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Słowo Boże
1 czytanie (Syr 27, 4-7)
Gdy sitem się przesiewa, zostają odpadki, podobnie
błędy człowieka przy jego ocenie. Piec poddaje
próbie naczynia garncarza, a sprawdzianem
człowieka jest jego wypowiedź. Jak o uprawie
drzewa świadczy jego owoc, tak mowa o zamyśle
serca człowieka. Nie chwal męża przed
wypowiedzią, to bowiem jest próbą dla ludzi.

2 czytanie (1 Kor 15, 54b-58)
Bracia: Kiedy już to, co śmiertelne, przyodzieje się
w nieśmiertelność, wtedy sprawdzą się słowa, które
zostały napisane: "Zwycięstwo pochłonęło śmierć.
Gdzież jest, o śmierci, twoje zwycięstwo? Gdzież
jest, o śmierci, twój oścień?" Ościeniem zaś śmierci
jest grzech, a siłą grzechu Prawo. Bogu niech będą
dzięki za to, że dał nam odnieść zwycięstwo przez
Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Przeto, bracia moi
najmilsi, bądźcie wytrwali i niezachwiani, zajęci
zawsze ofiarnie dziełem Pańskim, pamiętając, że
trud wasz nie pozostaje daremny w Panu.

Ewangelia (Łk 6, 39-45)
Jezus opowiedział uczniom przypowieść: "Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie
wpadną w dół obydwaj? Uczeń nie przewyższa nauczyciela. Lecz każdy, dopiero w pełni wykształcony,
będzie jak jego nauczyciel. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we
własnym oku? Jak możesz mówić swemu bratu: „Bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim
oku”, podczas gdy sam belki w swoim oku nie widzisz? Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a
wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka brata swego. Nie ma drzewa dobrego, które by wydawało
zły owoc, ani też drzewa złego, które by dobry owoc wydawało. Po własnym owocu bowiem poznaje się
każde drzewo; nie zrywa się fig z ciernia, ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z
dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z
obfitości serca mówią jego usta".
Teraz właśnie jest miejsce i czas, aby zdać sobie sprawę co się w głębi mojego serca rodzi – dobro czy zło,
czystość czy nieczystość, prawda czy fałsz. Sam nie potrafię znaleźć odpowiedzi, bo za dużo wciąż we mnie
ciemności. W takiej sytuacji bardzo jest ważne kogo pytam, przedzierając się przez gąszcza i chaszcze
niezrozumiałych moich codziennych sytuacji. Pan Jezus właśnie przypowieścią obrazuje tę człowieczą
przestrzeń, w której tak łatwo można pogubić się. Dlatego stawia pytanie: “Czy może niewidomy
prowadzić niewidomego?” (…) Dobro potrafi być niesamowicie pociągające, choć działa dyskretnie. Św.
Jan Paweł II w swojej encyklice o Bogu bogatym w miłosierdzie napisał, że miłość, dobroć “jest
potężniejsza od śmierci, potężniejsza od grzechu i zła każdego, ona dźwiga człowieka z najgłębszych
upadków i wyzwala z największych zagrożeń”. Pan Jezus nie tylko mówi, aby wydobywać dobro ze
skarbca swego serca, ale sam z obfitości swego Bożego serca wypowiada ustami słowa pocieszenia,
pouczenia, upomnienia i podniesienia. Rozmawia ze wszystkimi, którzy się z Nim spotykają, którzy bardzo
pragną Jego bliskości (ks. Marian Łękawa)
Jan Paweł II
Drodzy bracia i siostry, w tym czasie Wielkiego Postu zachęcam was do rozważenia słowa życia, które
Chrystus pozostawił Kościołowi, aby oświetlało drogę wszystkich jego członków. Rozpoznajcie głos
Jezusa, przemawiającego do was - zwłaszcza w okresie wielkopostnym - w Ewangelii, w liturgii, w
pouczeniach waszych pasterzy. Słuchajcie głosu Jezusa, który zmęczony i spragniony mówi do
Samarytanki przy studni Jakubowej: «Daj Mi pić!» (J 4, 2).- Jan Paweł II, Orędzie na Wielki Post, 1993 r.

Nabożeństwo do św. Józefa – remedium na kryzys współczesności
Katoliccy publicyści zwracają uwagę na objawienia sposób zniszczyć obraz i podobieństwo Boże
ziemskiego ojca Pana Jezusa. Choć zostały one wyryte w ludzkiej duszy. Lekarstwem na te pokus
uznane przez Kościół, nadal są słabo znane. jest kult św. Józefa i jego Najczystszego Serca.
Tymczasem to właśnie kult tego świętego jest Osobom korzystającym z tego lekarstwa, ziemski
wyjątkowym remedium na pokusy i przyczynić się ojciec Chrystusa obiecał wsparcie i ochronę. może do uzdrowienia zarówno pojedynczych ludzi Wezwanie mego imienia wystarczy, by zmusić
jak i całych społeczeństw. Choć od zakończenia demony do ucieczki -powiedział.
objawień św. Józefa nie minęło dużo czasu, na Jak zauważa Joseph Pronechen z National Catholic
świecie doszło do ogromu negatywnych przemian. Register, ta diagnoza moralnej kondycji świata była
Czyżby obecny kryzys stanowił przewidziany w negatywna już wtedy, mimo, że degeneracja nie
nich skutek odejścia od Boga?
posunęła się jeszcze tak daleko jak obecnie. Trudno
Objawienia św. Józefa miały miejsce w się z tym nie zgodzić. Od 1998 r. upłynęło
brazylijskiej miejscowości Itapiranga w latach „jedynie” 18 lat, jednak świat zmienił się nie do
1994-1998. Święty pojawił się w nich w poznania. W 1998 r. w żadnym kraju
towarzystwie Matki Bożej i Pana Jezusa. cywilizowanego świata nie było tak zwanych
Dwanaście lat po ich zakończeniu biskup miejsca małżeństw homoseksualnych. Trzy lata później
Carillo Gritti zdecydował się je uznać. W styczniu zalegalizowała je Holandia. Obecnie homo-śluby są
2010 r. "zatwierdził" objawienia. Oznacza to, że nie legalne aż w 20 krajach świata i liczba ta stale
sprzeciwiają się one nauce Kościoła.
rośnie. Ponadto w 1998 r. na całym świecie
Wspomniane wydarzenia rozpoczęły się w 1994 r. niedopuszczalna była eutanazja. Dopiero w 2002 r.
Wówczas to Edson Glauber, 22-letni student Holandia uznała ją jako pierwsze nowoczesne
przebywający w brazylijskiej Manaus ujrzał całą państwo. Obecnie ta forma grzechu przeciwko V
Świętą Rodzinę. Objawienia trwały nadal, gdy Przykazaniu dopuszczalna jest w 5 krajach. Kilka
młodzieniec wrócił do domu, do miejscowości kolejnych dopuszcza wspomagane samobójstwa.
Itapiranga, przy granicy z Argentyną. Część Co więcej w 1998 r. na świecie panowała względna
objawień ujrzała także matka Edsona, Maria do stabilność, powszechna była wiara w stabilność
Carmo.
zapewnioną przez liberalną demokrację. Nie znano
Matka Boża objawiła się jako "Królowa Różańca i – a w każdym razie nie na taką skalę – bolączek
Pokoju". Wzywała - podobnie jak w Fatimie - do obecnych czasów – takich jak nieustanny
uczestnictwa w Mszy świętej, odmawiania terroryzm, kryzys migracyjny czy całkowita
Różańca, Spowiedzi i Komunii św. Wraz z Panem destabilizacja Bliskiego Wschodu.
Jezusem nakłaniała także do nabożeństwa do Czy między uchwalaniem grzesznych praw, a
Najczystszego Serca św. Józefa.
wspomnianym kryzysem istnieje związek? Nie
Główne objawienia ziemskiego ojca Chrystusa można tego wykluczyć. W swoich objawieniach św.
rozpoczęły się 1 marca 1998 r. Wtedy to obiecał, że Józef
mówił
także
o
konsekwencjach
nabożeństwo do Jego Najczystszego Serca ocali nieposłuszeństwa ludzkości Bożemu prawu. - Bóg
dusze od Złego, usprawiedliwi w oczach Bożych i pozwala ludziom podążać własnymi ścieżkami, by
przyczyni do wzrostu na drodze ku świętości.
pokazać im, że bez Niego nigdy nie będą szczęśliwi.
W objawieniach św. Józefa zawarte były także Pozwala ludziom na cierpienie, by pokazać
ostrzeżenia. Jak mówił Oblubieniec Matki Bożej konsekwencje grzechu (...) – mówił św. Józef w
"grzech rozprzestrzenia się niezwykle silnie! Ludzie brazylijskich objawieniach.
dali się prowadzić przez najbardziej podstępne Pomimo rozprzestrzeniania zła, nadzieja istnieje dla
zakusy diabła. Wróg zbawienia pragnie zniszczyć wszystkich żyjących w grzechach ciężkich, nawet
wszystkie dusze (...). Jest on zazdrosny i nienawidzi tych najpoważniejszych. Miłosierny Bóg oczekuje
całej rasy ludzkiej. Tak wielu przechodzi przez bowiem na grzeszników i pragnie im przebaczyć.
próby i pokusy rzucane w każdej chwili przez Zwątpienie w możliwość uzyskania odpuszczenia
wroga Boga, starającego się zniszczyć ludzkie grzechów to kolejne szatańskie kłamstwo,
dusze (…)".
podkreślał ziemski ojciec Pana Jezusa. Ponadto w
Św. Józef podkreślił, że ulubionym środkiem Złego pierwszą środę marca 1998 r. św. Józef powiedział,
do sprowadzenia dusz na manowce są grzechy że osoby polegające na jego wstawiennictwie, mogą
przeciwko cnocie czystości - szczególnie w pierwsze środy miesiąca liczyć na niezwykłe
umiłowanej przez Stwórcę. Diabeł stara się w ten łaski. (http://www.pch24.pl/nabozenstwo-do-sw--jozefa---remedium-nakryzys-wspolczesnosci-,45264,i.html#ixzz5ftT00WPs)

Kazimierz , królewicz, święty (1458-1484)- od
słów kazi –kazać i mir –zgoda, pokój;
„wprowadzający zgodę”. W Polsce w czasach
średniowiecznych imię zastrzeżone dla osób z
rodu królewskiego. Był drugim z kolei synem
króla Kazimierza IV Jagiellończyka i Elżbiety
Rakuszanki, a wnukiem zwycięzcy spod
Grunwaldu, Władysława Jagiełły. W ikonografii
atrybutem jest mitra książęca.

Ojcze, co świętych niebem uwieńczasz zasługi,
coś duszę Kazimierza przyjął na Twym łonie,
Twojej litości żebrzemy! Spójrz na grzeszne
sługi, idące drogą cierni, w cierniowej koronie,
jak przed nami już przeszedł Kazimierz święty.
W godowej szacie, czysty, jak baranek śnieżny;
wśród królewskich dostatków zmógł świata
ponęty, i posiadł wieniec chwały zwycięzcom
należny. Niech nam z nieba wśród wiary, jak
gwiazda, przyświeca; i Twego ognia tchnieniem
w nas ducha rozgrzewa. Niech lud rodzimy
strzeże, przed niebem zaleca, niech czart nas nie
zwycięża i świat nie olśniewa, lecz niech żywi
nadzieja Królestwa Bożego. Przez Boga Ojca,
Syna i Ducha Świętego. Amen

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
VIII Niedziela Zwykła
♦ Dzisiaj po Mszy Św. o godz. 12.00 do godz. 18.00 możliwość dłuższej adoracja Najświętszego
sakramentu z racji nabożeństwa 40-godzinnego. Zapraszamy
♦ Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Tydzień modlitw o trzeźwość narodu i wyzwolenie z innych nałogów. Z
racji pierwszej niedzieli miesiąca adoracja Najśw. Sakramentu.
♦ W naszej archidiecezji rozpoczyna się okres spowiedzi i Komunii wielkanocnej który trwa do
uroczystości Trójcy Przenajświętszej (16.06)
♦ Po Mszy Św. o godz. 9.00 zmiana tajemnic Żywego Różańca oraz możliwość skorzystania z biblioteki
parafialnej.
♦ W poniedziałek święto św. Kazimierza Królewicza (1458-1484), głównego patrona Litwy oraz patrona
Archidiecezji Krakowskiej. Zapraszamy w tym dniu do modlitwy za naszego Księdza Proboszcza.
We wtorek, po Mszy Św. wieczornej wspólny różaniec.
♦ Dnia 6 marca rozpoczynamy okres Wielkiego Postu. Msze Święte w Środę Popielcową z obrzędem
pospania głów popiołem o godz. 7.00, 9.00, 18.00 (z Nowenną do MBNP) i godz. 20.00. Przypominamy,
że wierni między 18. a 60. rokiem życia, oprócz wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych, są
zobowiązani do zachowania postu ścisłego, który pozwala na jednorazowy posiłek do syta oraz na dwa
skromne posiłki w ciągu dnia.
♦ Rozpoczynając dni modlitwy o ducha pokuty prośmy w osobistej modlitwie o błogosławione owoce
wielkopostnej przemiany w naszym życiu osobistym, rodzinnym, parafialnym i narodowym.
♦ W tygodniu będziemy przeżywać I czwartek miesiąca zapraszamy do adoracji Najśw. Sakramentu
trwającej od godz. 7.30 do 18.00.
♦ Dnia 8 marca obchodzimy Dzień Kobiet. Zapraszamy do modlitwy w intencji wszystkich kobiet.
♦ Od piątku rozpoczynamy nabożeństwa Drogi krzyżowej. Do rozważania wydarzeń z ostatnich godzin
Chrystusa zapraszamy o godz. 17.15 i 20.00 oraz w niedzielę o godz. 16.00
♦ W przyszłą, pierwszą niedzielę Wielkiego Postu rozpoczniemy odprawianie Gorzkich żali. Nabożeństwa
z kazaniem pasyjnym będę sprawowane o godz. 17.00.
♦ Zachęcamy do lektury prasy katolickiej oraz do przekazania 1% podatku na cele Caritas Archidiecezji
Krakowskiej.
♦ W ramach jałmużny wielkopostnej zapraszamy do pomocy Dzieciom z Domu dziecka, z Alei Pod
Kopcem, z Podgórza. Na stolikach znajdują się listy oczekiwanych artykułów. Można wybrać coś z listy i
zakupione rzeczy przynieść przed ołtarz Miłosierdzia do 17 marca.
♦ Na stolikach dostępna jest „Zdrapka wielkopostna” – pomoc w przeżywaniu czasu wielkiego postuzasadniczo skierowana dla młodzieży i dorosłych.
♦ Za tydzień będziemy gościć przyjaciół misji karmelitańskich. Będzie okazja zakupić coś ze sklepiku
misyjnego i złożyć ofiarę na adopcję kleryków studiujących w Burundi i Rwandzie.
Wszystkim jubilatom, solenizantom i paniom z okazji ich święta składamy serdeczne życzenia.

Intencje Apostolstwa Modlitwy

Za wspólnoty chrześcijańskie, zwłaszcza te, które są prześladowane,
aby odczuwały bliskość Chrystusa i aby ich prawa były uznawane.

INTENCJE MSZALNE 3. – 10. 03. 2019r.

VIII
Niedziela
Zwykła 3.03.

Poniedziałek
– 4.03.
Wtorek –
5.03.

Środa
Popielcowa
6.03.
I Czwartek –
7.03.
Piątek –
8.03.
Sobota –
9.03.
I Niedziela
Wielkiego
Postu
10.03.

7.30

+ Helena KRZANOWICZ w dniu imienin i mąż Leopold

9.00

+ Zofia BACZYŃSKA

10.30

+ Karolina SIWEK i Władysław SIWEK

12.00

Za Parafian. Błogosławieństwo na Roczek Chrztu

18.00

+ Józef WYŻGA w 2 r. śmierci

7.00

+ Jerzy BRZOSKWINIA (od Danuty z rodz.)

18.00

O Boże bł. opiekę MBNP i świętego Kazimierza dla ks. Proboszcza (od
Akcji Katolickiej)

7.00

+ Jerze BRZOSKWINIA (od chrześniak Piotra)

18.00

+ Ks. infułat Janusz BIELAŃSKI (od parafian z ul. Dolińskiego)

7.00

+Jan LEWANDOWSKI (od sąsiadów z ul. Długoszowskiego)

9.00

+ Jerzy BRZOSKWINIA (od Bronisławy Nowak z rodz.)

18.00

Intencje zbiorowe przez wstawiennictwo MBNP. WYPOMINKOWA

20.00

+ Marian KRZĘCIOSZ w 3 r. śmierci

7.00

+ Jerzy BRZOSKWINIA (od siostry z rodz.)

18.00

+ Ks. infułat Janusz BIELAŃSKI (od I i II rejonu ul. Kurozwęckiego)

7.00

+ Jerzy BRZOSKWINIA (od chrześnicy Magdaleny z rodz.)

18.00

+ Tadeusz ŁUSZCZEK (od syna Jana z rodz.)

7.00

+ Jerzy BRZOSKWINIA (od Haliny Brzoskwinia z rodz.)

18.00

+ Jan CZEPIEC w 74 r. tragicznej śmierci,żona Maria i Stanisław CZEPIEC

7.30

+ Franciszka (ona) Wojciech i Urszula CZEPIEC

9.00

+ Józef ZIELIŃSKI i Anna żona

10.30

+ Marian KOŁODZIEJCZYK, Stanisława i syn Andrzej

12.00

Za Parafian. Sakrament Chrztu

18.00

+ Ks. infułat Janusz BIELAŃSKI (od parafian z ul. Dolińskiego)

KATECHEZA CHRZCIELNA SOBOTA GODZ. 19.00
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