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V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Iz 43, 16-21; Flp 3, 8-14; J 8, 1-11

Jezus udał się aa Górę Oliwną. Rankiem jednak przybył ponownie do świątyni. A gdy cały lud przyszedł do Niego, usiadł
i nauczał ich. Wtedy nauczyciele Pisma i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę przyłapaną na cudzołóstwie. Postawili ją w środku i powiedzieli do Niego: „Nauczycielu, tę kobietę dopiero co przyłapano na cudzołóstwie. Mojżesz polecił
nam w Prawie, aby takie kobiety kamienować. A jakie jest
Twoje zdanie?”. Mówili to, wystawiając Go na próbę, aby móc
Go oskarżyć. Jezus tymczasem pochylił się i pisał palcem na
ziemi. A gdy oni nie przestawali się dopytywać, wstał i rzekł:
„Ten z was, który jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią
kamieniem”. I znowu się pochylił i pisał na ziemi. Gdy to usłyszeli, zaczęli po kolei rozchodzić się, poczynając od starszych
ludu, tak że w końcu został tylko On i stojąca pośrodku kobieta. Gdy Jezus wstał, zapytał ją: „Kobieto, gdzie oni są? Nikt cię
nie potępił?”. Ona zaś odparła: „Nikt, Panie”. Wtedy jej oświadczył: „ja też cię nie potępiam. Idź, lecz odtąd już nic grzesz”.

Uczyć się miłości Boga
Łatwo zapomnieć o własnej grzeszności i stać się sędzią innych.
Łatwo znaleźć kamień, by kogoś ukamienować. Zza parawanu
własnej poprawności postrzegać kogoś w kategoriach chodzącego grzechu. Dla faryzeuszy ukamienowanie kobiety ma być
zasłoną dla własnych grzechów i narzędziem do walki z Jezusem. Jezusowe spojrzenie na jawnogrzesznicę jest spojrzeniem
Boga. Bóg zawsze potępia grzech i chce ratować człowieka. Potępianie innych nie może być zasłoną okrywającą moje własne
grzechy. Bóg po to przypomina mi, że jestem grzesznikiem, abym
uczył się Jego miłości. Wiem, że ta miłość nie będzie we mnie tak
doskonała, ale każdy kamień odrzucony na bok, niewymierzony
w drugiego, przybliży mnie do Boga.
Panie, tak często dajesz mi poznać swoje miłosierdzie wobec mnie. Niech moja wdzięczność za ten dar będzie naśladowaniem Ciebie w miłości do człowieka.

NIEDZIELA PALMOWA – MĘKI PAŃSKIEJ
Iz 50, 4-7; Flp 2, 6-11; Łk 23, 1-49

Jezus przed Piłatem. Starsi ludu, arcykapłani i uczeni w Piśmie powstali i poprowadzili Jezusa przed Piłata. Tam zaczęli
oskarżać Go: Stwierdziliśmy, że ten człowiek podburza nasz
naród, że odwodzi od płacenia podatków Cezarowi i że siebie podaje za Mesjasza-Króla. Piłat zapytał Go: Czy Ty jesteś
królem żydowskim? Jezus odpowiedział mu: Tak, Ja nim
jestem. Piłat więc oświadczył arcykapłanom i tłumom: Nie
znajduję żadnej winy w tym człowieku. Lecz oni nastawali
i mówili: Podburza lud, szerząc swą naukę po całej Judei, od
Galilei, gdzie rozpoczął, aż dotąd. Gdy Piłat to usłyszał, zapytał, czy człowiek ten jest Galilejczykiem. A gdy się upewnił, że jest spod władzy Heroda, odesłał Go do Heroda, który w tych dniach również przebywał w Jerozolimie. Jezus
przed Herodem. Na widok Jezusa Herod bardzo się ucieszył.
Od dawna bowiem chciał Go ujrzeć, ponieważ słyszał o Nim

i spodziewał się, że zobaczy jakiś znak, zdziałany przez Niego. Zasypał Go też wieloma pytaniami, lecz Jezus nic mu nie
odpowiedział. Arcykapłani zaś i uczeni w Piśmie stali i gwałtownie Go oskarżali. Wówczas wzgardził Nim Herod wraz
ze swoją strażą; na pośmiewisko kazał ubrać Go w lśniący
płaszcz i odesłał do Piłata. W tym dniu Herod i Piłat stali się
przyjaciółmi. Przedtem bowiem żyli z sobą w nieprzyjaźni.
Jezus ponownie przed Piłatem. Piłat więc kazał zwołać arcykapłanów, członków Wysokiej Rady oraz lud i rzekł do nich:
Przywiedliście mi tego człowieka pod zarzutem, że podburza lud. Otóż ja przesłuchałem Go wobec was i nie znalazłem
w Nim żadnej winy w sprawach, o które Go oskarżacie. Ani
też Herod, bo odesłał Go do nas; a oto nie popełnił On nic
godnego śmierci. Każę Go więc wychłostać i uwolnię. Jezus
odrzucony przez swój naród. A był obowiązany uwalniać

im jednego na święta. Zawołali więc wszyscy razem: Strać
Tego, a uwolnij nam Barabasza. Był on wtrącony do więzienia za jakiś rozruch powstały w mieście i za zabójstwo. Piłat,
chcąc uwolnić Jezusa, ponownie przemówił do nich. Lecz
oni wołali: Ukrzyżuj, ukrzyżuj Go! Zapytał ich po raz trzeci:
Cóż On złego uczynił? Nie znalazłem w Nim nic zasługującego na śmierć. Każę Go więc wychłostać i uwolnię. Lecz oni
nalegali z wielkim wrzaskiem, domagając się, aby Go ukrzyżowano; i wzmagały się ich krzyki Piłat więc zawyrokował,
żeby ich żądanie zostało spełnione. Uwolnił im tego, którego
się domagali, a który za rozruch i zabójstwo był wtrącony do
więzienia; Jezusa zaś zdał na ich wolę. Droga krzyżowa. Gdy
Go wyprowadzili, zatrzymali niejakiego Szymona z Cyreny,
który wracał z pola, i włożyli na niego krzyż, aby go niósł za
Jezusem. A szło za Nim mnóstwo ludu, także kobiet, które
zawodziły i płakały nad Nim. Lecz Jezus zwrócił się do nich
i rzekł: Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną; płaczcie
raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi! Oto bowiem przyjdą dni, kiedy mówić będą: Szczęśliwe niepłodne łona, które
nie rodziły, i piersi, które nie karmiły. Wtedy zaczną wołać do
gór: Padnijcie na nas; a do pagórków: Przykryjcie nas! Bo jeśli
z zielonym drzewem to czynią, cóż się stanie z suchym? Prowadzono też dwóch innych złoczyńców, aby ich z Nim stracić. Ukrzyżowanie. Gdy przyszli na miejsce, zwane Czaszką,
ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie. Lecz Jezus mówił: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Potem rozdzielili między
siebie Jego szaty, rzucając losy. Wyszydzenie na krzyżu.
A lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco
mówili: Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli On jest Mesjaszem, Wybrańcem Bożym. Szydzili z Niego
i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: Jeśli Ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie.
Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: To jest król żydowski. Dobry łotr. Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał Mu: Czy Ty nie jesteś
Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. Lecz drugi, karcąc go,

rzekł: Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież – sprawiedliwie, odbieramy bowiem
słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił.
I dodał: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego
królestwa. Jezus mu odpowiedział: Zaprawdę powiadam ci:
Dziś ze Mną będziesz w raju. Śmierć Jezusa. Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny
dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła
się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem:
Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Po tych słowach wyzionął ducha. [Wszyscy klękają i przez chwilę zachowują milczenie.] Po śmierci Jezusa. Na widok tego, co się
działo, setnik oddał chwałę Bogu i mówił: Istotnie, człowiek
ten był sprawiedliwy. Wszystkie też tłumy, które zbiegły się
na to widowisko, gdy zobaczyły, co się działo, wracały bijąc
się w piersi. Wszyscy Jego znajomi stali z daleka; a również
niewiasty, które Mu towarzyszyły od Galilei, przypatrywały
się temu.
Ołtarz ofiary miłości
Chcą towarzyszyć Jezusowi w drodze na Kalwarię. On nie może
być teraz sam, bo przecież wziął na swoje ramiona niegodziwości wszystkich. Chcą stanąć pod krzyżem, miejscem kaźni, które
staje się ołtarzem ofiary i modlitwy. Jezus niesie w sobie cały
rodzaj ludzki, aby dla odkupienia każdego człowieka złożyć
ofiarę miłości wynagradzającej. Nikogo nie potępia, lecz modli
się nawet za swoich oprawców. Gdy ja modlę się do Niego jako
Boga, On modli się we mnie jako głowa całego Kościoła i modli
się za mnie jako kapłan. Gdy włączam się w Jezusową modlitwę z krzyża, pozwalam Mu zmieniać moje serce, by potrafiło
przebaczać.
„Błagając Ojca łaskawie, jak pośrednik w ludzkiej sprawie, byłeś Krwią swą zbroczony, na krzyżu rozciągniony.
Jezu, piętnuj Twymi rany w głębi serca chrześcijany! Niechaj boleść śmierci Twej zmniejszy bóle śmierci mej” (Pozwól mi Twe męki śpiewać).
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Spowiedź na początku, w środku czy tuż przed świętami?
Na pytanie w tytule najprościej odpowiedziałbym: spowiedź koniecznie na początku Wielkiego Postu, w środku, tuż
przed świętami i zawsze wtedy, kiedy jest potrzebna. Z punktu
widzenia kapłana, taka odpowiedź wydaje się oczywista, ale
wiele osób rozważa to pytanie w zniechęceniu swoją niemocą.
Znając siebie często mówimy: nie chcę iść teraz do spowiedzi,
bo do świąt jeszcze nagrzeszę. Takie postawienie sprawy pokazuje najpierw autentyczną troskę o czyste przeżywanie świąt.
Z drugiej jednak strony obnaża człowieka, pokazując, że nie
przeszkadza mu już życie z grzechem, w ciemności, w jakimś
duchowym smutku. Dlatego pytaniem ważniejszym, od „kiedy
do spowiedzi” jest pytanie, „dlaczego spowiedź” albo, „co daje
mi ten sakrament”. Wartość sakramentu pokuty i pojednania
zależy od zrozumienia, czym w swojej istocie jest grzech i jakie
spustoszenie przynosi człowiekowi. Otóż grzech jest trucizną,
która obejmuje całego człowieka. Zamyka najpierw relację
na Boga, nie pozwala widzieć Go, jako Boga miłości, ale daje

fałszywy – zatruty obraz kogoś, kto czai się na moją niezależność. Dalej grzech zatruwa też relacje z ludźmi, nigdy nie da się
oddzielić swojego zatrutego serca od sposobu, w jaki odzywamy się do innych. To właśnie tu rodzą się napięcia, nerwowość
albo wręcz złość. Kto nosi zło grzechu w sumieniu, ten niestety
z „konieczności”, choć nie do końca świadomie, będzie mówił
i działał w oparach zła. Wreszcie grzech zatruwa też widzenie
siebie samego. Przede wszystkim obniża się poczucie własnej
wartości, człowiek nie doświadcza, że jest umiłowanym dzieckiem Boga, wręcz przeciwnie czuje się niekochany, pogardzany
wewnętrznie, aż do przyjęcia pokusy samopotępienia. To jest
przeżywanie prawdziwej ciemności wokół i wewnątrz siebie.
Pozostawanie w stanie grzechu przez dłuższy czas powoduje,
że człowiek przyzwyczaja się do życia w smutku duszy. Nierzadko spotykamy ludzi, od których „zionie” jakieś przeraźliwe zimno, jakieś duchowe cierpienie, które nie ma uzasadnienia – bo
teoretycznie w życiu im się powodzi. Powodem takiego stanu

człowieka jest właśnie brak uzdrowienia duchowego, które jest
gwarantowane przy spowiedzi. Kto zda sobie sprawę z tych
wszystkich konsekwencji grzechu, ten będzie szukał sposobu,
aby jak najszybciej i jak najpełniej doświadczyć przebaczenia
i wewnętrznego pokoju. Kto potem przeżyje taką prawdziwą spowiedź, można by powiedzieć do „kości”, ten będzie jej
pragnął zawsze, bo zrozumie jak lekki, jak szczęśliwy jest człowiek w takim stanie. Na koniec jeszcze jedna uwaga. Zwykle

człowiek boi się takiej spowiedzi do końca, ponieważ wstyd
zamyka usta. Wydaje się, że nasz grzech jest tak wielki, że nas
potępia. Popatrzmy na Chrystusa, On przyjął na siebie największy w tamtych czasach znak potępienia – krzyż. A jednak Bóg
uczynił drzewo krzyża rzeczywistością miłosierdzia – zbawił
nas. Podobnie nawet największe przekleństwo naszego grzechu, kiedy je wyznamy Bogu, zostanie przemienione na kojące
doświadczenie przebaczenia i nieprzemijającej Bożej miłości.

p OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. 	Od piątej niedzieli Wielkiego Postu, 7 kwietnia, zmienia się
charakter tego okresu liturgicznego. Cały czas towarzyszyło
nam wezwanie Kościoła do nawrócenia i pokuty, skorzystania
z łaski przebaczenia, którą miłosierny Bóg pragnie nas obdarzyć. Teraz Wielki Post nabiera charakteru pasyjnego. W kościele zasłaniamy wszystkie krzyże. Pan Jezus mówi otwarcie,
że musi umrzeć, aby wydać plon obfity, że zostanie nad ziemię wywyższony na krzyżu, aby przyciągnąć wszystkich do
siebie. Starajmy się jak najpełniej przez osobiste nawrócenie
współuczestniczyć z Panem Jezusem w Jego dziele odkupienia każdego z nas. Skupimy się na rozważaniu Męki Pańskiej,
stąd jeszcze większa zachęta do udziału w nabożeństwach
Drogi krzyżowej i gorzkich żali. Apel ten kierujemy zwłaszcza
do tych, którzy jeszcze w tym roku nie uczestniczyli w tych
pięknych pasyjnych nabożeństwach.
2. W sobotę, 6 kwietnia, Mszą św. o godz. 18.00, rozpoczęły
się rekolekcje wielkopostne dla dorosłych i będą trwały do
środy. Rekolekcje prowadzi ks. Andrzej Nackowski.
3. W pierwszą niedzielę miesiąca, 7 kwietnia, po Mszy św.
o godz. 9.00 spotkanie Żywego Różańca.
4. We wtorek, 9 kwietnia, w 9. rocznicę katastrofy smoleńskiej
polecimy Bogu tych, którzy zginęli pod Smoleńskiem, oraz
będziemy modlić się w intencjach naszej Ojczyzny.
5. Spotkanie dzieci z kl. III szkoły podstawowej, przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej, będzie w czwartek,
11 kwietnia, o godz. 18.30.
6. Nabożeństwa wielkopostne: Droga krzyżowa w piątek
godz. 16.30 dla dzieci, godz. 17.30 dla młodzieży i dorosłych.
Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym – niedziela godz. 17.15.
7. Ofiary składane przy Krzyżu adoracyjnym przeznaczone są
na kwiaty do Bożego Grobu. Bóg zapłać.
8. W okresie Wielkiego Postu możemy wesprzeć potrzebujących, składając do kosza wystawionego w kościele dary żywnościowe. Zachęcamy do włączenia się w Wielkanocne dzieło
Caritas nabywając: „Paschaliki”, specjalne świece na stół wielkanocny oraz „Chleb miłości”, który niech się znajdzie w koszyczkach ze święconym – cena 5 zł.
9. W sobotę, 13 kwietnia, o godz. 16.00 wyruszy Procesja
Różańcowa z figurką Matki Bożej Niepokalanej do kościoła
Matki Bożej Zwycięskiej. O godz. 15.00 Koronka do Bożego
Miłosierdzia.
10. W sobotę przed Niedzielą Palmową, 13 kwietnia, będziemy przeżywać Diecezjalny Dzień Młodych. Tematem
spotkania wyznaczonym przez Ojca Świętego są słowa
„Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa
Twego” (Łk 1,38). Program spotkania: godz. 9.30 – Eucharystia pod przewodnictwem ks. Biskupa Grzegorza w Katedrze w Sosnowcu, ok. 10.45 – (w ramach projektu „rekolek-

cje w kinie”) projekcja filmu „Dotknij nieba” w kinie Helios
w Sosnowcu.
11. Niedziela, 14 kwietnia, to Niedziela Palmowa, czyli Męki
Pańskiej. Jej liturgia wprowadzi nas w ostatni etap czasu
Wielkiego Postu, a następujące po niej dni Wielkiego Tygodnia umożliwiają nam głębokie przeżywanie tajemnicy Męki
i Zmartwychwstania Chrystusa Pana. Podczas każdej Mszy
św. pobłogosławimy gałązki wierzbowe, które będą przypominały palmy jerozolimskie, słane pod stopy wjeżdżającego
do Świętego Miasta Chrystusa – Mesjasza. Uroczysta procesja
z palmami wokół kościoła na Mszy św. o godz. 12.00.
12. W Niedzielę Palmową, 14 kwietnia, ofiary składane do
puszki przeznaczone są na kwiaty do Bożego Grobu. Bóg
zapłać.
13. Prosimy zgłaszać chorych do spowiedzi i Komunii Świętej
wielkanocnej, których kapłan w Wielką Środę, 17 kwietnia od
godz. 9.00, odwiedzi w domu z Najświętszym Sakramentem.
14. W nocy z Wielkiego Piątku na Wielką Sobotę, w godz.
21.00 do 6.00, będzie miała miejsce inicjatywa duszpasterska
„Noc Konfesjonałów”. Dyżury księży posługujących w konfesjonałach w naszym rejonie będą w kościele: Dąbrowa Górnicza: bazylika pw. Najświętszej Maryi Panny Anielskiej, kościół
pw. Św. Rafała Kalinowskiego.
15. Od Wielkiego Piątku rozpoczyna się Nowenna do Miłosierdzia Bożego.
16. Wielki Tydzień przeżyjmy jako ludzie wierzący: godnie
i po chrześcijańsku. Przyciszmy, a może wyłączmy telewizory,
odbiorniki radiowe, wszelkie odtwarzacze i inne media. Niech
trzy święte dni: Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota
będą dniami szczególnego zagłębiania się w misterium paschalne przez czynny udział w bogatej liturgii.
17. We wtorek, 16 kwietnia, zapraszamy na Mszę św. o godz.
18.00, będziemy się modlić za wstawiennictwem św. Jana
Pawła II.
18. Sakrament chrztu będzie udzielany pierwszy dzień świąt
Zmartwychwstania Pańskiego, 21 kwietnia, 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. Rocznica Pierwszej Komunii Świętej dzieci ze Szkoły
Podstawowej nr 29. będzie w niedzielę, 28 kwietnia, na dodatkowej Mszy św. o godz. 16.30. Prośba rodziców: p. Beata
Kołodziejczyk, mama uczennicy z kl. IV a, jako skarbnik zbiera
składkę na kwiaty.

20. W ostatnią sobotę kwietnia, 27 kwietnia, odbędzie się doroczna pielgrzymka parafialnych wspólnot Żywego Różańca
Diecezji Sosnowieckiej do Sanktuarium Matki Bożej Anielskiej
w Dąbrowie Górniczej pod hasłem „Różaniec Ocaleniem Rodziny” z intencją modlitwy w intencji powołań kapłańskich
i zakonnych w naszej Diecezji. Program: 10.00 Powitanie i Rejestracja Parafialnych Kół Różańcowych; 10.15 Świadectwo
i konferencja o modlitwie różańcowej; 10.50 Omówienie VII
ogólnopolskiej pielgrzymki Żywego Różańca na Jasna Górę;
11.00 Różanie; 11.30 Msza Święta.

POSŁUGA SAKRAMENTALNA
CHRZTY: marzec 2019
1. Franciszek Ignacy Foryś
2. Nikodem Grzegorz Gawron
3. Hanna Maria Płoszejowska
4. Mirella Teresa Turek
ZMARLI: marzec 2019
1. Bogusław Kurzydło
2. Jerzy Szewczyk
3. Władysława Wójcik

5 INTENCJE MSZALNE

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
Poniedziałek 08.04.
8.00. 1) † Mariannę Juraszek-Jaworską, od uczestników
			 pogrzebu
		 2) † Mirosławę Kujawską, od brata z rodziną
18.00.		 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki
			 Bożej w 75. r. urodzin Marii i w 50. r. urodzin Marty
Wtorek 09.04.
8.00.		 W podziękowaniu za szczęśliwie przeżyty zabieg
			 z prośbą o Boże błogosławieństwo i wszelkie
			 potrzebne dary dla Krystyny Zarembskiej
18.00. 1) † Janinę Różycką w rocznicę śmierci
		 2) † Alfreda Kubackiego w 25. r. śmierci, od córek
Środa 10.04.
8.00. † Wiesława Makles, od mamy
18.00. † Mariannę Sikora z okazji urodzin i imienin
Czwartek 11.04.
17.00. † Jerzego Szewczyka, od sąsiadów
18.00. † Piotra Zaława, od syna Pawła z rodziną
Piątek 12.04.
17.00.		 O Boże błogosławieństwo, zdrowie opiekę Matki
			 Bożej w 90. r. urodzin dla Bronisławy, od Roberta
			 i Gabriela z rodzinami.
18.00. 1) † Łukasza Kluźniaka, od pracowników i emerytów
			 Przedszkola nr 36. w Dąbrowie Górniczej
		 2) † Władysławę Wójcik, od swatów
Sobota 13.03.
7.00. † Joannę Bratko-Lityńską
18.00.		 W podziękowaniu za wstrzemięźliwość od alkoholu
			 syna Ireneusza oraz o dalszą opiekę nad nim wraz
			 z prośbą o nawrócenie do wiary, od mamy
!
Niedziela Palmowa, Męki Pańskiej 14.04.
9.00. † Bronisławę, Stanisława, Reginę Mędrych, od córki
10.30. † Józefę, Adama Trzcionka
12.00.		 W intencji Rafała w 40. r. urodzin

18.00. † Edmunda Płonkę w 20. r. śmierci, od żony i córki;
			 oraz zmarłych z rodziny Podymów i Płonków
Wielki Poniedziałek 15.04.
17.00. † Mariannę Juraszek-Jaworską, od sąsiadów
18.00.		 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki
			 Bożej dla Elżbiety i Krzysztofa w 40. r. ślubu
Wielki Wtorek 16.04.
7.00.		 Msza św. dziękczynna za wstawiennictwem św.
			 Jana Pawła II, za pracowników przychodni Duo
			 Medic im. św. Jana Pawła II o dary Ducha Świętego
			 dla nich, a także za wszystkich pacjentów oraz
			 o życie wieczne dla zmarłych pacjentów
18:00. 1) Msza św. za wstawiennictwem św. Jana Pawła II,
			 oraz w intencji kapłanów i o nowe powołania
			 kapłańskie i zakonne, od Żywego Różańca
		 2) † Józefa Jankowskiego w 33. r. śmierci
Wielka Środa 17.04.
17.00. † Łukasza Kluźniaka, od rodziny Kałużów
18.00. † Edwarda w 13. r. śmierci, Janinę Czubala
Wielki Czwartek 18.04.
18.00. Liturgia Wielkiego Czwartku
		 1) † Izabelę Wadowską w 20. r. śmierci
		 2) † Janinę, Wiesławę, Stefana Niemczyk; Marię,
			 Wincentego, Mariannę Stojek
		 3) † Wiesława Makles, od siostry z rodziną
Wielki Piątek 19.04.
18.00		 Liturgia Męki Pańskiej
Wielka Sobota 20.03.
19.00.		 Liturgia Wigilii Paschalnej
		 1) O Boże błogosławieństwo dla córki Bożeny
		 2) † Stanisława, Annę, Władysława, Tadeusza,
			 Stanisława Lenart; Wiesława Wojtyło
		 3) † Stanisława Nocuń, od brata Józefa z rodziną
!
Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego 21.04.
6.00.		 Za parafian
9.00. † Zofię, Stanisława Wójcik
10.30.		 Chrzty: Alicja Fietko, Emilia Ruszkiewicz
12.00. † Ryszarda Kowalskiego, od żony i synów Stanisława
			 i Marka z rodzinami
18.00.
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