistego nawrócenia. Przede wszystkim do zmiany myślenia,
a potem do trudu przynoszenia dobrych owoców. Stając przed
Bogiem jako grzesznik, nigdy nie utracę nadziei.
Obym potrafił, Panie, w darze każdego dnia patrzeć na
siebie w świetle objawionej w Chrystusie Twojej miłości,
która zaprasza mnie do nawrócenia.

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Joz 5, 9a. 10-12; 2 Kor 5, 17-21; Łk 15, 1-3. 11-32

Schodzili się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go
słuchać. Faryzeusze jednak i nauczyciele Pisma szemrali: „On
przyjmuje grzeszników i jada z nimi”. Opowiedział im wtedy
tę przypowieść: „Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: «Ojcze, daj mi część majątku, która
mi przypada». Wtedy on rozdzielił między nich majątek. Niedługo potem młodszy syn zabrał wszystko i wyjechał do dalekiego kraju. Tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie.
Kiedy wszystko wydał, nastał w tym kraju wielki głód i również on zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł więc i zatrudnił
się u jednego z mieszkańców tego kraju, a on posłał go na
swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął najeść się strąkami,
którymi karmiły się świnie, ale i tego nikt mu nie dawał. Zastanowił się nad sobą i stwierdził: «Tylu najemników mojego
ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja ginę tu z głodu. Wsta-

nę i pójdę do mojego ojca i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem
przeciwko niebu i względem ciebie. Już nie jestem godny nazywać się twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z twoich
najemników». Wstał więc i poszedł do swojego ojca. A kiedy
jeszcze był daleko, zobaczył go ojciec i ulitował się. Pobiegł,
rzucił mu się na szyję i ucałował go. Syn mu powiedział: «Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i względem ciebie. Już nie
jestem godny nazywać się twoim synem». Wtedy ojciec powiedział do swoich sług «Szybko przynieście najlepszą szatę
i ubierzcie go. Włóżcie mu pierścień na rękę i sandały na nogi.
Przyprowadźcie tłuste cielę i zabijcie je. Będziemy jeść i bawić
się, bo ten mój syn był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł
się». I zaczęli się bawić. Tym czasem jego starszy syn był na
polu. Gdy wracał i był już blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co się wydarzyło. On

mu odpowiedział: «Twój brał wrócił i ojciec zabił tłuste cielę,
bo odzyskał go zdrowego». Wtedy rozgniewał się i nie chciał
wejść. Wyszedł więc ojciec i zachęcał go do wejścia. Lecz on
powiedział do ojca: «Tyle lat ci służę i nigdy nic przekroczyłem twego polecenia, ale ty nigdy nie dałeś mi nawet koźlęcia,
abym się mógł zabawić z przyjaciółmi. A gdy wrócił ten twój
syn, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, zabiłeś dla
niego tłuste cielę». On mu odpowiedział: «Dziecko, ty zawsze
jesteś ze mną i wszystko, co moje, należy do ciebie. Przecież
trzeba się bawić i radować, bo ten twój brat był umarły, a ożył,
zaginął, a odnalazł się»”.
Przebaczający Ojciec
Wielka jest różnica między najemnikiem a synem. Najemnik
w relacji kieruje się egoistycznym zyskiem, a jednocześnie jest

podszyty strachem. Takie życie nie zapewnia warunków dla rozwoju człowieka, lecz staje się wegetacją. Natomiast relacja z synem jest relacją nadziei, opartą na niezmiennej miłości Ojca. Nie
ma takiego grzechu, z którego nie mógłby mnie podnieść. Ojciec
nigdy się mnie nie wyrzeka, choć rani Go mój grzech. Wystarczy
tylko powrócić, nawet bez słów. On i tak wybiegnie mi naprzeciw.
Bo Bóg, gdy przebacza, czyni to jako miłujący Ojciec, a nie chłodno działający urzędnik. Nie tylko przygarnia i podnosi grzesznika, ale przebacza od wewnątrz, bo wchodzi w serce człowieka.
I umacnia go najlepszym pokarmem.
Boże, mój Ojcze, umocnij w moim sercu prawdę o Twojej
miłosiernej miłości. Wspomagaj mnie swoją łaską, abym
zawsze znajdował drogę do Twojego domu.
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Rekolekcje w komunii z Bogiem
Wszystko wokół nas pędzi coraz szybciej. Świat biegnie,
a jednocześnie krzyczy i wpycha się w każdą sferę naszego życia.
Pozbawia nas prywatności i intymności. Wszechobecne reklamy
i sklepy, w których człowiek znajdzie wszystko, co mu potrzebne
do „szczęśliwego życia”.
Jednak każdy z nas ma okazje do„duchowych zakupów”, które ubogacą nasze życie religijne i pogłębią więź z Bogiem – to
czas rekolekcji. Wyciszenie, skupienie, wtedy możemy „łyknąć”
sporą dawkę duchowego powietrza, przesiąkniętego Duchem
Świętym i Bożym Słowem. Czas budowania komunii z Bogiem,
bo komunia to po prostu wspólnota, bycie razem, poznawanie
siebie i wzajemne ubogacanie.
Jak pomagają w tym rekolekcje?
Bóg dobija się do nas, przez głoszone Słowo. Puka i cierpliwie czeka, aż ktoś mu otworzy. Bóg się nie narzuca i jest cierpli-

wy. Czeka, aż otworzysz przed Nim swoje serce. Będzie czekał
w konfesjonale, cicho otwierając swe miłosierne serce, ponieważ
chcąc być z Nim w komunii trzeba się ciągle oczyszczać z tego
co nam przeszkadza w byciu razem. W każdej Eucharystii pokornie uniża się, by zamieszkać w białym okruchu chleba, abyś
ty mógł zakosztować Boga. Tam komunia osiąga swój szczyt,
zjednoczenie z Chrystusem, który przenika do każdej komórki
naszego ciała. Później cisza adoracji, która pozwala rozmawiać
z Bogiem, tak jak rozmawiają zakochani – poznają się, słuchają
wzajemnie, mówią o problemach, cierpieniach, pomagają sobie wzajemnie. Komunia z Bogiem wymaga naszego udziału,
nie można pozostać biernym. On mówi do nas i zachęca nas do
współpracy z Jego łaską, bo komunii z Nim i z drugim człowiekiem, w którym On mieszka, nie da się zbudować samemu.

Rekolekcje Wielkopostne
dla dzieci i młodzieży Szkoły Podstawowej nr 29
01.04 – 03.04.2019 roku
Poniedziałek 01.04
10.15 Spotkanie dla Szkoły Podstawowej kl. V do VIII
		 i Gimnazjum
11.30 Spotkanie dla Szkoły Podstawowej kl. I do IV

Wtorek 02.04
10.15 Spotkanie dla Szkoły Podstawowej kl. V do VIII
		 i Gimnazjum
11.30 Spotkanie dla Szkoły Podstawowej kl. I do IV

Środa 03.04
10.15 Msza św. z nauką dla Szkoły Podstawowej kl. V do VIII
		 i Gimnazjum
11.30 Msza św. z nauką dla Szkoły Podstawowej kl. I do IV

Rekolekcje Wielkopostne
dla dorosłych
06.04 – 10.04.2019 roku
Sobota 06.04
18.00 Msza św. z nauką dla dorosłych

V Niedziela Wielkiego Postu 07.04.
9.00 Msza św. z nauką
10.30		 Msza św. z nauką

12.00 Msza św. z nauką
17.15 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
18.00 Msza św. z św. z nauką

Wtorek 09.04
8.00 Msza św. z nauką
18.00 Msza św. z nauką

Poniedziałek 08.04
8.00 Msza św. z nauką
18.00 Msza św. z nauką

Środa 10.04
8.00 Msza św. z nauką – Sakrament Chorych
18.00 Msza św. z nauką
Dzień spowiedzi od godz. 7.30 i od godz. 17.00

p OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Ewangelia trzeciej niedzieli Wielkiego Postu, 24 marca,
przynagla nas do wkroczenia na drogę nawrócenia. Czas Wielkiego Postu stwarza ku temu wiele niepowtarzalnych okazji
– jest bowiem czasem łaski od Pana.
2. Nabożeństwa wielkopostne: Droga krzyżowa w piątek
o godz. 16.30 dla dzieci, o godz. 17.30 dla młodzieży i dorosłych. Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę o godz.
17.15. Zachęcamy do licznego udziału w tych nabożeństwach.
3. Ofiary składane przy Krzyżu adoracyjnym przeznaczone są
na kwiaty do Bożego Grobu. Bóg zapłać.
4. W okresie Wielkiego Postu możemy wesprzeć potrzebujących, składając do kosza wystawionego w kościele dary żywnościowe.
5. Rekolekcje wielkopostne dla Gimnazjum i Szkoły Podstawowej będą od 1 do 3 kwietnia. W sobotę, 6 kwietnia, Mszą
św. o godz. 18.00, rozpoczną się rekolekcje wielkopostne dla
dorosłych i będą trwały do środy, 10 kwietna. Rekolekcje poprowadzi ks. Andrzej Naskowski.
6. W poniedziałek, 25 marca, przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego przywołuje dzień, od którego rozpoczęła się nowa era w dziejach
zbawienia. Archanioł Gabriel przyszedł do Maryi, by zwiastować Jej wypełnienie obietnic proroków. „Oto poczniesz i porodzisz Syna, który będzie nazwany Synem Najwyższego”. Uroczystość łączy się z obchodem Dnia Świętości Życia. W dniu,
w którym obchodzimy zwiastowanie Bożego posłańca nowiny o Bożym macierzyństwie Maryi, chcemy modlitwą bronić
każdego poczętego życia. Wszystkich, którzy podjęli dzieło
Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego ogarniamy naszą modlitwą, aby poprzez swoją wytrwałą duchową ofiarę ocalili
zagrożone ludzkie życie.
7. W poniedziałek, 25 marca, przypada 28. rocznica powstania Diecezji Sosnowieckiej.
8. W czwartek, 28 marca, przypada dziesiąta rocznica święceń
biskupich ks. biskupa Grzegorza Kaszaka. W sobotę 30 marca
o godz. 11.00 w bazylice katedralnej w Sosnowcu będzie Msza
św. w intencji ks. biskupa. Módlmy się w Jego intencji, aby Pan
Bóg obdarzał go potrzebnymi łaskami.
9. W czwartek, 28 marca, na Mszy św. o godz. 18.00 spotkanie rodziców dzieci z kl. IV przed rocznicą Pierwszej Komunii
Świętej.
10. Czwarta niedziela Wielkiego Postu, 31 marca, różni się nieco od pozostałych. W tradycji Kościoła nazywamy ją niedzielą
Laetare, co oznacza „cieszcie się”. Widzimy to nawet w zmianie
postnego fioletu na różowy kolor szat liturgicznych. Zbliżają
się święte dni paschalne, podczas których Bóg okaże swoje
miłosierdzie. Największym znakiem tej miłości będzie Ofiara

złożona przez Chrystusa na drzewie krzyża, która stanie się
źródłem zbawienia dla całej ludzkości.
11. W niedzielę, 31 marca, po Mszy św. o godz. 18.00 spotkanie Kręgu Biblijnego, zapraszamy.
12. Wspólnota „Drogi nadziei” oraz Wydział Duszpasterstwa
Rodzin Diecezji Sosnowieckiej zapraszają do udziału w rekolekcjach wielkopostnych osoby, które zawarły w przeszłości
małżeństwo sakramentalne w Kościele, rozwiodły się i żyją
obecnie w nowym związku cywilnym. Rekolekcje odbędą się
w dniach od 5 do 7 kwietnia (piątek-niedziela) w parafii Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w Sosnowcu-Klimontowie
przy ul. Kraszewskiego 25. W piątek i sobotę spotkania będą
rozpoczynać się o godz. 19.30, w niedzielę o 19.00. Tegoroczne rekolekcje poprowadzi ks. Mirosław Jadłosz i Szkoła Nowej
Ewangelizacji „Przyjaciele Jezusa”.
13. Dekanalna Droga krzyżowa sąsiadujących ze sobą parafii
w Gołonogu odbędzie się w piątek, 5 kwietnia. Rozpocznie się
w naszej parafii Mszą św. o godz. 18.00. W tym dniu nie będzie
Drogi krzyżowej o godz. 17.30. Będzie Droga krzyżowa dla
dzieci o godz. 16.30.
14. Pierwszy czwartek miesiąca, 4 kwietnia, po Mszy św.
o godz. 18.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu, modlitwy za kapłanów i osoby zakonne oraz o nowe powołania
kapłańskie i zakonne i adoracja do godz. 21.00; zakończenie
adoracji Apelem Jasnogórskim.
15. W pierwszy piątek miesiąca, 5 kwietnia, pragniemy wypełnić prośbę Pana Jezusa o modlitwę wynagradzającą za
grzechy nasze i całego świata. Spowiedź w piątek od godz.
16.45. Prosimy też zgłaszać chorych na pierwszy piątek, których kapłan odwiedzi w domu z Najświętszym Sakramentem.
Serdecznie polecamy pamięci parafian chorych i samotnych,
którzy nie mogą samodzielnie uczestniczyć we Mszy Świętej.
16. W pierwszą sobotę miesiąca, 6 kwietnia, czcimy Matkę
Najświętszą i powierzamy Jej matczynej opiece naszą codzienność, o godz. 17.15, nabożeństwo do Niepokalanego
Serca Maryi.
17. W pierwszą niedzielę miesiąca, 7 kwietnia, po Mszy św.
o godz. 9.00 spotkanie Żywego Różańca.
18. Sakrament chrztu będzie udzielany w niedzielę, w pierwszy dzień świąt Zmartwychwstania Pańskiego na Mszy św.
o godz. 10.30. W środę, 17 kwietnia, po Mszy św. o godz. 18.00
w salce odbędzie się katecheza dla rodziców i chrzestnych.
W katechezie tej powinni uczestniczyć również chrzestni, którzy będą pełnili tę zaszczytną funkcję w innej parafii, po katechezie otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział. Błogosławieństwo dzieci na roczek w drugi dzień świąt na Mszy
św. o godz. 12.00. Zgłoszenia w kancelarii parafialnej.

19. „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście
więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo”
(Łk 10, 2). Słowa, które Jezus skierował do apostołów, świadczą o tym, że Dobry Pasterz zawsze troszczy się o swoje owce.
Robi wszystko, aby „miały życie i miały je w obfitości” (J 10, 10).
Jednocześnie zachęca nas do nieustannej prośby o tych, którzy będą kontynuować Jego misję, aby Ewangelia była głoszona ludziom wszystkich czasów. Okres czterdziestu dni Wielkiego Postu niech będzie, w każdej wspólnocie parafialnej
naszej diecezji, czasem modlitwy i pokuty w intencji nowych

powołań kapłańskich do diecezjalnego seminarium, pod hasłem: „Razem szturmujemy niebo”. Prosimy kapłanów, osoby
życia konsekrowanego oraz wszystkich parafian o włączenie
się w to dzieło. Każdy może wybrać sobie dowolny dzień tegorocznego Wielkiego Postu, który przeżyje o chlebie i wodzie,
modląc się Litanią do św. Józefa, patrona seminarium, w intencji nowych powołań. Zachęcamy do wpisania już dzisiaj
swojego imienia i nazwiska oraz wybranej daty na przygotowanej liście, którą Ksiądz Proboszcz w Wielki Czwartek złoży
w duchowym darze od parafii w sosnowieckiej katedrze.

5 INTENCJE MSZALNE
III Niedziela Wielkiego Postu 24.03.
9.00. † Magdalenę, Jana, Piotra, Władysława Kramarz,
			 od wnuczki z rodziną; oraz zmarłych z rodziny
			 Szlachtów i Zagajewskich
10.30. † Stanisława Jasek, gregorianka 24
12.00.		 Za parafian
18.00. † Jadwigę Megger w 30. r. śmierci; Antoniego
			 Zielińskiego w 60. r. śmierci
Poniedziałek 25.03. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
17.00. † Stanisława Jasek, gregorianka 25
18.00. † Helenę Machura, od sąsiadów z ul. Tysiąclecia 8
Wtorek 26.03.
7.00. † Stanisława Jasek, gregorianka 26
18.00. 1) † Helenę Snopek w 7. r. śmierci, Stanisława Snopek;
			 Natalię, Władysława Jańczyk
		 2) † Aleksandrę, Stanisława, Adama Górskich
Środa 27.03.
17.00. † Stanisława Jasek, gregorianka 27
18.00. 1) W intencjach polecanych Grupie Modlitwy
			 Wstawienniczej
		 2) Msza św. dziękczynna za szczęśliwe narodzenie
			 dziecka z prośbą o Boże błogosławieństwo i pomoc
			 dla całej rodziny
Czwartek 28.03.
17.00. † Stanisława Jasek, gregorianka 28
18.00. † Łukasza Kluźniaka, od sąsiadów
Piątek 29.03.
17.00. † Stanisława Jasek, gregorianka 29
18.00. † Piotra Zaława, od rodziny
Sobota 30.03.
7.00. † Stanisława, Jasek gregorianka 30
18.00. † Zdzisława Bienia; Marię, Władysława Chromych
!
IV Niedziela Wielkiego Postu 31.03.
9.00. † Annę, Jana, Tadeusza Sioła; Karolinę, Stanisława
			 Hrabia
10.30. † Janinę, Antoniego Idczak; Zofię, Jana Rumińskich
12.00.		 O Boże błogosławieństwo dla małżonków Beaty
			 i Andrzeja z okazji urodzin

18.00. † Danielę, Henryka Wrześniak; Otylię Nowak, od córki
			 z rodzinami
Poniedziałek 01.04.
17.00. † Stanisława Pileckiego, od uczestników pogrzebu
18.00. † Mariannę Juraszek-Jaworską, od rodziny
Wtorek 02.04.
7.00. † Ireneusza Drzewińskiego, od sąsiadów
			 z ul. Krasickiego 9
18.00. † Łukasza Kluźniaka, od koleżanek i kolegów ze Szkoły
			 Podstawowej wraz z wychowawczynią
Środa 03.04.
10.15 † Monikę Piechowską w 10. r. śmierci; Elżbietę Łata, od
			 pracowników Szkoły Podstawowej nr 29
11.30		 W intencji dyrekcji, nauczycieli, uczniów i wszystkich
			 pracowników Szkoły Podstawowej nr 29
17.00. † Zenona Knop, od rodziny Synoradzkich
			 z Częstochowy
18.00. † Mieczysława Kulesę w 20. r. śmierci, od syna
			 z rodziną
Czwartek 04.04.
17.00. † Zygmunta Gulińskiego w 8. r. śmierci, od syna
			 z rodziną
18.00. † Stanisława, Jadwigę Kołątaj; Czesława Buczka
Piątek 05.04.
17.00. † Henrykę Stanisz
18.00.		 Za parafian
Sobota 06.03.
7.00. † Jerzego Szewczyka, od uczestników pogrzebu
18.00.		 W intencji wynagradzającej, od Żywego Różańca
!
V Niedziela Wielkiego Postu 07.04.
9.00.		 Za żywych i zmarłych członków Żywego Różańca
10.30. † Teresę Majchrzak w 2. r. śmierci
12.00. † Władysława Lis w 6. r. śmierci
18.00. 1) W intencji Ojczyzny
		 2) † Józefa Jóźwik

Parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
Dąbrowa Górnicza, ul. Morcinka 9 tel.: (32) 268 89 15 tel. kom. 508 580 897
numer konta: 07 1240 4908 1111 0010 6204 9556
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