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Ogłoszenia:
Rozważając mękę Pańską, łączymy nasze cierpienia i troski z cierpiącym Jezu-sem. Zapraszamy na Drogę Krzyżową w piątek o godz. 1630 i 2000 oraz na Gorzkie Żale w niedzielę o
godz. 1600.
Jutro przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Z obchodem uroczystości związany jest ogłoszony w Kościele Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka
Poczętego. Zachęcamy wszystkich wiernych do obrony życia poczętego poprzez duchową adopcję. Uroczyste podjęcie dzieła modlitwy za nienarodzonych odbędzie się podczas Mszy
Świętej o godz. 1700. Na półce przy czasopismach są deklaracje przystąpienia do adopcji oraz informatory. Osoby podejmujące adopcję proszę o wcześniejsze wypełnienie deklaracji.
W przyszłą niedzielę składka na Gorzkich Żalach będzie z przeznaczeniem na kwiaty do Bożego Grobu.
Na pomoc misjonarzom zebraliśmy 2.992 złote. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom!
Dziękuję również wszystkim, którzy na bieżąco zasilają budżet inwestycyjny. Informuję, że w ostatnim czasie podjęte zostały pewne inwestycje. Została wykonana nowa okrągła pieczęć
parafialna, która będzie używana na wszystkich dokumentach wydawanych przez kancelarię parafialną. Jaka łatwo zauważyć, wzorem do jej wykonania był obraz Matki Bożej.
Odnowione zostały naczynia liturgiczne - dwie puszki komunijne oraz stara, mniejsza monstrancja. Zakupione zostały także dwa komplety obrusów ołtarzowych. Po renowacji wróci
wkrótce feretron Serca Pana Jezusa. Koszt wszystkich wydatków to 12.255 złotych.
Dzisiejsza Ewangelia przynagla nas do wkroczenia na drogę nawrócenia. Czas Wielkiego Postu stwarza ku temu wiele niepowtarzalnych okazji jest bowiem czasem łaski od Pana.

Katecheza:
SŁOWA EWANGELII według św. Łukasza (13,1-9). W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział:
"Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie.
Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jeruzalem? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się
nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie". I opowiedział im następującą przypowieść: "Pewien człowiek miał zasadzony w swojej winnicy figowiec; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie
znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym figowcu, a nie znajduję. Wytnij go, po co jeszcze ziemię wyjaławia?. Lecz on mu odpowiedział:
Panie, jeszcze na ten rok go pozostaw, aż okopię go i obłożę nawozem; i może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz go wyciąć".

ROZWAŻANIE: Dzisiejsza Ewangelia opowiada o tym, że Jezus jest ogrodnikiem, pełnym troski i cierpliwości. Każdego z nas można porównać do figowca, o który On osobiście się troszczy.
Grzech powoduje, że sami jesteśmy niezdolni, aby przyjąć służbę naszego Ogrodnika. Bez Jego łaski możemy żyć dostatnio i spokojnie, ale bez owocu, jakim jest głoszenie swoim życiem
Dobrej Nowiny. Jako chrześcijanie stajemy się bezowocni, gdy żyjemy bez Chrystusa; jesteśmy niczym drzewo owocowe niewydające owoców.
Przyjęcie obecności Chrystusa i Jego działania dokonuje się na drodze nawrócenia. Kościół ofiarowuje nam do tego wspaniałe narzędzie, czyli sakrament pojednania, nazywany też
spowiedzią, sakramentem pokuty lub sakramentem nawrócenia. Sakrament, czyli miejsce naznaczone obecnością i działaniem Boga. W spowiedzi otrzymujemy przebaczenie grzechów, które
popełniliśmy po chrzcie świętym. Grzech uderza w naszą jedność z Bogiem i Kościołem. Kiedy człowiek nie eliminuje grzechu, rozrasta się on w nim, pomnaża i powoduje jego twardość i
niereformowalność w niewierze. Dochodzi wówczas do permanentnego trwania w grzechu ciężkim. Człowiek traci łaskę udzieloną przez chrzest, zrywa z Bogiem i odchodzi od Kościoła. Nie
dziwią wtedy fakty ataków na Boga, na to, co święte, nie dziwi odraza do wszystkiego, co związane jest z Kościołem.
Jesteśmy zaproszeni przez Pana, aby przyjąć Jego posługę. Ziemią świętą niech będzie dla nas konfesjonał. Wchodźmy często na tę ziemię, bo stąd będziemy wyprowadzani z naszej niewoli.
Owocem naszego życia będzie nawrócenie i ludzie, których przyprowadziliśmy do Boga.
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Intencje mszalne:
poniedziałek
2019-03-25
Wspomnienie:
Uroczystość Zwiastowania
Pańskiego

06:30
+ Józefa Kaczkosia, Helenę żonę, Józefa syna, Józefa zięcia
17:00
+ Zofię Szydłowską, Franciszka męża

wtorek
2019-03-26

06:30
1. + Marię Gołba, w rocznicę śmierci, Juliana męża 2. O zdrowie dla pewnej osoby i rozwiązanie trudnych spraw
17:00
+ Julię Misia, Władysława męża oraz ich rodziców

środa
2019-03-27

06:30
+ Franciszka Łąkę w rocznicę śmierci i jego rodziców
17:00
1. Dziękczynna z prośba o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Sebastiana w 18 rocznicę urodzin 2. + Stefana Kubarka i Kazimierza
Słowiaka w rocznicę śmierci

czwartek
2019-03-28

06:30
+ Franciszka Maja w 26 rocznicę śmierci, Stanisławę żonę, Krystynę córkę
17:00
O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Mileny na roczek

piątek
2019-03-29

06:30
+ Marię Bykowską, Włodzimierza męża, Antoniego syna
17:00
1. + Stefanię Krystian w 2 rocznicę śmierci, Józefa męża, ich rodziców, rodzeństwo i Zbigniewa syna 2. Zbiorowa za zmarłych

sobota
2019-03-30

06:30
+ Stefana Piętaka w rocznicę śmierci
17:00
+ Józefa Chudy w rocznicę śmierci, Józefa Ciemierę, Annę żonę oraz ich rodziców

niedziela
2019-03-31

07:00
W intencji parafian
09:00
+ Zdzisława Pióro, jego rodziców i teściów
11:00
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Dziękczynna z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Danuty i Józefa w 60 rocznicę ślubu i 80 rocznicę urodzin
16:00
+ Katarzynę Tomską w 7 rocznicę śmierci, Stanisława męża, Teresę córkę, Eugeniusza męża oraz Jana syna, Ingę żonę
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