Modlitwa o zatrzymanie koronawirusa i zdrowie dla zakażonych
Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie,
aby koronawirus z Wuhan nie siał więcej zniszczeń
i aby udało się jak najszybciej opanować epidemię.
Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym
i pokój miejscom, do których koronawirus już dotarł.
Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby,
pociesz ich rodziny.
Wspieraj i chroń personel medyczny zwalczający wirus,
inspiruj i błogosław tym, którzy starają się opanować sytuację.
Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał.
czujemy się bezradni
w tej sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia,
ale ufamy Tobie,
udziel nam pokoju i zdrowia.
Matko Boża, chroń nas i opiekuj się nami,
prowadź nas w miłości do Twojego Syna, Jezusa.
Amen.
Święty Boże, Święty mocny,
Święty a Nieśmiertelny
Zmiłuj się nad nami...
Od powietrza, głodu, ognia i wojny
Wybaw nas Panie!
Od nagłej i niespodzianej śmierci
Zachowaj nas Panie!
My grzeszni Ciebie Boga prosimy
Wysłuchaj nas Panie!

Kancelaria Parafii pw. Św. Michała Archanioła w Gnieźnie
 biuro parafialne nr tel. 61 426 15 51
czynne: poniedziałek - piątek - 10.00 - 12.00 ks. Proboszcz przyjmuje w poniedziałki i środy - 18.00 - 19.00
 biuro cmentarne nr tel. 733 324 117
czynne: poniedziałek - 9.00 - 17.00; wtorek, środa, czwartek - 9.00 - 15.00; piątek - 9.00 - 17.00
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EWANGELIA
J 4, 5-15. 19b-26. 39a. 40-42
Jezus przybył do miasta samarytańskiego zwanego Sychar, w pobliżu pola, które dał Jakub synowi swemu, Józefowi.
Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy źródle. Było to około szóstej godziny. Wówczas
nadeszła kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: «Daj Mi pić!» Jego uczniowie bowiem udali się
przedtem do miasta, by zakupić żywności. Na to rzekła do Niego Samarytanka: «Jakżeż Ty, będąc Żydem, prosisz mnie,
Samarytankę, bym Ci dała się napić? » Żydzi bowiem i Samarytanie unikają się nawzajem. Jezus odpowiedział jej na to:
«O, gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest Ten, kto ci mówi: „Daj Mi się napić”, to prosiłabyś Go, a dałby ci wody
żywej».
Powiedziała do Niego kobieta: «Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej?
Czy Ty jesteś większy od ojca naszego, Jakuba, który dał nam tę studnię, i on sam z niej pił, i jego synowie, i jego bydło?»
W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: «Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę,
którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem tryskającym ku życiu
wiecznemu». Rzekła do Niego kobieta: «Panie, daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać.
Widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce,
gdzie należy czcić Boga».
Odpowiedział jej Jezus: «Wierz Mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie
będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od
Żydów. Nadchodzi jednak godzina, nawet już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i
prawdzie, a takich to czcicieli szuka Ojciec. Bóg jest duchem; trzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i
prawdzie».
Rzekła do Niego kobieta: «Wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem. A kiedy On przyjdzie, objawi nam
wszystko». Powiedział do niej Jezus: «Jestem nim Ja, który z tobą mówię».
Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w Niego wierzyć dzięki słowu kobiety. Kiedy więc Samarytanie przybyli do
Niego, prosili Go, aby u nich został. Pozostał tam zatem dwa dni. I o wiele więcej ich uwierzyło dzięki Jego słowu, a do
tej kobiety mówili: «Wierzymy już nie dzięki twemu opowiadaniu, usłyszeliśmy bowiem na własne uszy i wiemy, że On
prawdziwie jest Zbawicielem świata».

Medytacja nad Słowem Bożym

Czego może pragnąć Jezus? Przecież jest prawdziwym Bogiem. Jest doskonały. Jest MIŁOŚCIĄ. Tak, to prawda.
Jednak miłość Boga nie jest egoistyczna. Ta miłość jest twórcza. Ona chce się dzielić dobrem. Największym tego
dowodem jest twoje życie. Nie jesteś przypadkiem! Jesteś zaplanowany i chciany przez Boga. Takie są fakty. Owszem,
możesz z nimi polemizować, ale to i tak nic nie zmieni. Bóg jest wszechmocny. Jest jednak taka rzecz, której nie może
uczynić. Wiesz co to takiego? Otóż… nie może przestać cię kochać! W dzisiejszej Ewangelii przychodzi do ciebie z jedną
prośbą: daj mi pić! Niby jak? Co mam zrobić, aby zaspokoić Twoje pragnienie? Przecież Ty wszystko masz. Każda kropla
wody w całym wszechświecie jest Twoją własnością…
Prośba Jezusa jest jednoznaczna. Daj mi pić! Pozwól, że będę cię kochał. Nie uciekaj ode Mnie – mówi Bóg. Jego
jedynym pragnieniem jest to, abyś pozwolił Mu się kochać.
Nawet, jeśli twoje życie jest zakręcone jak mak w makowcu. Kocham cię…
Nawet, jeśli nie czujesz do siebie szacunku. Kocham cię…
Nawet, jeśli wiele razy usłyszałeś, że nie nadajesz się do niczego. Kocham cię…
Nawet, jeśli wydaje ci się, że wszystko z tobą w porządku. Kocham cię…
Samarytanka szukała szczęścia w wielu męskich ramionach. Za każdym razem natrafiała na minę. Doświadczała
zdrady i wykorzystania. Dopiero ramiona Jezusa dały jej prawdziwe poczucie godności i bezpieczeństwa. Przestań udawać
mądralę. Przyjdź do Jezusa i bez względu na swoje CV daj Mu pić. Pozwól się kochać.
ks. Kamil Dąbrowski

Intencje mszalne
Dzień
14.03.2020
Sobota

Godz.
1700
800

15.03.2020
III Niedziela
Wielkiego Postu

1000
1200
1700

16.03.2020
Poniedziałek
17.03.2020
Wtorek
18.03.2020
Środa
19.03.2020
Czwartek
20.03.2020
Piątek

800
1700
800
1700
800
1700
800
1700
800
1700
800

21.03.2020
Sobota

1300
1700
800

22.03.2020
IV Niedziela
Wielkiego Postu

1000
1200
1700

Ogłoszenia duszpasterskie

Intencja

1) + Krystyna Ciechanowska
2) + Marian Dopieralski (10 r. śm.), Dorota, Maria, Adam, Elżbieta
+ Mariola Chojnacka
1) + Antonina, Walenty Potyrała
2) + Małgorzata Kozłowska
1) + Jarosław Orczykowski
2) w int. Anieli Nowickiej z ok. 85 rocz. urodzin
Chrzest: Patrycja Stobik
Dziękczynna za otrzymane łaski Boże z prośbą o Boże błogosławieństwo
dla Bartosza i Michała
+ Marianna, Józef Walczak
1) + Helena Szarpatowska
2) + Andrzej Fischer
+ Bożena, Helena, Stanisław i zm. z rodz. Wojtaszaków i Kwapichów
1) O Boże błogosławieństwo dla Zbigniewa z okazji Urodzin
2) + Tadeusz (36 r. śm.), Zofia Drankiewicz i ich córki Krystyna i Halina
+ Małgorzata Kozłowska
1) + Wanda Szefner
2) + Teresa Grzywaczewska
W int. mężczyzn, a przede wszystkim mężów i ojców naszej parafii
1) + Ludwik, Kazimiera Marciniak
2) + Józefa, Tomasz Pawłowscy
+ Zygmunt Wiśniewski
1) + Maria Czechańska
2) + Leszek Matyjaszczyk
+ Genowefa Kołodziejska
Chrzest: Mikołaj Wojciech Dzięcielak i o Boże błogosławieństwo dla Mai
z ok. 3 rocz. urodzin
1) + Zofia, Józef Bandosz
2) + Małgorzata Kozłowska
+ Zenon Marer
1) + Anastazja, Mieczysław Nowaczyk, Helena, Henryk Szymańscy
2) + Kazimiera Zgorzelska
1) + Jan Adamczak (2 r. śm.), Józef (29 r. śm.), Leokadia Klapiszewscy
2) + Barbara Zyto
3) + Jan, Pelagia Dalbor i zm. z rodziny
+ Tomasz Kosicki (2 r. śm.)
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Pamiętajmy, że najważniejszym zadaniem w świętym czasie Wielkiego Postu jest nasze nawrócenie.
Chodzi o nawrócenie we wszystkich wymiarach naszego życia osobistego, rodzinnego i społecznego.
Potrzeba wiele pokory i silnej wiary w Boże miłosierdzie. Nawrócenie ma się dokonać przede wszystkim
w naszym sercu.
Biskupi polscy udzielili dyspensy od obowiązku mszy św. niedzielnej na czas epidemii
koronawirusa. Biskupi przypominają, że osoby starsze i schorowane, także czujące się zagrożone
zarażeniem mogą pozostać w domach i stąd śledzić transmisje Mszy Świętych, które są w niedziele w
środkach społecznego przekazu (np. o godz. 7.00 w TVP 1, o godz. 9.00 w Polskim Radiu – Program
Pierwszy, o godz. 9.30 w Telewizji Trwam, o godz. 13.00 w TV Polonia oraz lokalne transmisje).
Przypominają też, że nie ma wymogu, by podczas Mszy św. przekazywać znak pokoju przez podanie
dłoni a tylko skinienie głowy. Komunię św. kapłan może podać na rękę i przyjmujemy ją przy kapłanie.
W związku z epidemią koronawirusa spotkania dzieci i młodzieży przygotowujących się do
sakramentów zostają odwołane.
Przypominam, że w naszym kościele w każdy piątek po Mszy św. o godz. 17.00 razem z Chrystusem i
Jego bolejącą Matką przemierzamy Drogę krzyżową, a w niedziele o godz. 16.00 rozpamiętujemy
mękę Pana Jezusa podczas Gorzkich żali. Wszystkich zachęcam do licznego udziału w tych
nabożeństwach. Dzisiaj oraz w poniedziałek i wtorek przeżywamy rekolekcje wielkopostne, które
poprowadzi ks. Zbigniew Garczarek.
W czwartek, 19 marca, przypada uroczystość Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi
Panny i opiekuna Pana Jezusa. Papież Pius IX w 1870 roku ogłosił go patronem Kościoła
powszechnego i rodzin chrześcijańskich. Podczas Mszy Świętej o godz. 8.00 tego dnia przez
wstawiennictwo Opiekuna Najświętszej Rodziny będziemy modlić się za mężów i ojców z naszej
wspólnoty parafialnej i o godne wypełnianie przez nich swojego powołania. Kiedy wokół tyle trudności,
codziennych kłopotów, warto zwracać się o pomoc do Świętego Józefa nie tylko w dniu jego święta, ale
także w każdy wtorek szczególnie jemu poświęcony. Święty Józef jest też patronem dobrej śmierci.
Według tradycji odszedł z tego świata w ramionach samego Pana Jezusa. Jego wstawiennictwu będziemy
zatem polecać wszystkich konających.
Przypominamy, że przy ołtarzu bocznym wystawiony jest kosz, do którego można składać trwałe
produkty spożywcze, a także artykuły, które mogą stanowić prezent świąteczny dla potrzebujących
rodzin. 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.
Nabożeństwo ku czci św. Michała Archanioła we wtorek po Mszy św. o godz. 8.00, Nowenna do
Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę przed Mszą św. wieczorną, w czwartek o g. 16.30 różaniec
w int. powołań kapłańskich, a w sobotę rano Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP.
7 czerwca 2020 roku w Warszawie odbędzie się beatyfikacja Sługi Bożego Kardynała Stefana
Wyszyńskiego Prymasa Polski, który był naszym arcybiskupem w latach 1948 – 1981. Informujemy,
że przejazd na beatyfikację odbędzie się pociągiem specjalnym z Gniezna do Warszawy Centralnej.
Dzięki uprzejmości Marszałka Województwa Wielkopolskiego koszt przejazdu wynosi 5 zł w obie
strony. Zapisy w zakrystii.
Pragnę poinformować, że w dniach 13.07 -19.07.2020 r. organizujemy coroczną pielgrzymkowycieczkę.
W tym roku proponujemy Zamojszczyznę i Lwów. Szczegóły na programach wyłożonych na stoliku.
Bóg zapłać za ofiary na rzecz Parafii. W poprzednią, drugą niedzielę miesiąca ofiary z przeznaczeniem
na fundusz remontowo-budowlany wyniosły 2143,50 zł. W najbliższe dwie niedziele będzie okazja do
złożenia do puszek ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego.
W każdą niedzielę po Mszy św. w zakrystii można zamawiać intencje mszalne.
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Wszystkich zmarłych polecajmy Miłosierdziu Bożemu, wieczny odpoczynek…

13.

Wszystkim naszym Parafianom, Przyjaciołom, Dobrodziejom, Gościom i Sympatykom naszej Parafii
życzymy obfitości Bożych darów i owocnego Wielkiego Postu. Szczęść Boże.
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