Modlitwa do Chrystusa Ukrzyżowanego
Jak możesz nas błogosławić
gdy Ci ręce przybito do drzewa
jak możesz na nas patrzeć
gdy Ci oczy spod cierni krew zalewa
jak możesz do nas przyjść
gdy w nogach wielkie gwoździe
naszej pychy Cię przybiły
opadłeś z siły
serce też przebite a miłość rozlewa
Jezusie na krzyżu rozpięty
nasza zazdrość i gniew to sprawiły
ale słuchasz i słyszysz
wyciągasz do nas rozpięte ramiona
opierając głowę na belce krzyża
gdy głos modlitw do szeptu się zniża
-odpuść nam nasze winy
-przyjdź królestwo Twoje
- bo cóż bez Twego tchnienia
ufamy Twojej potędze
i jak Ci dziękować Panie
za Twoje kochanie

Cecylia Dąbrowska

Modlitwa do Pana Jezusa Ukrzyżowanego z odpustem zupełnym
(Odmawia się po Komunii św. klęcząc przed krzyżem)

Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu, upadam na kolana przed Twoim obliczem
i z największą gorliwością ducha proszę Cię i błagam,
abyś wszczepił w moje serce najżywsze uczucia wiary, nadziei i miłości
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EWANGELIA

J 5, 31-47
Gdybyście wierzyli Mojżeszowi, to i Mnie wierzylibyście
Jezus powiedział do Żydów:
«Gdybym Ja wydawał świadectwo o sobie samym, świadectwo moje nie byłoby prawdziwe. Jest ktoś
inny, kto wydaje świadectwo o Mnie; a wiem, że świadectwo, które o Mnie wydaje, jest prawdziwe.
Wysłaliście poselstwo do Jana i on dał świadectwo prawdzie. Ja nie zważam na świadectwo
człowieka, ale mówię to, abyście byli zbawieni. On był lampą, co płonie i świeci, wy zaś chcieliście radować
się krótki czas jego światłem.
Ja mam świadectwo większe od Janowego. Są to dzieła, które Ojciec dał Mi do wypełnienia; dzieła,
które czynię, świadczą o Mnie, że Ojciec Mnie posłał. Ojciec, który Mnie posłał, On dał o Mnie
świadectwo. Nigdy nie słyszeliście ani Jego głosu, ani nie widzieliście Jego oblicza; nie macie także Jego
słowa, trwającego w was, bo wy nie uwierzyliście Temu, którego On posłał.
Badacie Pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne: to one właśnie dają o Mnie
świadectwo. A przecież nie chcecie przyjść do Mnie, aby mieć życie. Nie odbieram chwały od ludzi, ale
poznałem was, że nie macie w sobie miłości Boga. Przyszedłem w imieniu Ojca mego, a nie przyjęliście
Mnie. Gdyby jednak przybył ktoś inny we własnym imieniu, to przyjęlibyście go. Jak możecie uwierzyć,
skoro od siebie wzajemnie odbieracie chwałę, a nie szukacie chwały, która pochodzi od samego Boga?
Nie sądźcie jednak, że to Ja was oskarżę przed Ojcem. Waszym oskarżycielem jest Mojżesz, w którym
wy pokładacie nadzieję. Gdybyście jednak wierzyli Mojżeszowi, to i Mnie wierzylibyście. O Mnie bowiem
on pisał. Jeżeli jednak jego pismom nie wierzycie, jakżeż moim słowom będziecie wierzyli?»

oraz prawdziwą skruchę za moje grzechy i silną wolę poprawy.

Medytacja nad Słowem Bożym

Oto z sercem przepełnionym wielkim uczuciem i z boleścią

Przejmujące są te słowa, które Jezus kieruje do współczesnych sobie Żydów. Odrzucają
Go bowiem, mimo że kiedyś, przed wiekami, już Mojżesz Go zapowiadał i o Nim pisał. Potem Jan
Chrzciciel wydał o Nim świadectwo wobec swoich uczniów i gromadzących się nad Jordanem w czasie
chrztu tłumów. O Jezusie świadczą też dzieła (uzdrowienia, wskrzeszenia), które On spełnia. Co więcej,
sam Ojciec dał o Nim świadectwo i to zarówno podczas chrztu w Jordanie, jak i później w czasie
przemienienia na górze Tabor. O Jezusie jako Mesjaszu świadczą też pisma starotestamentowe, które
oni, Żydzi, czytają co szabat w synagogach.
A jednak mimo wszystko Go odrzucają i nie chcą przyjść do Niego, by mieć życie wieczne.
Dlaczego? Bo – jak mówi Jezus – nie ma w nich miłości Boga.
A czy we mnie jest miłość Boga?

oglądam w duchu Twoje pięć ran i myślą się w nich zatapiam,
pamiętając o tym, dobry Jezu, co już Dawid włożył w Twoje usta:
"Przebodli ręce moje i nogi, policzyli wszystkie kości moje" (Ps. 22, 17).

Aby uzyskać odpust zupełny należy odmówić:
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…
Wierzę w Boga… oraz modlitwa w intencjach Ojca św. np. Pod twoją obronę…

ks. Wojciech Michniewicz

Intencje mszalne
Dzień

Godz.

06.04.2019
Sobota

1700
800

07.04.2019
V Niedziela
Wielkiego
Postu
08.04.2019
Poniedziałek
09.04.2019
Wtorek
10.04.2019
Środa
11.04.2019
Czwartek
12.04.2019
Piątek

1000

1700

+ Wojciech Meller
Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z pr. o Boże
błogosławieństwo dla Anny i Andrzeja
Chrzest: Mateusz Kancelarczyk
+ Henryk, Stanisława Wichniewicz i zm. z rodz.

800

+ Andrzej

1700

+ Barbara Gramulińska

800

+ Ireneusz Lewandowski

1700

+ Ilona Wachowiak

800

800

W int. Parafian
1) + Florian Figiel
2) + Ireneusz Lewandowski
+ ks. Wojciech Deluk

1700

+ Maciej Kasprzak

800

W int. Parafian
1) + Marian Pilipczuk
2) + Mateusz Ogara
W int. Parafian

1200

1700

1700
800

13.04.2019
Sobota

1300

1200

+ Jacek Budasz
1) + Halina Kotecka
2) + Helena, Brunon Haławscy
+ Sabina, Marian, Aniela, Kazimierz Jóźwiak, Adam Lisiecki
1) + Marian, Henryk Szlaferek
2) + Jacek Budasz
+ Ilona Siódmiak

1700

+ Bogdan Michalak (28 r. śm.)

1700
800

14.04.2019
Niedziela
Palmowa

Intencja
1) Z podz. za odebrane łaski z pr. O dalsze Boże błogosławieństwo
dla Jerzego z ok. 70 rocz. urodzin
2) + Krystyna, Kazimierz Wilczyńscy, Małgorzata, Michał Woźniak
+ Teresa (38 r. śm.), Marian, Leszek Zamiar

1000

Ogłoszenia duszpasterskie
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Kojące spojrzenie Chrystusa i słowa przebaczenia, których doświadczyła kobieta cudzołożna,
odkrywają przed nami najgłębszy sens Wielkiego Postu. Pan Bóg pragnie nam przebaczyć
i darować nowe życie w Jezusie Chrystusie.
W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy Niedzielę Palmową. Poświęcenie palm na każdej
Mszy św. Przed Sumą o godz. 9.40 zapraszamy do zgromadzenia się na dziedzińcu Domu Księży
Seniorów przy ul. Chociszewskiego, skąd przejdziemy w procesji z palmami do kościoła. Przed
kościołem obrzęd poświęcenia palm i dalsza procesja.
Spotkanie dzieci przygotowujących do I Komunii św. we wtorek 9 kwietnia br. o godz. 17.30
w kościele.
Spotkanie kandydatów do bierzmowania z kl. VIII i III Gim. we wtorek 9 kwietnia br.
o godz. 18.30 w kościele.
Zapraszamy na nabożeństwa pasyjne: w niedzielę Gorzkie Żale w niedzielę o godz. 16.00 i Droga
Krzyżowa w piątki o godz. 17.30.
Tradycyjnie w Wielkim Poście pragniemy przygotować na Święta Wielkanocne paczki dla
ubogich 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 ofiary 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.
W przyszłym tygodniu, w Wielką Środę, odprawiamy nabożeństwo Drogi krzyżowej,
przechodząc ulicami naszego miasta. Początek nabożeństwa o godz. 19.00 przed kościołem
garnizonowym.
Zbiórka lektorów we wtorek 9 kwietnia o godz. 19.15, a ministrantów w sobotę 13 kwietnia
o godz. 11.00.
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę przed wieczorną Mszą św.,
a Godzinki ku czci Nieokalanego Poczęcia NMP w sobotę przed poranną Mszą św.
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.
Bóg zapłać za ofiary na rzecz Parafii, dzisiaj można złożyć ofiary do puszek na kwiaty do Grobu
Pańskiego. W przyszłą niedzielę ofiary na fundusz remontowo-budowlany parafii.
Wszystkich zmarłych polecajmy Miłosierdziu Bożemu, a szczególnie śp. Jacka Budasza,
którego pogrzeb odbył się w czwartek, wieczny odpoczynek…
Niech Boże błogosławieństwo i życzliwość najbliższych towarzyszą wszystkim naszym
Parafianom, Przyjaciołom, Dobrodziejom i sympatykom naszej Parafii. Na rozpoczynający
się tydzień życzę błogosławieństwa Bożego. Szczęść Boże.

