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Nawróćcie się do Pana Boga waszego!
On bowiem jest łaskawy, miłosierny,
nieskory do gniewu i wielki
w łaskawości, a lituje się
na widok niedoli.”
Strona

1

Jl 2,12-13

V Niedziela Wielkiego Postu,
13 marca 2016 r.
700 Msza święta z nauką dla
wszystkich
900 Msza święta z nauką dla
Uczniów naszej Szkoły
00
11 Msza święta z nauką dla
wszystkich
1730 Gorzkie Żale z kazaniem
pasyjnym
1800 Msza święta z nauką dla
wszystkich

Poniedziałek,
14 marca 2016 r.

1500
1600
1800

800 Msza św. z nauką dla
dorosłych
1000 Nabożeństwo dla Dzieci
Szk. Podstawowej
1100 Nabożeństwo dla
Uczniów Gimnazjum
Nauka dla Dzieci Szk. Podstawowej
Nauka dla Uczniów Gimnazjum
Msza św. z nauką dla młodzieży i dorosłych

Msza św. z nauką dla dorosłych
Nabożeństwo dla Dzieci Szkoły Podstawowej
Nabożeństwo dla Uczniów Gimnazjum
Nauka dla Dzieci Szk. Podstawowej

Strona

800
1000
1100
1500
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Wtorek, 15 marca 2016 r.

1600 Nauka dla Uczniów Gimnazjum
1800 Msza św. z nauką dla młodzieży i dorosłych

Środa, 16 marca 2016 r.
800
930
1000
1100
1130
1530

Strona
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Msza św. z nauką dla dorosłych
Spowiedź dla Dzieci klas od III do VI
Msza św. dla Dzieci Szkoły Podstawowej
Spowiedź dla Uczniów Gimnazjum
Msza św. dla Uczniów Gimnazjum
do 1830 Spowiedź dla młodzieży i dorosłych
z przerwą od 1630 do 1700
1800 Msza św. z nauką dla młodzieży i dorosłych
na zakończenie rekolekcji.

Wielkopostny rachunek sumienia.

Strona

Przygotowując się do spowiedzi wielkanocnej, możesz sporządzić
listę grzechów, z których chciałbyś się uwolnić. Możesz też przejrzeć
swojej notatki duchowe lub przebiec myślą ostatni czas, aby
przypomnieć sobie, z czym najbardziej się zmagasz. Jednak nawet przy
najlepszej znajomości samego siebie, musisz uznać, że to Bóg jest twoim
ostatecznym Sędzią, a nie ty sam. Na szczęście jest On Sędzią, który zna
cię dogłębnie i kocha najczulszą miłością. To Bóg ukształtował twoje
wnętrze, zna wszystkie twoje dobre pragnienia, a także pokusy,
z którymi przychodzi ci się zmagać. A ponieważ zna wszystkie twoje
drogi, jest dla ciebie doskonałym Przewodnikiem w rachunku sumienia.
Potraktuj więc tym razem swój rachunek sumienia jako szczerą
rozmowę z Panem. Bądź otwarty na Jego światło, gdy zechce pokazać ci
dziedziny, które On pragnie przemienić i odnowić. Rozmawiaj z Panem
swobodnie, a zarazem szczerze, jakbyś rozważał jakiś trudny problem
z przyjacielem. Wraz z psalmistą proś Pana, by zbadał twoje serce
i pozwolił ci je poznać:
„Zbadaj mnie, Boże, i poznaj
me serce; doświadcz i poznaj
moje troski, i zobacz, czy
jestem na drodze nieprawej,
a skieruj mnie na drogę
odwieczną!” (Ps 139,23-24)
Droga ku dobru zaczyna się od
skruchy i nawrócenia. Jedynie
ty i Bóg znacie te obszary twojego życia, które najbardziej potrzebują
Jego uzdrawiającego dotyku. Lista nie musi być długa, nawrócenie
w jednej dziedzinie zwykle pociąga za sobą reakcję łańcuchową
w następnych. Na przykład uświadomienie sobie swojej pychy często
pomaga uporać się z zazdrością. Cokolwiek wykaże twój rachunek
sumienia, wiedz, że reakcją Boga jest miłosierdzie. Jesteś cenny w Jego
oczach – On ukształtował cię w łonie twojej matki (Ps 139,13). Usiądź
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„Boże, Twoja dłoń mnie prowadzi”

Strona

Zakres mojej odpowiedzialności Finanse, własność, zobowiązania,
środowisko naturalne, ludzie ode mnie zależni, dziesięcina:
Ojcze, jakie są Twoje priorytety? Co najbardziej leży Ci na sercu?
Jak mogę zarządzać swoimi sprawami w duchu miłosierdzia?
Czy jest jakiś obszar mojej odpowiedzialności, który powinienem
gruntownie przemyśleć?
Czystość serca
Kłamstwo, oszustwo, pożądliwość, rozwiązłość, cudzołóstwo: Boże, jak
mogę oczyścić swoje myśli i intencje? Jaką prawdę o mnie chcesz mi
pokazać? Jak mogę być wierny Tobie w sprawach mego serca?
Służba
Rodzina, ludzie starsi, ubodzy, chorzy, sąsiedzi, zaangażowanie, praca,
Wypoczynek: Jezu, czy dobrze wykorzystuję swój czas?
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więc spokojnie i poproś Go, by był z tobą podczas rachunku sumienia.
A kiedy przyjdzie ci na myśl określony grzech, uznaj, że pokazał ci go
sam Bóg.
Poniżej znajdziesz listę obszarów, które
warto przemyśleć w dialogu z Panem.
Kult Boga
Święcenie niedzieli, szacunek dla
imienia Bożego, regularna modlitwa:
Panie, jak mogę głębiej Cię poznać?
Czy kocham Cię z całego swego serca,
całym swoim umysłem, całą duszą i ze
wszystkich sił? Jakiej konkretnie modlitwy,
jakiego nabożeństwa, sakramentu czy cnoty ode mnie pragniesz?
Co mam w sobie zmienić względem Ciebie?
Relacje z bliźnimi
Rodzice, dzieci, współmałżonek, współpracownicy, znajomi, obcy,
małżonkowie, osoby samotne, osoby zakonne:
Duchu Święty, które z moich relacji wymagają ode mnie pojednania,
uzdrowienia, cierpliwej miłości? Czy jest ktoś, kogo mogę wesprzeć radą
lub pomocą w duchu braterskiej miłości? Jak mogę przybliżyć się do
ludzi, z którymi żyję na dystans?

Czy jakaś osoba lub działalność nie stała się dla mnie bożkiem? Czy jest
jakieś dzieło, jakaś osoba lub grupa osób, do służenia którym chcesz
„Słowo w śród nas”

Krótkie medytacje
IV Niedziela Wielkiego Postu – 6 marca 2016 r.
„ 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».
Łk 15, 11-32

Strona

Po czterdziestu latach wędrówki na pustyni Izrael słyszy: „Dziś zrzuciłem
z was hańbę egipską”. Czy podobna deklaracja nie powinna paść
znacznie wcześniej? Chociaż módlmy się by wówczas, gdy zginęli
Egipcjanie, a Izrael tańczył radośnie na drugim brzegu Morza
Czerwonego? Nie, ponieważ hańba Izraela polegała nie na tym, że
został zniewolony, ale na tym, że mentalnie stał się niewolnikiem.
Można cierpieć niewolę, a mimo to pozostać wolnym w sercu,
w sposobie myślenia i w dążeniach. Wydarzenia podczas wędrówki na
pustyni wielokrotnie dowiodły, iż Izraelici wewnętrznie nie opuścili
niewoli. Nie byli zdolni zaufać Bogu, chociaż wielokrotnie pomagał im
troskliwie i z mocą. Woleli raczej marną egzystencję niewolników niż
walkę o wolność i własny kraj. Lepsza zdawała się im koegzystencja
z poganami niż budowanie kraju, w którym będzie czczony jedyny Pan.
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Czy przyjmę dar wolności?

Syn marnotrawny doświadczył wolności danej od ojca – opuścił dom
z połową należnej mu własności. Ojciec nie zrobił niczego, by go
powstrzymać. Syn podjął decyzję o powrocie dopiero wtedy, gdy
uzmysłowił sobie, że stał się niewolnikiem skazanym na łaskę i niełaskę
właściciela świń. Pamięć o wolności, którą cieszył się jako syn, ochroniła
go przed nędznym życiem niewolnika. Świadomość syna bądź
niewolnika kształtuje nasze życie. Przez chrzest zostaliśmy pojednani
z Bogiem i staliśmy się Jego dziećmi. Choć obiektywnie dano nam
wolność, wcale nie musimy żyć jako wolni. Wciąż możemy nosić w sobie
mentalność niewolnika. Przestraszeni, uwikłani w nieczyste gry,
zatrwożeni wobec czyjejś opinii, poddani swoim pożądaniom
i zachciankom, bez aspiracji i pragnień na miarę dzieci Króla. By
skorzystać z łaski chrztu, trzeba najpierw dostrzec, co jest naszą „hańbą
egipską”. Następnie wyznać: „Zgrzeszyłem przeciw Tobie, nie jestem
godzien nazywać się Twoim synem”. Jest to pierwszy czyn syna –
odważne oddanie się pod sąd Ojca.
Oremus

Strona

Jezus udał się na Górę
Oliwną, ale o brzasku zjawił
się znów w świątyni. Cały lud
schodził się do Niego,
a On, usiadłszy, nauczał ich.
Wówczas uczeni w Piśmie
i faryzeusze przyprowadzili
do Niego kobietę, którą
dopiero co pochwycono na
cudzołóstwie, a postawiwszy
ją pośrodku, powiedzieli do
Niego: „Nauczycielu, tę
kobietę dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz nakazał nam
takie kamienować. A Ty co powiesz?”. Mówili to, wystawiając Go na próbę, aby
mieli o co Go oskarżyć. Lecz Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w
dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: „Kto z was jest bez grzechu,
niech pierwszy rzuci w nią kamieniem”. I powtórnie schyliwszy się, pisał na ziemi.
Kiedy to usłyszeli, jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych, aż
do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. Wówczas Jezus,
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V Niedziela Wielkiego Postu – 13 marca 2016 r.

podniósłszy się, rzekł do niej: „Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił?”. A ona
odrzekła: „Nikt, Panie!”. Rzekł do niej Jezus: „I Ja ciebie nie potępiam.
Idź i odtąd już nie grzesz”. J 8,1-11

Czy wiem, że istnieje przebaczenie?

Strona

8

Wyznanie grzechów w spowiedzi lub w przyznaniu się do winy wobec
kogoś, kogo skrzywdziliśmy, jest sprawą trudną. Niekiedy jednak o wiele
trudniejsze jest realne przyjęcie przebaczenia. Czym ono jest?
Ewangelia mówi o przebaczeniu jako o darowaniu długu. Dłużnik,
któremu anulowano dług, wzbogacił się niesprawiedliwie i mimo to
został zwolniony z odpowiedzialności. Ale przecież nie zmodyfikowano
dzięki temu przeszłości, historia kredytowa niesie ślad jego
niewypłacalności. Otrzymujący przebaczenie jest w podobnej sytuacji.
Nie obciąża go wina, ponieważ został usprawiedliwiony. Nie jest jednak
kimś, kto nie dopuścił się zła. Nie jest „nowonarodzony”, ale, owszem,
darowano mu życie. Mimo iż krzywda, której się dopuścił, trwa nadal.
Kobieta przyprowadzona do Chrystusa spodziewa się tego, co jej się
należy: wyroku śmierci. Nie ma żadnych powodów, dla których
sprawiedliwy rabbi nie miałby potwierdzić słów Mojżesza. Zaraz
zapadnie ostateczny wyrok. Tak się jednak nie dzieje. Rabbi z Nazaretu
nie jest zainteresowany podaniem rozstrzygającego werdyktu. Nie broni
kobiety, nie przeczy faktom, nie szuka przesłanek łagodzących. Na
koniec – choć jest jedynym bez winy i mógłby ją potępić – mówi: Ja
ciebie nie przekreślam, „idź i odtąd już nie grzesz”. Pełne realizmu
zdanie. Kryją się w nim inne: „Wiemy, do czego jesteś zdolna. Tak było,
taka jest prawda o tobie. Przeszłość jednak nie musi się powtórzyć, choć
pewnie będzie ci ciążyć. Nie jesteś przekreślona, skazana na powtórkę
dotychczasowej drogi. Przyjmij uniewinnienie, przyjmij siłę
z odzyskanego życia. Wykorzystaj ją, by żyć inaczej”. Czy kobieta
poczuła jedynie ulgę, bo uniknęła śmierci, czy też uwierzyła, że jest
w niej siła do innego sposobu życia? Przyjęcie przebaczenia jest możliwe
wtedy, gdy spojrzę na siebie oczami Tego, kto wybacza, i – jak On –
uwierzę, że moje życie jest warte ocalenia.
Oremus

Niedziela Palmowa – 20 marca 2016 r.
Gdy jechał, słali swe płaszcze
na drodze. Zbliżał się
już do zboczy Góry Oliwnej,
kiedy całe mnóstwo uczniów
zaczęło wielbić radośnie Boga
za wszystkie cuda, które
widzieli. I mówili głosem
donośnym: „Błogosławiony
Król, który przychodzi w imię
Pańskie. Pokój w niebie
i chwała na wysokościach”.
Lecz niektórzy faryzeusze spośród tłumu rzekli do Niego: „Nauczycielu, zabroń
tego swoim uczniom!”. Odrzekł: „Powiadam wam: Jeśli ci umilkną,
kamienie wołać będą”. Łk 19,28-40

Strona

Eucharystia jest sądem na wzór sądu, jaki dokonuje się podczas
wspominanych dziś wydarzeń: wjazdu Chrystusa do Jerozolimy i Jego
męki. Liturgia uzmysławia nam to za każdym razem, gdy wraz
z Aniołami wołamy: „Święty, Święty, Święty... Hosanna... Błogosławiony,
który idzie w imię Pańskie”. Ci, którzy w Jerozolimie witali Chrystusa
i chcieli, by ich wybawił, niespełna tydzień później domagali się Jego
śmierci. Pan podczas swojej męki nie sądzi nikogo. Tłum stojący przed
Piłatem sam wydaje na siebie wyrok. Wobec Chrystusa okazuje się, kim
ci ludzie są naprawdę – żądnymi krwi barbarzyńcami. Odrzucili władzę
Boga nad sobą, a wybrali króla według własnych upodobań – Barabasza.
Świętemu nie okazują czci, ale wywyższają podobnego sobie
buntownika. W liturgii eucharystycznej stajemy wobec najświętszego
Boga, którego uwielbiają serafini. Zarazem bierzemy udział w pamiątce
Jego ofiary na krzyżu. Do Niego kierujemy wołanie: „Wybaw nas”, tak
bowiem możemy tłumaczyć aramejskie słowo „Hosanna”. Możemy być
podobni do tłumów zebranych w Jerozolimie nawet wtedy, gdy prosimy
o wybawienie, klękamy wobec hostii i kielicha lub gdy wyznajemy:
„Panie, nie jestem godzien”. Obojętni na Jego mękę, nieczuli na
gorszącą niesprawiedliwość, hołdujący swoim niskim instynktom.
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Hosanna….

Strona
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Możemy jednak uczyć się od ukrzyżowanego z Chrystusem złoczyńcy
i się nawrócić. Wielki Tydzień to bardzo trudny czas. W kolejne dni
możemy towarzyszyć Jezusowi Panu lub być tylko gapiami na dziedzińcu
arcykapłana czy na placu przed pałacem Piłata. Możemy prosić jak łotr
lub obojętnie potrząsać głowami, jak członkowie Sanhedrynu. Dokonuje
się sąd nad światem. Od miejsca, jakie każdy zajmie, zależy, jaki wyrok
wyda na siebie samego.
Oremus

Strona

W kwietniu ubiegłego roku papież Franciszek wydał bullę
ogłaszającą nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia, Rok Jubileuszowy
poświęcony miłosierdziu Bożemu, który rozpoczął się 8 grudnia 2015
roku, a zakończy się 20 listopada 2016 roku. W dokumencie tym papież
kilkakrotnie podkreślił, że miłosierdzie jest głównym przymiotem Boga,
kluczowym aspektem posłannictwa Jezusa i fundamentem misji
Kościoła. Ojciec Święty ukazał okres Wielkiego Postu jako „istotny
moment w celebrowaniu i doświadczaniu miłosierdzia Boga, określając
go jako bardzo dobry czas, by „odkryć na nowo miłosierne oblicze Ojca”
[Misericordiae vultus,17].
Jesteśmy właśnie na progu tego
uprzywilejowanego okresu. Jest to wspaniała okazja, aby lepiej poznać
Boże miłosierdzie, a przede wszystkim go doświadczyć. Słowo
„miłosierdzie” ma dwa podstawowe znaczenia. Po pierwsze, jest
podjęciem decyzji, by okazać współczujące wsparcie temu, kto znalazł
się w potrzebie. Ta forma miłosierdzia wyraża się poprzez dobroć
,hojność i okazywanie miłości bliźniemu. Po drugie, miłosierdzie jest
decyzją udzielenia przebaczenia temu, kto zawinił. Objawia się ,gdy
rezygnujemy z osądu, puszczamy w niepamięć obrazę i zamiast kary czy
zemsty ofiarujemy krzywdzicielowi przebaczenie i pokój. Jest to rodzaj
miłosierdzia, które „odnosi triumf nad sądem”, gdyż traktuje winowajcę
nie według tego, na co zasłużył, ale według bezgranicznej miłości jaką
darzy go Bóg [Jk 1,13;Ps 103,10]. Jezus przebaczył kobiecie przyłapanej
na cudzołóstwie, przebaczył Piotrowi to, że się Go wyparł, przebaczył
Samarytance, która rozwodziła się pięć razy, a obecnie żyła
z mężczyzną, który nie był jej mężem. Przebaczył nawet tym, którzy Go
ukrzyżowali. Ofiara życia była kulminacją wszystkich dzieł miłosierdzia,
których dokonał na ziemi. Ogłaszając nadzwyczajny Jubileusz
Miłosierdzia, papież Franciszek wspomniał o trzech przypowieściach
Jezusa mówiących o miłosierdziu. Są to przypowieści o zaginionej owcy,
zagubionej drachmie i synu marnotrawnym. Papież stwierdza,
że w tych przypowieściach „Jezus objawia naturę Boga jako naturę Ojca,
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Wielki Post i Boże Miłosierdzie

który nigdy nie uważa się za zwyciężonego, dopóki nie sprawi, że
poprzez współczucie i miłosierdzie zniknie grzech i pokonane zostanie
odrzucenie”[Misericordiae vultus,9].Przypowieści Jezusa mówią, że Bóg
Ojciec jest „miłosierny...i łaskawy, nieskory do gniewu i bardzo
łagodny[Ps 103,8].Jeśli przygniata cię wstyd i poczucie winy lub sądzisz,
że z powodu ciężkiego grzechu zmarnowałeś sobie życie, PRZYJDŹ do
OJCA. Wiedz, że On może przebaczyć wszystko .Jeśli nie chodzisz
systematycznie do kościoła, wszystko jedno z jakiego powodu, daj Bogu
szansę wejścia w twoje życie w tym Wielkim Poście. On sam staje przed
tobą, by mówić ci o swojej miłości i zapewniać, jak bardzo jesteś dla
Niego cenny. Uczynki miłosierdzia względem duszy i ciała:
1.Grzeszących upominać.
2.Nieumiejętnych pouczać.
3.Wątpiącym dobrze radzić.
4.Strapionych pocieszać.
5.Więźniów pocieszać.
6.Urazy chętnie darować.
7.Modlić się za żywych i
umarłych.

1.Głodnych nakarmić.
2.Pragnących napoić.
3.Nagich przyodziać
4.Podróżnych w dom przyjąć.
5.Krzywdy cierpliwie znosić.
6.Chorych nawiedzać.
7.Umarłych pogrzebać.
Opracował Tadeusz .Potęga
[Wykorzystano „Słowo wśród nas”.

Intencje Mszy św. w marcu 2016 r.
Wtorek, 1.03. Dzień powszedni
7 + Janina Polak
1800 + Jadwiga Zubczewska
Środa, 2.03. Dzień powszedni
00
7 + Jadwiga Zubczewska
1800 + Agata Kasperek
Czwartek, 3.03. Dzień powszedni
00
7 + Janina Polak
1800 + Jadwiga Zubczewska
Piątek, 4.03. Święto Św. Kazimierza, królewicza
00
7 + Jadwiga Zubczewska
1800 + Antoni Niziołek w 3 r. śm.
Sobota, 5.03. Dzień powszedni
00
7 + Agata Kasperek
1800 W int. Róż Różańcowych
Niedziela, 06.03. IV Niedziela Wielkiego Postu

Strona

12

00

13
Strona

700 Za Parafian
1100 + Dawid Bargiel
900 + Jadwiga Zubczewska
1800 + Stanisław Dubiel w 16 r. śm.
Poniedziałek, 07.03. Św. Perpetuy i Felicyty, męczennic
00
7 + Jadwiga Zubczewska
1800 + Agata Kasperek
Wtorek, 08.03. Dzień powszedni
00
7 + Tadeusz i Józefa Miłobóg
1800 + Jadwiga Zubczewska
Środa, 09.03. Dzień powszedni
00
7 + Jadwiga Zubczewska
1800 + Agata Kasperek
Czwartek, 10.03. Dzień powszedni
00
7 + Janina Polak
1800 + Jadwiga Zubczewska
Piątek, 11.03. Dzień powszedni
00
7 + Jadwiga Zubczewska
1800 + Agata Kasperek
Sobota, 12.03. Dzień powszedni
00
7 + Jadwiga Zubczewska
1800 + Agata Kasperek
Niedziela, 13.03. V Niedziela Wielkiego Postu
00
7 + Jadwiga Zubczewska
1100 + Marianna Gierczak w 10 r. śm.
900 + Za Parafian
1800 + Jan i Emilia Boczek oraz
Józef i Emilia Skowron
Poniedziałek, 14.03. Dzień powszedni
700 + Janina Polak
1800 + Jadwiga Zubczewska
Wtorek, 15.03. Św. Patryka, biskupa
700 + Joanna Maciejewska
1800 + Jadwiga Zubczewska
Środa, 16.03. Św. Cyryla Jerozolimskiego, biskupa
00
7 + Jadwiga Zubczewska
1800 + Marianna i Czesław Zygma
z wnukiem Rafałem
Czwartek, 17.03. Św. Patryka, biskupa
700 + Janina Polak
1800 + Jadwiga Zubczewska
Piątek, 18.03. Św. Cyryla Jerozolimskiego, biskupa
700 + Jadwiga Zubczewska
1800 + Leokadia, Zofia i Walenty
Skowronek
Sobota, 19.03. Uroczystość św. Józefa, oblubieńca NMP
00
7 + Stefania i Marian Bether
1800 + Jadwiga Zubczewska
Niedziela, 20.03. Niedziela Palmowa, Męki Pańskiej
00
7 Za Parafian
1100 Roczki
900 W int. Józefa o Boże błog. wszelkie 1800 + Jadwiga Zubczewska
łaski i opiekę Matki Bożej
Poniedziałek, 21.03 Wielki Poniedziałek
00
7 + Jadwiga Zubczewska
1800 + Aleksander, Izabela i Andrzej

Wtorek, 22.03 Wielki Wtorek
7 + Józef i Emilia Czernek z zięciem
1800 + Leon Jaworski z żoną Stefanią
Tadeuszem
Środa, 23.03 Wielka Środa
00
7 W int. Magdaleny z ok. 32 r. Ur.
1800 + Zbigniew Maliński w 9 r. śm.
o Boże błog. i opiekę Matki Bożej
Czwartek, 24.03. Wielki Czwartek
00
18 Liturgia Wieczerzy Pańskiej:
1. Za kapłanów
2. W int. Moniki o Boże błog. i opiekę Matki Bożej
Piątek, 25.03. Wielki Piątek
00
18 Liturgia Męki i Śmierci Jezusa
Sobota, 26.03. Wielka Sobota
00
18 Liturgia Wigilii Paschalnej:
1.
2. w int. Marty z ok. 18 r. Ur. o Boże błog., Dary Ducha Świętego i opiekę
Matki Bożej na dalsze lata.
00
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Rozwiązaniem krzyżówki dla dorosłych
z gazetki nr 2/2016"Głos św. Brata Alberta" jest
hasło: „NIECH MIŁOSIERDZIE ODNOSI
TRIUMF NAD SĄDEM”. Nagrody książkowe pt.:
„Najpiękniejsze Polskie Sanktuaria”
wylosowały osoby: Edward Pępek, Ewa Dyduch
i Katarzyna Ostapkowicz.
Gratuluję !!!
Nagrody są do odebrania
w zakrystii.
Hasło z Krzyżówki nr
3/2016 proszę nadsyłać do 13 marca, na
adres mailowy: pelczarw@onet.pl lub proszę
przynieść do zakrystii. Spośród osób, które
nadeślą prawidłowe rozwiązania zostaną
wylosowane 3 nagrody pt.: „Boże
Miłosierdzie, Kult, Historia, Sanktuarium ”.
Pozdrawiam wytrwałych ks. Wacław.
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Krzyżówka dla dorosłych 3/2016 r.

POZIOMO: 1. Jesteśmy do niego wezwani, szczególnie w Wielkim Poście;
5. Np. Wielkanocne; 9. Post albo Tydzień;11. … Boża, dar Ducha Świętego;
14. Napój z owoców; 15. Jeden z proroków mniejszych; 16. Faryzeusz, który
potajemnie spotkał się z Jezusem; 17. Żydowskie Prawo; 19. Miłość lub uczta; 22.
Siedzi blisko kowadła (Syr 38,28); 24. Trzy Jezus był w grobie; 25. Na nim
Zasiadający w niebie; 28. Baranek po łacinie; 29. „ … jest brama i wąska droga”
(Mt 7,14); 31. Skrót Listu do Koryntian; 33. Wartościowy tłuszcz np. z wieloryba;
34. Szatan, czart; 35. Skrót Księgi Ozeasza; 36. „Ubi tu Caius, … ego Caia”;
37. „… caritas et amor, Deus ibi est”; 39. Głoszenie podstawowych prawd wiary,
nauczanie apostolskie; 42. Element stroju arcykapłana; 43. „… przywłaszczona
może ogłupić mędrca” (Koh 7,7); 45. Internetowa sieć społecznościowa, której
używa papież Franciszek; 47. Siglum sióstr sług Jezusa; 48. Mamy je znosić
cierpliwie (2 Kor 1,6); 49. … nie drużba;
PIONOWO: 1. Dobra … to Ewangelia; 2. Uroczystość Zmartwychwstania
Pańskiego; 3. Siglum karmelitów; 4. Góra, z której Mojżesz oglądał Ziemię
Obiecaną; 6.Miła wydzielana przez olejek nardowy; 7. Zabity przez brata;
8. Sztuka lub architektura służąca kultowi; 10. Sanktuarium na Podlasiu;
12. Wielkanocy albo Bożego Narodzenia, trwa 8 dni; 13. Sakrament pokuty
i …; 14. Jeśli sól go utraci, na nic się nie przyda; 18. Skrót Księgi Aggeusza; 20. Kraj
ze stolicą w Wiedniu; 21. „Miłosierni … dostąpią”; 23. Chemiczny symbol srebra;
25. … Paschalne; Wielki Czwartek, Piątek i Sobota; 26. … albo piekło;
27. Księga Psalmów; 30. Wschodni hymn liturgiczny, np. ku czci Matki Bożej;
32. Różne, różnorodne; 38. „Błogosławiony, który … w imię Pańskie”;
40. Towarzysz Pawła, adresat jego listu; 41. Pokarm pasterzy; 44. Kozioł;
46. Siglum Księgi Nehemiasza;47. Siglum Księgi Abdiasza
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Hasło: …………………………………………………………………………………………………
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Drogie Dzieci!
Minęły już ferie zimowe a Wielki Post trwa dalej.
Pamiętajmy, że Wielki Post ma nam pomóc w ocenie siebie samego, by móc
stanąć w prawdzie i nawrócić się do Boga. Każdy z Nas powinien obrać sobie za
cel konkretne postanowienie lub wyrzeczenie i trzymać się go do końca
Wielkiego Postu. Przed nami REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE, które rozpoczną się
w niedzielę, 13 marca i potrwają do środy 16 marca. W ramach zajęć szkolnych
będziemy uczestniczyć w nabożeństwach i w naukach prowadzonych przez ks.
Jacka Pędziwiatra. Program rekolekcji jest umieszczony na 2 i 3 stronie gazetki.
Niech ten czas będzie dla nas błogosławiony.
V Niedziela Wielkiego Postu,
13 marca 2016 r.
900 Msza święta z nauką dla
Uczniów naszej Szkoły
Poniedziałek, 14 marca 2016 r.
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1000
1100
1500
1600

Wtorek, 15 marca 2016 r.
Nabożeństwo dla Dzieci Szkoły Podstawowej
Nabożeństwo dla Uczniów Gimnazjum
Nauka dla Dzieci Szk. Podstawowej
Nauka dla Uczniów Gimnazjum
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1000 Nabożeństwo dla Dzieci
Szk. Podstawowej
00
11 Nabożeństwo dla
Uczniów Gimnazjum
00
15 Nauka dla Dzieci Szk.
Podstawowej
1600 Nauka dla Uczniów Gimnazjum

930
1000
1100
1130

Środa, 16 marca 2016 r.
Spowiedź dla Dzieci klas od III do VI
Msza św. dla Dzieci Szkoły Podstawowej
Spowiedź dla Uczniów Gimnazjum
Msza św. dla Uczniów Gimnazjum

Krzyżówka dla Dzieci
Rozwiązanie krzyżówki dla dzieci z nr 2/2016 gazetki „Głos
św. Brata Alberta to: „W ŚRODĘ POPIELCOWĄ POST
ROZPOCZYNAMY WTEDY SŁODYCZY SIĘ WYRZEKAMY.”
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Laura Rusnak. Gratuluję.
Ks. Wacław
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Nagrody otrzymują Dzieci:
Nagroda czekają w zakrystii.
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Poznajemy naszą diecezję (7)

Strona

Sanktuarium Matki Bożej Cieszyńskiej
W Parafii Świętej Marii Magdaleny znajduje się cieszyński kościół,
który został wzniesiony w XIII wieku z fundacji żony księcia opolskoraciborskiego Władysława Opolskiego –
Eufemii. Początkowo kościół nosił tytuł
Najświętszej Maryi Panny, a opiekę nad
nim sprawowali Dominikanie. W czasie
Reformacji przeszedł w ręce ewangelików
(1544-1611), a Zakonnicy udali się do
Oświęcimia. W 1611 roku wrócili
z powrotem, lecz klasztor nigdy nie doszedł
do dawnej świetności. Po pożarze miasta
w 1789 roku Dominikanie na zawsze
opuścili Cieszyn, a ich kościół stał się
jedynym wtedy kościołem parafialnym
w mieście. Poprzez odbudowę i dobudowanie wieży nabrał cech
barokowych, który to styl utrzymany jest do dnia dzisiejszego. Oprócz
wieży w stylu barokowym wyróżnić można ołtarze oraz ambonę
i chrzcielnicę - dłuta śląskiego rzeźbiarza Jana Józefa Schuberta
z Opawy. Ściany ozdabiają pochodzące z końca XVIII wieku obrazy Drogi
Krzyżowej pędzla Ignatza Günthera z Opawy. Późnobarokowy ołtarz
główny z 1795 r. został wykonany przez morawskiego artystę Andreasa
Kaspra Schweigla z Brna. U podstawy rzeźbiarz autor umieścił figury
świętych Piotra i Pawła, zaś w szczycie – symbol Opatrzności Bożej.
W 1858 roku na ołtarzu zawieszono namalowany w Wenecji obraz
przedstawiający mycie nóg Chrystusowi przez świętą Marię Magdalenę.
W 1997 roku zawieszono tu XVII-wieczny obraz Matki Bożej
Cieszyńskiej, ozdobiony koronami z filigranu cieszyńskiego (technika
złotnicza). Podczas obchodów pięciolecia koronacji obrazu Matki Bożej
Cieszyńskiej ks. bp Tadeusz Rakoczy, ówczesny ordynariusz diecezji
Bielsko-Żywieckiej ustanowił kościół św. Marii Magdaleny diecezjalnym
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Sanktuaria - część 4

sanktuarium maryjnym. Kościół kryje szczątki wszystkich Piastów
cieszyńskich, a także niektórych przedstawicieli lokalnej szlachty.
Z dawnych nagrobków ocalała XV-wieczna gotycka rzeźba księcia
Przemysława I Noszaka (+1404) lub Kazimierza I (+1358) wykonana
przez nieznanego rzeźbiarza, związanego ze słynnym warsztatem Piotra
Parela w Pradze. W południowej nawie bocznej jest płyta nagrobna
Mikołaja Ruckiego, kasztelana cieszyńskiego (1664). W czasie renowacji
kościoła w latach 1962 – 1967, odsłonięto w zewnętrznych tynkach
gotycki wątek murów i maswerków w oknach. Kościół otaczają trzy
kaplice. Od północnego zachodu kaplica Świętego Krzyża, ufundowana
w 1660 roku przez Jana Fryderyka Larischa. Dominuje w niej dużych
rozmiarów barokowy krucyfiks z XVIII wieku. Od strony południowej
kaplica Najświętszego Sakramentu, wybudowana w 1804 roku. Znajduje
się w niej, pochodzący z Austrii, obraz Matki
Bożej Wspomożenia Wiernych, który według
tradycji pozostawił tu żołnierz z czasów
wojen napoleońskich. Od strony północnej
kaplica św. Melchiora Grodzieckiego. W
ołtarzu znajduje się obraz pędzla Jana
Wałacha,
przedstawiający
Męczennika
stojącego nad Olzą. Kaplica została
poświęcona św. Melchiorowi po jego
beatyfikacji, która miała miejsce w 1905
roku, za pontyfikatu papieża Piusa X.
Odpusty w kościele świętej Marii
Magdaleny: niedziela po 22 lipca - ku czci świętej Marii Magdaleny,
pierwsza niedziela września - ku czci św. Melchiora Grodzieckiego.
Biskup Roman Pindel ustanowił kościół świętej Marii Magdaleny
jedną z sześciu Bram Miłosierdzia na czas trwania Roku Jubileuszowego
(od 8 grudnia 2015 roku do 20 listopada 2016 roku), gdzie można
uzyskać odpust zupełny za siebie lub za zmarłych.
Justyna Migdał
Strona

Źródła: parafiamagdaleny.pl,
pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%9Bw._Marii_Magdaleny_w_Cieszynie,
diecezja.bielsko.pl
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By Albertus teolog - Praca własna, CC BY-SA 4.0,
commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=39846712

OGŁOSZENIE
w sprawie zapisu dzieci do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej
nr 18 im. C. K. Norwida
w Zespole Szkół
Podstawowo-Gimnazjalnym
w Bielsku-Białej
w roku szkolnym 2016/2017
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne
Szkoły Podstawowej nr 18 im.
Cypriana Kamila Norwida w Zespole Szkół PodstawowoGimnazjalnym nr 1 w Bielsku-Białej zaprasza Rodziców i Dzieci
z rocznika 2009 i 2010 na Dzień Otwarty - „W poszukiwaniu

Dyrekcja i nauczyciele

Strona

W programie m.in.:
Zapoznanie z ofertą edukacyjną szkoły. Zwiedzanie sal
lekcyjnych, świetlicy szkolnej, sali gimnastycznej, biblioteki.
Uczestnictwo w zajęciach i zabawach prowadzonych przez
nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej:
 plastycznych,
 przyrodniczych,
 muzycznych,
 zabawach logicznych.
Zajęcia z wykorzystaniem tablicy
multimedialnej. Zajęcia na ściance
wspinaczkowej.
Słodki poczęstunek dla wszystkich.
Upominki dla dzieci. W tym dniu będzie można zapisać dziecko
do klasy 1. Korzystając z elektronicznego systemu naboru.
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wiosennych kotów” w dniu 5 marca 2016 r. w godz.
od 10.00 do 14.00.
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Dekoracje Ciemnicy
i Grobu Pańskiego
Zwracam się z prośbą o pomoc
w przygotowaniu dekoracji Ciemnicy
na Wielki Czwartek i Grobu Pańskiego.
Jak co roku pragniemy upiększyć
naszą świątynię, tak, by wprowadzić
nas wszystkich w uroczysty nastrój
ŚWIĄT WIELKIEJ NOCY. Osoby, które pragną
pomóc w przygotowaniu wystroju świątyni
zapraszam do kościoła w Wielki Poniedziałek, 21
marca na godz. 18.45. Im więcej serc i rąk do
pracy tym szybciej wykonamy dekoracje.
Proszę także, by z okazji nabycia naszej Gazetki „Głos św.
Brata Alberta” złożyć na miarę możliwości dar finansowy
do puszki, w Niedzielę Palmową 20 marca 2016 r.

Serdecznie dziękuję i pozdrawiam

ks. Wacław

Świąteczny nr gazetki „Głos św. Brata
Alberta” ukaże się w Niedzielę Palmową,
20 marca 2016 r.
Bardzo dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie gazetki.
Niech Bóg Wam błogosławi na każdy dzień a Matka Boża otacza opieką.
Szczęść Wam Boże – ks. Wacław; pelczarw@onet.pl; Tel.: 605 358 245
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Parafia p.w. św. Brata Alberta,
ul. Norwida 15; 43-300 Bielsko-Biała; Tel.: 33/8149166
Kancelaria parafialna czynna we wtorki, czwartki
i w piątki od 800 do 900,
a w poniedziałki i środy od 1600 do 1730.

