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Słowo Boże 

1 czytanie (Joz 5, 9a 10-12)  
Pan rzekł do Jozuego: "Dziś zrzuciłem z was hańbę egipską". Rozłożyli się obozem Izraelici w Gilgal 
i tam obchodzili Paschę czternastego dnia miesiąca wieczorem, na stepach Jerycha. Następnego dnia 
Paschy jedli z plonu tej krainy, chleby przaśne i ziarna prażone tego samego dnia. Manna ustała 
następnego dnia, gdy zaczęli jeść plon tej ziemi. Nie mieli już więcej Izraelici manny, lecz żywili się 
tego roku plonami ziemi Kanaan. 
2 czytanie (2 Kor 5, 17-21) 
Bracia: Jeżeli ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto 
wszystko stało się nowe. Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który pojednał nas z sobą przez 
Chrystusa i zlecił nam posługę jednania. Albowiem w Chrystusie Bóg jednał z sobą świat, nie 
poczytując ludziom ich grzechów, nam zaś przekazując słowo jednania. Tak więc w imieniu Chrystusa 
spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa 
prosimy: pojednajcie się z Bogiem! On to dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu, 
abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą. 
Ewangelia (Łk 15, 1-3.11-32)  
W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali 
faryzeusze i uczeni w Piśmie, mówiąc: "Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi". Opowiedział im 
wtedy następującą przypowieść: "Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: 
„Ojcze, daj mi część własności, która na mnie przypada”. Podzielił więc majątek między nich. 
Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swoją 
własność, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie, i on sam zaczął 
cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał na służbę do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go 
na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, 
lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: „Iluż to najemników mojego ojca ma pod 
dostatkiem chleba, a ja tu przymieram głodem. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, 
zgrzeszyłem przeciw Niebu i względem ciebie; już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: 
uczyń mnie choćby jednym z twoich najemników”. Zabrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy 
był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się 
na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: „Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i wobec ciebie, już 
nie jestem godzien nazywać się twoim synem”. Lecz ojciec powiedział do swoich sług: „Przynieście 
szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi! 
Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i weselić się, ponieważ ten syn mój był 
umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”. I zaczęli się weselić. Tymczasem starszy jego syn 
przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług 
i pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł: „Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone 
cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego”. Rozgniewał się na to i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego 
wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: „Oto tyle lat ci służę i nie przekroczyłem nigdy 
twojego nakazu; ale mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak 
wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone 
cielę”. Lecz on mu odpowiedział: „Moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, do 

IV Niedziela  
Wielkiego Postu 

27.03. 
 

7.30 
+ Agnieszka i Stanisław WALIGÓRA, synowie: 
Stanisław, Jan, Karol i Bolesław 

9.00 + Maria NOWAK-ŁUSZCZ, mąż Julian i syn Henryk 

10.30 + Stanisław GÓRECKI w 2 r. ś.  

12.00 Za Parafian. Sakrament Chrztu 

17.00 GORZKIE  ŻALE 

18.00 + Halina DUDA (od Krystyny i Bogusława Pal) 

Poniedziałek 
28.03. 

7.00 + Halina DUDA (od Katarzyny i Kazimierza Pal) 

18.00 + Maria PAŁKA (od Bogumiły i Marka Poleckich)  

Wtorek  
 29.03. 

7.00 + Maria PAŁKA (od koleżanek z pracy córki Ewy) 

18.00 + Halina DUDA (od Barbary i Witolda Talik z rodz.) 

Środa  
 30.03. 

7.00 + Halina DUDA (od Marty i Adriana Szczygłów) 

18.00 Intencje zbiorowe przez wstawiennictwo MBNP.  

Czwartek  
 31.03. 

7.00 + Halina DUDA (od Marty i Dawida Grzybowskich) 

18.00 + Irena SOLIŃSKA w 1 r. śmierci 

Piątek  
 01.04.  

7.00 + Maria PAŁKA (od II Rej. ul. Balickiej) 

18.00 Wynagradzająca za grzechy Najśw. Sercu Pana Jezusa  

Sobota  
 02.04. 

7.00 + Halina DUDA (od Jolanty i Mateusza Starypanów) 

18.00 
Wynagradzająca za grzechy Niepokalanemu Sercu 
NMP 

V Niedziela  
Wielkiego Postu 

03.04. 
 

7.30 + Franciszka (f), Wojciech i Urszula CZEPIEC 

9.00 + Stefania BLAŃDA w 24 r. śmierci 

10.30 + Halina DUDA (od Sylwii i Marcina Waligórów) 

12.00 Za Parafian. Błogosławieństwo na Roczek Chrztu  

17.00 GORZKIE  ŻALE 

18.00 
Dziękczynna w 18 r. urodzin Julii z prośbą o Boże bł. 
Dary Ducha Świętego, zdrowie i opiekę MBNP  



ciebie należy. A trzeba było weselić się i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył; 
zaginął, a odnalazł się”. 

Komentarz do Ewangelii 

Dzisiejsza Ewangelia jest w moim odczuciu jednym z najpiękniejszych tekstów w Piśmie 
Świętym, który jednocześnie doskonale wpisuje się w czas Wielkiego Postu. Dlaczego? Bo 
obrazuje to, co Kościół kontempluje w tym okresie liturgicznym: nieskończoną miłość Boga 
Ojca do człowieka. Współcześnie wielu ludzi patrzy na Boga jako na surowego sędziego, 
który tylko czeka, aby nas „przyłapać” na chwili słabości i grzechu. Tymczasem dzisiejsza 
przypowieść o synu marnotrawnym ukazuje nam prawdziwe oblicze Stwórcy, który jest 
miłosiernym Ojcem. On zawsze i przede wszystkim kocha człowieka, a wszystko co sprawia 
i dopuszcza w naszym życiu, wypływa z miłości i ostatecznie do niej zmierza. (dziennikparafialny.pl) 

 
 

Papież zawierzył Rosję i Ukrainę Niepokalanemu Sercu Maryi  

„W tej godzinie ludzkość, wyczerpana i wstrząśnięta, stoi wraz z Tobą pod krzyżem. 

I potrzebuje zawierzyć się Tobie, potrzebuje poprzez Ciebie poświęcić się Chrystusowi. 

Naród ukraiński i naród rosyjski, które czczą Cię z miłością, uciekają się do Ciebie…” – to 

słowa z tekstu modlitwy poświęcenia, którą w jedności z całym Kościołem powszechnym 

wypowiedział Papież Franciszek w miniony piątek 25 marca 2022 r.  

Ta modlitwa stanowi prosty i pokorny gest tego, kto wierzy i ufa w moc modlitwy, a nie 

w siłę zbrojeń. Tekst aktu jest przeplatany cytatami z wielkiej tradycji maryjnej Kościoła. 

Matka Boga to tytuł, którym czci się Maryję zarówno na Wschodzie, jak i na Zachodzie. 

Matka Miłosierdzia jest zwrotem, który pojawia się również w modlitwie „Salve Regina”. 

„To Bóg dał nam Ciebie i w twoim Niepokalanym Sercu umieścił schronienie dla Kościoła 

i ludzkości”. Te słowa przywołują objawienia z Fatimy: „Bóg postanowił ustanowić 

nabożeństwo do mojego Niepokalanego Seca…” oraz „Moje Niepokalane Serce będzie 

waszym schronieniem”. Ta wzmianka o schronieniu jest echem starożytnej modlitwy 

maryjnej „Sub tuum praesidium”. „Zatem uciekamy się do Ciebie, pukamy do drzwi Twego 

Serca, my, Twoje umiłowane dzieci, które w każdym czasie niestrudzenie nawiedzasz 

i zachęcasz do nawrócenia. W tej mrocznej godzinie przyjdź i pociesz nas”. 

Modlitwa zawiera w sobie także wiele odniesień do innych objawień maryjnych: 

„Powtarzaj każdemu z nas: «Czyż oto nie jestem tu Ja, twoja Matka»”. Jest to zdanie, które 

Maryja wypowiedziała Indianinowi Juanowi Diego w Guadalupe. „Ty wiesz, jak rozplątać 

pęta naszego serca i naszego czasu” – można w tym wezwaniu odczytać odniesienie do 

Matki Bożej, która rozwiązuje węzły, wizerunku maryjnego, któremu Papież Franciszek 

jest szczególnie oddany. Ty, „ziemio Nieba”, przywróć w świecie Bożą zgodę. Wyrażenie: 

„ziemia Nieba” pochodzi z bizantyjsko-słowiańskiego hymnu monastycznego i w poetycki 

sposób nawiązuje do zjednoczenia nieba i ziemi, które możemy kontemplować w Maryi 

wziętej do nieba wraz ze swoim ciałem. 

Na zakończenie aktu konsekracji dzwony Bazyliki św. Piotra towarzyszyły wezwaniu 

Matki Bożej, aby za jej pośrednictwem, jak mówi modlitwa papieska, „Miłosierdzie Boże 

rozlało się na ziemię i aby słodki rytm pokoju na nowo kształtował nasze dni. Niewiasto, 

któraś powiedziała Bogu «tak» i na którą zstąpił Duch Święty, przywróć pośród nas Bożą 

harmonię. Ożyw nasze oschłe serce, Ty, która jesteś «żywą, nadziei krynicą». Ty, któraś 

utkała człowieczeństwo Jezusa, uczyń nas budowniczymi komunii. Ty, która przemierzałaś 

nasze drogi, prowadź nas drogami pokoju. Amen”. 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE    

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU  

- Dziś czwarta niedziela Wielkiego Postu, nazywana niedzielą „Laetare”, czyli 

wielkopostną niedzielą radości. Zewnętrznym wyrazem radości jest różowy kolor szat 

liturgicznych. To znak, że zbliżamy się w wielkopostnym przygotowaniu do świętowania 

misterium paschalnego Jezusa Chrystusa. 

- Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym dzisiaj o godz. 17.00. Przypominamy, że za udział 

w tym nabożeństwie można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.  

- Przez Wielki Post po Mszy wieczornej (w piątek po drodze krzyżowej) jest prowadzony 

różaniec w intencji pokoju w Ukaranie oraz o Boże bł. i bezpieczeństwo dla naszej 

Ojczyzny.   

- Dzisiaj na Mszy św.  o 10.30 poświecenie modlitewników dla dzieci przygotowujących 

się do I Komunii Św. Również dzisiaj spotkanie w kościele rodziców 

kandydatów do  bierzmowania z kl. 8 po Mszy św. wieczornej. 

- W tygodniu będziemy przeżywać I piątek miesiąca. Msza św. wynagradzająca za grzechy 

NSPJ  o godz. 18.00. Mękę Zbawiciela będziemy rozważać w czasie nabożeństwa drogi 

krzyżowej o godz. 16.30 (dzieci) o godz. 17.15 i 19.00.  

- W I sobotą miesiąca na Mszy o godz. 7.00 modlić się będziemy o dar potomstwa, za matki 

w stanie błogosławionym, odpowiedzialne ojcostwo oraz za Dzieło Duchowej Adopcji 

Dziecka Poczętego. O godz. 18.00 Msza św. i nabożeństwo wynagradzające za grzechy 

Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. W sobotę przypada także 17. rocznica 

śmierci Świętego Jana Pawła II.  

- Kapłani z posługą sakramentalną odwiedzą chorych w I piątek i w I sobotę od godz. 8.30.  

- Zbiórka ministrantów i lektorów w sobotę (2 kwietnia) o godz. 10.00 w kościele 

- Przypominamy o możliwości wyjazdu na teatralną inscenizację Męki Pańskiej do 

Myślenic w sobotę 2 kwietnia na godz. 18.30. Zapisy w zakrystii.  

- Za tydzień po Mszy św. o godz. 9.00 zmianka różańcowa i możliwość skorzystania 

z biblioteki parafialnej.  

- Przypominamy o XVI Parafialnym konkursie na NAJWYŻSZĄ Palmę Wielkanocną, 

który odbędzie się w Niedzielę Palmową 10 kwietnia na Mszy o godz. 10.30. Więcej 

szczegółów na plakatach.  

- Jeszcze w tym tygodniu możemy przynosić do kościoła przybory szkolne w ramach akcji 

„Tornister dla Sąsiada” 

- Dziękujemy parafianom z rej. Podkamycza, oraz ul. Długoszowskiego i Na Nowinach za 

złożone ofiary na kwiaty do Bożego Grobu.  

- Ekstremalna Droga Krzyżowa z Mydlnik do Czernej rozpocznie się w piątek 8 kwietnia 

o godz. 21.00 Mszą św. w naszym kościele. Jest to całonocna wyprawa, w czasie której 

rozważamy Mękę naszego Pana Jezusa.  

Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości Bożych darów,  

radości oraz wzrastania w wierze i miłości ku Panu. 
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