Spójrz na Krzyż,
a zobaczysz głowę Jezusa pochyloną, aby cię pocałować,
Jego ramiona rozwarte, aby cię objąć,
Jego serce otwarte, by cię przyjąć,
by zamknąć cię w swojej miłości.
Skoro wiemy, że Krzyż jest znakiem największej miłości Chrystusa do ciebie i do mnie,
przyjmijmy Jego Krzyż we wszystkim,
co zechce nam dać i oddajmy Mu z radością wszystko, co zechce zabrać.
Jeśli będziemy tak postępować,
świat pozna, że jesteśmy Jego uczniami,
że należymy do Jezusa,
że czyny, które wykonujemy, ty i ja,
nie są niczym innym, jak naszą miłością wcieloną w życie
Matka Teresa

Między krzyżami dwóch złoczyńców
wznosi się krzyż Zbawiciela.
Między grzesznikiem żałującym
i grzesznikiem, który nie chce żałować,
pozostawiono trzecie mieisce.
Miejsce to jest zajęte. To miejsce tego,
który przebacza i zbawia.
To miejsce jest źródłem łaski.
Panie, spraw, aby za każdym razem,
gdy spojrzę na Twój krzyż, odżyło
we mnie wspomnienie tamtych dwóch krzyży.
Spraw, abym dojrzał tajemnicę
promieniowania Twego Serca
ku jednemu z tych krzyży - ach,
i ku drugiemu też, o Panie!
Bowiem ramiona Twego krzyża
wyciągnięte są ku obu krzyżom.
Mnich z Chevetogne
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EWANGELIA
Jezus przebywał w Duchu Świętym na pustyni i był kuszony
Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad Jordanu, a wiedziony był przez Ducha
na pustyni czterdzieści dni, i był kuszony przez diabła. Nic przez owe dni nie jadł, a po
ich upływie poczuł głód. Rzekł Mu wtedy diabeł: «Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz
temu kamieniowi, żeby stał się chlebem».
Odpowiedział mu Jezus: «Napisane jest: „Nie samym chlebem żyje człowiek”».
Wówczas powiódł Go diabeł w górę, pokazał Mu w jednej chwili wszystkie królestwa
świata i rzekł do Niego: «Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie
są poddane i mogę je dać, komu zechcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon,
wszystko będzie Twoje».
Lecz Jezus mu odrzekł: «Napisane jest: „Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon
i Jemu samemu służyć będziesz”».
Zawiódł Go też do Jerozolimy, postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł do Niego:
«Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Jest bowiem napisane: „Aniołom swoim
da rozkaz co do ciebie, żeby cię strzegli, i na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie
uraził swej nogi o kamień”».
Lecz Jezus mu odparł: «Powiedziano: „Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga
swego”».
Gdy diabeł dopełnił całego kuszenia, odstąpił od Niego do czasu.
Medytacja nad Słowem Bożym

Jezus wychodzi na pustynię, czyli z dala od zgiełku i gwaru miasta, aby przez symboliczny okres 40
dni i 40 nocy przygotować się duchowo do swej misji. Jest prowadzony Duchem Bożym, co jednak
nie oznacza, że jest wolny od dolegliwości postu i związanych z tym zewnętrznych ataków złego
ducha.
Bronią w walce z „księciem tego świata” jest w tym czasie dla Jezusa słowo Boże, zapisane
w świętych księgach. Nie tylko bowiem chlebem żyje człowiek, ale również każdym słowem, które
wychodzi z ust Bożych. Powinniśmy o tym pamiętać i my, gdy podejmujemy ów 40-dniowy trud
i wysiłek postu fizycznego.
Walka z osobowym złem wymaga odwagi, determinacji i bezkompromisowości: jak Jezusowe: „idź
precz, szatanie!” Jest bowiem napisane: „tylko Panu, swemu Bogu, będziesz oddawał cześć i tylko
Jemu samemu będziesz służył”. Dopiero wtedy odstąpił od Niego diabeł. Odstąpił „do czasu”, jak
podaje św. Łukasz, tzn. do momentu nadejścia nocy Wielkiego Czwartku w Ogrodzie Oliwnym.
Czas Wielkiego Postu to czas walki. Walki o zachowanie samego siebie.

ks. Wojciech Michniewicz

Intencje mszalne
Dzień

Godz.

09.03.2019
Sobota

1700
800

Intencja
1) + Marian Dopieralski (9 r. śm.) i zm. rodziców Grześkowiaków,
Dorota Kulińska
2) + Halina Kościńska
+ Andrzej Włodarczyk

10.03.2019
I Niedziela
Wielkiego
Postu

1000

11.03.2019
Poniedziałek

800

+ Jadwiga Fender i zm. z rodz. Bosiackich i Parlińskich
1) + Maksymilian, Genowefa Kalka, Michał Kubiak
2) + Helena Kubiak
+ Helena, Nikodem Plucińscy, Przybyszowie, Jerzy Pilipczuk, Józef
Maziarz
+ Ryszard Zając

1700

+ Tomasz Daniuk

800

+ Leszek Kowalewski

1700

+ Zbigniew Swędrzyński

800

+ Maria Terakowska

1700

+ Bożena, Jerzy Kaczmarek i zm. z rodziny

800

+ Hubert Stróżyk
1) + Zmarli ze wspólnot Żywego Różańca i SWPK
2) + Leokadia Rychłowska
+ O łaskę nieba dla Mateuszka od przybranej babci Bożeny
1) + Zbigniew Swędrzyński
2) + Zbigniew Szymczak (5 r. śm.)
+ Lucyna, Czesław Pokorscy
1) + Tadeusz 33 r. śm.), Zofia Drankiewicz, Krystyna, Halina
2) + Janina Kapczyńska
Chrzest: Nikodem Wojciechowski
+ Andrzej Włodarczyk

12.03.2019
Wtorek
13.03.2019
Środa
14.03.2019
Czwartek
15.03.2019
Piątek
16.03.2019
Sobota

1200
1700

1700
800
1700
800
1700
800

17.03.2019
II Niedziela
Wielkiego
Postu

1000
1200
1700

+ Anastazja, Mieczysław Nowaczyk, Helena, Henryk Szymańscy
1) + Antonina, Walenty Potyrałowie, Edward Kurzawa
2) + Zbigniew Baranowski
+ Jan Adamczak (1 r. śm.) oraz rodzice, Leokadia Klapiszewska
(11 r. śm.), Józef Klapiszewski

Ogłoszenia duszpasterskie
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W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu Kościół stawia przed nami Chrystusa
przebywającego przez czterdzieści dni na pustyni i kuszonego przez szatana. Rozpoczęty
okres postu jest dla nas czasem duchowego wysiłku i zmagania. Niech u progu Wielkiego
Postu towarzyszy nam duch pokuty i pragnienie przemiany serc, o co w tych dniach
modlimy się z całym Kościołem.
2. Spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii św. i ich rodziców odbędzie
się we wtorek 12 marca 2019 r. o godz. 17.30 w salce katechetycznej.
3. Wyjątkowy charakter Wielkiego Postu wyraźmy poprzez nasz udział w nabożeństwach
pasyjnych. Nabożeństwo Drogi krzyżowej w naszej świątyni w piątki po wieczornej
Mszy św. Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym w niedziele o godz. 16.00.
4. W środę 13 marca przypada 6. rocznica wyboru papieża Franciszka. Posługę Ojca
Świętego polecajmy w naszej modlitwie.
5. Tradycyjnie w Wielkim Poście pragniemy przygotować na Święta Wielkanocne paczki
dla wielodzietnych i ubogich rodzin z naszej parafii. Przy ołtarzu bocznym
wystawiony jest kosz, do którego można składać trwałe produkty spożywcze, a także
artykuły, które mogą stanowić prezent świąteczny dla dzieci. Za okazane serce już dzisiaj
dziękujemy. Także jako jałmużnę wielkopostną można wrzucić do skarbony pod figurą
Serca Pana Jezusa, które po Wielkanocy zostaną przekazane wyłącznie na wykup recept
dla ludzi ubogich z naszej parafii. Tym zajmie się Parafialny Zespół Caritas.
6. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę przed wieczorną Mszą św.
7. Zapraszamy na katechezy o wierze i życiu skierowanych do osób dorosłych oraz
młodzieży, prowadzonych przez Drogę Neokatechumenalną, w każdy czwartek i
niedzielę o godz. 18.00 w salce parafialnej.
8. Za tydzień przypada niedziela Ad gentes – Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z
Misjonarzami. Zbiórka ofiar do puszek na potrzeby misji po każdej Mszy Świętej.
9. Rada Osiedla Konikowo zaprasza Seniorów do wspólnego wyjazdu pielgrzymkowego
do Lichenia w dniu 11 maja br. Szczegóły na tablicy ogłoszeń.
10. Bóg zapłać za ofiary na rzecz Parafii, a szczególnie za dzisiejsze ofiary na fundusz
remontowo-budowlany parafii.
11. Wszystkich zmarłych polecajmy Miłosierdziu Bożemu, a szczególnie śp. Halinę
Hoffmann i Ireneusza Lewandowskiego, wieczny odpoczynek…
12. Wszystkim naszym Parafianom, Przyjaciołom, Dobrodziejom i sympatykom naszej
Parafii życzę błogosławieństwa Bożego na cały tydzień. Szczęść Boże.
1.

