INTENCJE MSZALNE
W int. Ś.P. + Marka OGRODZIŃSKIEGO w 1 rocz. śm. z
930 podziękowaniem za jego życie i prośbą o życie wieczne w
domu Ojca
28.III
00
Poniedziałek 17 W int. Ś.P. + Mieczysława RURKI (17 gr.)
W int. Ś.P. + Jana KACZYŃSKIEGO (od Krystyny i Michała
1900
Skibów)
W int. Ś.P. Ireny, Stanisława, Julianny, Teofila i Jana,
930 SOBCZYKÓW, Filipa i Antoniny MATULKÓW , c.r.
SOBCZYKÓW i MATULKÓW
29.III
00
Wtorek 17
W int. Ś.P. + Mieczysława RURKI (18 gr.)
1900 W int. Ś.P. + Antosia i Helenki OGRODZIŃSKICH
9
30.III
Środa

30

1700
00

19

31.III
1700
Czwartek
1.IV
Piątek

1500

2.IV
Sobota

1700
1700

W int. Ś.P. + Mieczysława RURKI (19 gr.)
Dziękczynna za szczęśliwe rozwiązanie z prośbą o Boże błog. dla
rodziców i dzieci
W int. Ś.P. + Zofii i Krzysztofa NOWAKOWSKICH w 1 rocz.
śm. , Dariusza NOWAKOWSKIEGO
1/ W int. Ś.P. + Mieczysława RURKI (20 gr.)
2. W int. Ś.P. + Zdzisława KOJTYCHA w 3 rocz. śm.
O miłosierdzie dla świata i nawrócenie grzeszników, o ustanie
pandemii i za chorych z naszej parafii. Za kuszonych myślami o
apostazji. S.P. Genowefy i Tadeusza KAMIŃSKICH
W int. Ś.P. + Mieczysława RURKI (21 gr.)
W int. Ś.P. + Mieczysława RURKI (22 gr.)

1800 W int. Ś.P. + Zofii i Józefa PACHOLSKICH
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00

8
930
1130

1600
18

00

W int. Ś.P. + Mariana i Marii TOKAJÓW
W int. Ś.P. + Mieczysława RURKI (23 gr.)
W int. Ś.P. + Krzysztofa KUCHARSKIEGO w 10 rocz. śm., Józefa
i Genowefy KUCHARSKICH, Józefa i Genowefy
SZCZEPANIAKÓW, Barbary WALENDZIK
W int. Ś.P. + Adama w 8 rocz. śm. I Mariana KOŁECKICH, Ś.P.
Heleny BOROWSKIEJ w 12 rocz. śm.,
W int. Ś.P. + Heleny, Stanisława, Ryszarda, Piotra i Mariusza
MICHALSKICH,
+Renaty
KOZŁOWSKIEJ
„Bóg
zapłać” za ofiary
na pokrycie
kosztów druku naszej gazetki

WYPŁYŃ
NA GŁĘBIĘ
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LITURGIA SŁOWA
Czytanie I: Joz 5, 9a.10-12 * Ps 34 * Czytanie II: 2Kor 5,17-21

Ewangelia: Łk 15, 1-3.11-32

Zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to
szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie. 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 majątku, która na
mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy
syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój
majątek, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej
krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał 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 z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do
mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie; już nie jestem godzien
nazywać się twoim synem: uczyń mię choćby jednym z najemników. Wybrał 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 Bogu i
względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Lecz ojciec rzekł 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 bawić się, ponieważ ten mój syn był
umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się bawić. Oto słowo Pańskie
WSTANĘ I PÓJDĘ

Większość tłumaczeń w ten sposób oddaje moment decydujący w życiu marnotrawnego syna,
przełom, po którym może być już tylko lepiej. Ale nim podjął tę życiodajną decyzję
doświadczył goryczy fałszywego wyboru, którego dokonał jeszcze w domu ojca. Tygodnie,
miesiące a może lata upłynęły od tamtych wydarzeń, gdy postanowił w swym sercu, by wstać
i odejść z domu ojca z kiesą pełną należnego mu majątku. Dokonał wyboru, który

dosłownie i w przenośni odwrócił go Syn marnotrawny podejmuje ryzyko, by
plecami
do ojca. Rozpoczynając zbliżyć się do światła i w prawdzie
wędrówkę myślał zapewne, że jest to osądzić swój fałszywy wybór. „Wstanę
droga ku pełni wolności. Człowiek od i pójdę do mojego ojca”. Ale w dziele
początku jest kuszony fałszywą wizją zbawczym taka decyzja grzesznika jest
wolności. Szatan łudził i łudzi możliwa tylko dlatego, że Bóg pierwszy
stworzenie, że stanie się wolne nas umiłował i dał nam swego
odrzucając Stwórcę.
Syna – jedynego
Gwarantem prawdziwej
Zbawiciela człowieka
wolności dziecka jest
i Drogę powrotu do domu
czuła miłość ojca. Syn
Ojca. Najpierw sam Jezus
marnotrawny stał się
zszedł na dno naszego
niewolnikiem fałszywej
grzechu. Święty Paweł
wizji wolności. Dopóki
odda tę prawdę w
brnął w swym uporze,
przejmujących słowach
zostawiając za plecami
skierowanych do
rodzinny dom, oddalał się
wszystkich
od ojca. Zatrzymał się na
marnotrawnych dzieci:
dnie, pośród świń, głodny
„W imię Chrystusa
i odarty z godności
prosimy: pojednajcie się
dziedzica – syna swego
z Bogiem. On to dla nas
ojca. Wreszcie zaczął
grzechem uczynił Tego,
myśleć – odżywają
który nie znał grzechu,
wspomnienia i dokonuje
abyśmy się stali w Nim
uczciwej oceny swej,
sprawiedliwością Bożą” (2
pożałowania godnej,
Kor 5,20-21). Pan Jezus na
sytuacji. Pierwsi rodzice
drodze krzyżowej upadał
przez grzech odwrócili
i powstawał, by dojść do
się plecami do Ojca, doświadczyli goryczy
celu, by zbawić ciebie i mnie. On,
zagubienia i ogołocenia. Nie podjęli jednak
który grzechu nie popełnił mówi:
decyzji: „Wstanę i pójdę do mojego ojca”. Nie
„Wstanę i pójdę do mojego Ojca”.
zweryfikowali swojego stosunku do Boga,
Ta droga prowadzi Go przez
wciąż byli do Niego plecami, nie chcieli
cierpienie i śmierć, abyśmy ponad
spojrzeć w oczy Ojca. „Każdy bowiem, kto
wszystkie dobra tego świata
się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła
umiłowali Ojca, który jest
i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono
w niebie.
jego uczynków” ( J 3,20).
Dzieci! Nie miłujcie świata ani tego, co jest na
świecie! Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim
miłości Ojca. Świat zaś przemija, a z nim
jego pożądliwość; kto zaś wypełnia wolę
Bożą, ten trwa na wieki. (1 J 2,15.17)
ks. Proboszcz

AKT POŚWIĘCENIA NIEPOKALANEMU SERCU
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
dokonany przez papieża Franciszka dnia 25 marca br.(fragment)
Królowo pokoju, wyjednaj światu pokój.
Niech Twój płacz, o Matko, poruszy nasze
zatwardziałe serca. Niech łzy, które za nas
przelałaś, sprawią, że znów zakwitnie owa
dolina, którą wysuszyła nasza nienawiść. I choć
nie milknie zgiełk broni, niech Twoja modlitwa
usposabia nas do pokoju. Niech Twoje
matczyne dłonie będą ukojeniem dla tych,
którzy cierpią i uciekają pod ciężarem bomb.
Niech Twoje macierzyńskie objęcie pocieszy
tych, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia
swoich domów i swej ojczyzny. Niech Twoje
bolejące Serce poruszy nas do współczucia
i przynagli do otwarcia drzwi i opieki nad
zranioną i odrzuconą ludzkością.
Święta Boża Rodzicielko, gdy stałaś pod krzyżem, Jezus, wskazując na ucznia
obok Ciebie, powiedział Ci: „Oto syn Twój” (J 19,26). W ten sposób zawierzył
Tobie każdego z nas. Następnie do ucznia, do każdego z nas, rzekł: „Oto Matka
twoja” (w. 27). Matko, chcemy Cię teraz przyjąć w naszym życiu i w naszej
historii. W tej godzinie ludzkość, wyczerpana i zrozpaczona, 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, a Twoje Serce bije dla nich i dla wszystkich
narodów zdziesiątkowanych przez wojnę, głód, niesprawiedliwość i nędzę.
My zatem, Matko Boga i nasza Matko, uroczyście zawierzamy i poświęcamy
Twojemu Niepokalanemu Sercu siebie samych, Kościół i całą ludzkość,
a zwłaszcza Rosję i Ukrainę. Przyjmij ten nasz akt, którego dokonujemy
z ufnością i miłością; spraw, aby ustały wojny, i zapewnij światu pokój. Niech
„tak”, które wypłynęło z Twojego Serca, otworzy bramy dziejów dla Księcia
Pokoju; ufamy, że poprzez Twoje Serce nastanie jeszcze pokój. Tobie więc
poświęcamy przyszłość całej rodziny ludzkiej, potrzeby i oczekiwania
narodów, niepokoje i nadzieje świata.
Niech za Twoim pośrednictwem Boże Miłosierdzie rozleje się na ziemię i niech
słodki rytm pokoju na nowo kształtuje nasze dni. Niewiasto, któraś powiedziała
Bogu „tak” i na którą zstąpił Duch Święty, przywróć pośród nas Bożą
harmonię. Ożyw nasze oschłe serca, Ty, któraś jest „żywą nadziei krynicą”. Ty,
któraś utkała człowieczeństwo Jezusa, uczyń nas budowniczymi komunii. Ty,
która przemierzałaś nasze drogi, prowadź nas drogami pokoju. Amen.

