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Zadanie na niedzielę

''Jezus , który głosi Ewangelię'' - kolorowała Hania
CHOROSZ, lat 4

Pierwsze czytanie: Rdz 2, 7-9; 3, 1-7
Stworzenie i grzech pierwszych ludzi
Psalm: Ps 51 (50)
Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni
Drugie czytanie: Rz 5, 12-19
Przestępstwo sprowadziło śmierć, ale obficie spłynęła łaska
Ewangelia: Mt 4, 1-11
Jezus przez czterdzieści dni pości i jest kuszony

Z Ewangelii według św. Mateusza:

„Idź precz, szatanie!” - Pan Jezus na pustyni – rysował MIKOŁAJ, lat 10
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Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez
diabła. A gdy pościł już czterdzieści dni i czterdzieści nocy,
poczuł w końcu głód.
Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: «Jeśli jesteś
Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem».
Lecz On mu odparł: «Napisane jest: „Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych”».
Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na
szczycie narożnika świątyni i rzekł Mu: «Jeśli jesteś Synem
Bożym, rzuć się w dół, napisane jest bowiem: „Aniołom swoim
da rozkaz co do ciebie, a na rękach nosić cię będą, byś
przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień”».
Odrzekł mu Jezus: «Ale napisane jest także: „Nie będziesz
wystawiał na próbę Pana, Boga swego”».
Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał
Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do Niego: «Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon».
Na to odrzekł mu Jezus: «Idź precz, szatanie! Jest bowiem
napisane: „Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu
samemu służyć będziesz”».
Wtedy opuścił Go diabeł, a oto przystąpili aniołowie i usługiwali Mu.
• 4. marca, środa – ŚWIĘTO
św. Kazimierza, królewicza

KOMENTARZ:
Chrystus stanowczo sprzeciwia się
Szatanowi. Ewangelia na początku
Wielkiego Postu daje nam jasno do
zrozumienia, że Zły to nie wytwór
ludzkiej wyobraźni, czy fikcyjna
postać, ale prawdziwy i podstępny
przeciwnik Boga, który jest obecny
wśród nas i robi wszystko, by
odciągnąć nas od Niego i Jego miłości.
Diabeł kusząc Chrystusa, chce, aby
potwierdził siebie i swoje posłannictwo,
i tym samym rozwiał wszelkie
wątpliwości. Takie same żądania są bez
ustanku ponawiane pod adresem Boga,
Chrystusa i Kościoła. Człowiek chce,
aby Bóg przed Nim się usprawiedliwiał
i nieustannie udowadniał poprzez cuda
swoją obecność.
Ks. Tomasz

PAPIESKA INTENCJA APOSTOLSTWA
MODLITWY NA MIESIĄC MARZEC:

•

5. marca – I piątek czwartek

Intencja ewangelizacyjna:

•

6. marca – I piątek miesiąca

•

7. marca – I sobota miesiąca

Katolicy w Chinach. Módlmy się, aby
Kościół w Chinach trwał w wierności
Ewangelii i wzrastał w jedności.
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Z Orędzia Papieża Franciszka na Wielki Post 2020…
„Radość chrześcijanina wypływa ze słuchania i przyjęcia
Dobrej Nowiny o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa:
kerygmy. Streszcza ona Tajemnicę tej miłości, która „jest
tak realna, tak prawdziwa, tak konkretna, że oferuje nam
relację pełną szczerego i owocnego dialogu” (adhort.
Apost. Christus vivit, 117). Kto wierzy w tę wieść, odrzuca
kłamstwo, według którego nasze życie miałoby swe
pochodzenie w nas samych, podczas gdy w rzeczywistości
pochodzi ono z miłości Boga Ojca, z Jego woli, by dać
życie w obfitości (por. J 10, 10). Jeśli natomiast słuchamy
bałamutnego głosu „ojca kłamstwa” (por. J 8, 45), to
narażamy się na pogrążenie w otchłani nonsensu,
doświadczając piekła już na ziemi, jak o tym niestety
świadczy wiele dramatycznych wydarzeń z doświadczenia
ludzkiego osobistego i zbiorowego.”

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Dzisiaj w naszej parafii rozpoczynamy rekolekcje
wielkopostne. Witamy serdecznie w naszej wspólnocie
Ojców Bernardynów i życzymy asystencji Ducha
Świętego w czasie głoszenia rekolekcji.
2. Zachęcamy do adoracji Najświętszego Sakramentu
każdego dnia Wielkiego Postu. Adoracja będzie odbywała
się w górnym kościele w godzinach 18.30 - 21.00.
Zakończenie Apelem Jasnogórskim. W czasie rekolekcji
parafialnych adoracja będzie odbywała się w dolnym
kościele. W każdą środę zapraszamy na katechezę
wielkopostną o g. 18:45.
3. Zapraszamy na nabożeństwa pasyjne. Droga krzyżowa
w piątki: o g. 8.30, o g. 17.30 dla dzieci w górnym
kościele, o g. 17.30 dla dorosłych w dolnym kościele, o g.
19.30 dla młodzieży i pracujących do późna (dolny
kościół). Nabożeństwo Gorzkich Żali w niedzielę o g.
17.00. W tym roku kazania pasyjne wygłosi ks.
Proboszcz.
4. W środę obchodzimy Święto św. Kazimierza,
królewicza. Po wieczornej Eucharystii nowenna do Matki
Bożej Nieustającej Pomocy. O g. 19.00 spotkanie kandydatów do sakramentu bierzmowania.
5. W czwartek, pierwszy czwartek miesiąca. Pamiętajmy
o modlitwie w intencji powołań do kapłaństwa i za
powołanych. W piątek, pierwszy piątek miesiąca.
Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa po
wieczornej Eucharystii. Tego dnia adoracja Najświętszego
Sakramentu w kaplicy adoracji od g. 9.00 do g. 17.00.
Koronka do Bożego Miłosierdzia o g. 15.00. Od g. 17.00
w dolnym kościele spowiedź święta. Różaniec w intencji
pokoju na świecie w dolnym kościele o g. 17.00, a po nim
o 17.30 nabożeństwo drogi krzyżowej. W pierwszą sobotę
miesiąca wspólnota Żywego Różańca zaprasza na
wspólną modlitwę o g. 17.15 w dolnym kościele.
Odwiedziny chorych z Najświętszym Sakramentem wg.
ustaleń. W miesiącu marcu dyżur modlitewny przejmuje
róża św. Jana Chrzciciela.
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6. W przyszłą niedzielę zapraszamy na wieczór
uwielbienia. Po wieczornej Eucharystii o g. 18.00
konferencja, adoracja z modlitwą uwielbienia, którą
poprowadzi wspólnota Szkoła Maryi, oraz modlitwa
wstawiennicza.

9. W restauracji Jasieńska Kawka, przy ul. Kartuskiej 351
od wtorku, 17. marca rozpocznie się kolejna edycja kursu
ALPHA. Jest to cykl 11. spotkań, które są dedykowane
osobom mającym pytania i wątpliwości dotyczące wiary
chrześcijańskiej. Zapraszamy do udział, więcej informacji
na ulotkach dostępnych z tyłu kościoła.
10. W sobotę 14. marca odbędzie się w naszej parafii
diecezjalny dzień skupienia wspólnot Ruchu Rodzin
Nazaretańskich naszej archidiecezji. Z tej okazji
zapraszamy na wspólną adorację o g. 10.00, a po niej na
wspólną Eucharystię o g. 11.00.
11. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, odwiedzania
naszej parafialnej strony internetowej oraz do zabrania ze
sobą naszego parafialnego biuletynu. Z tyłu kościoła
dostępne są również skarbonki jałmużny wielkopostnej,
a w sklepiku parafialnym świece „paschaliki” w cenie 10
zł. Wszystkim życzymy dobrej niedzieli i błogosławionego tygodnia.
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Intencje mszalne na nadchodzący tydzień:
Poniedziałek 02.03. 2020

Wtorek 03.03.2020

8.00

8.00

1. +Karol DAWIEC (I)
2. O łaskę nawrócenia i uzdrowienia duszy i ciała
dla Rafała, Agnieszki i Jej synka Iwo.
18.00 1. +Helena oraz ++ z rodziny.
2. +Roman TOMCZAK (XXVII)
3. ++Helena i Brunon FULARCZYK.

1. Karol DAWIEC (II)
2. +Jan PIERNICKI

18.00 1. +Roman TOMCZAK (XXVIII)
2. +Irena.
3. W intencji Łukasza z okazji 25. rocznicy
urodzin, o Boże błog., potrzebne łaski i opiekę
Matki Bożej.

Środa 04.03.2020
8.00

1. +Karol DAWIEC (III)
2. O łaskę nawrócenia i uzdrowienia duszy i ciała dla Rafała, Agnieszki i Jej synka Iwo.
9.30 wolna intencja
16.30 wolna intencja
18.00 1. +Romualda SZACHOWICZ w 15. r. śmierci oraz ++ z rodziny.
2. + Roman TOMCZAK (XXIX)
3. +Radosław, Stanisław, Przemysław w 1. r. śmierci
20.00 wolna intencja

Czwartek 05.03.2020
8.00

1. +Karol DAWIEC (IV)
2. ++Marian, Alicja, Krzysztof.

18.00

1. +Roman TOMCZAK (XXX)
2. +Leon STUBIŃSKI w 1. r. śmierci.
3. +Klemens PRONDZIŃSKI w 12. r. śmierci.

7. W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy Dzień
Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Z tej
okazji zbiórka do puszek na wsparcie misji.
8. Bractwo św. Pawła zaprasza na Diecezjalne Rekolekcje
dla Mężczyzn, którego temat brzmi: "Budowanie
wspólnoty w małżeństwie, rodzinie i grupach formacyjnych". Spotkanie 5, 6 i 7 marca - w czwartek i piątek o g.
18.00, a w sobotę o g. 17.00. Rekolekcje głosił będzie ks.
dr Marek Dziewiecki.
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Piątek 06.03.2020
8.00

1. +SYN Mirosław.
2. +Irena w 5. r. śmierci oraz ++ z rodziny.
3. W intencji MAMY Władysławy z okazji
urodzin. O potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki
Bożej.
18.00 1. W int. Andrzeja z okazji 60. r. urodzin.
Dziękczynna, z prośbą o Boże błog., i opiekę
Matki Bożej.
2. +Karol DAWIEC (V)

Sobota 07.03.2020
8.00

1. +Karol DAWIEC (VI)
2. wolna intencja
3. wolna intencja
18.00 1. O obfite owoce zakończonych rekolekcji w naszej parafii.
2. W int. Anny z okazji urodzin – o Boże błog., opiekę patronki i Matki Bożej.

Niedziela 08.03. 2020 II Niedziela Wielkiego Postu
7.30
9.00
9.15

10.30
11.00

12.00
13.15
18.00

++SIOSTRY: Wanda, Antonina i Weronika.
1. ++Wanda, Paweł MŁODZIANOWSCY oraz ++Irena, Edward i Zbigniew.
2. O szczęśliwą operację dla Małgorzaty i Boże błogosławieństwo.
/dk/ W intencji Kamila z okazji 30 r. urodzin – o Boże błog., potrzebne łaski i opiekę Maryi.
1. +Jan w 27. r. śmierci.
2. +Roman DAWCZAK oraz ++z rodziny obojga stron.
/dk/ W int. TATY Jacka oraz w int. Urszuli, Daniela i Kamila z okazji urodzin, o potrzebne łaski i opiekę
Matki Bożej.
1. Karol DAWIEC (VII)
2. W int. Nikodema w 22. r. urodzin – o Boże błog., i opiekę Maryi.
1. +Apolonia w 15. r. śmierci, oraz ++z rodziny MAKOWSKICH
2. +Jadwiga MAJKOWSKA w 11. r. śmierci.
W int. Przemysława MARKIEWICZ w 13. r. urodzin – o potrzebne łaski o op. Maryi.
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