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IV Niedziela Wielkiego Postu - Laetare 

Ewangelia wg św. Łukasza 15,1-3.11-32. 

W owym czasie 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: Powiedział też: »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. 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". 
Na to rozgniewał się i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. 
Lecz on odpowiedział ojcu: "Oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego 
rozkazu; ale mnie nie dałeś nigdy 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 przy mnie i wszystko moje do ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć z 
tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się"». 



Intencje mszalne 

 Poniedziałek 7. 03. 2016 – św. Perpetuły i Felicyty - męczennic 
7. 00 Za naszych zalecanych zmarłych w wypominkach, za ++ Kapłanów, Siostry 

Zakonne, spoczywających na naszym cmentarzu i za dusze czyśćcowe 

  

Wtorek 8. 03. 2016 – św. Jana Bożego – Dzień Kobiet 
18. 00 Przez wstawiennictwo Matki Najświętszej, do Bożej Opatrzności za wszystkie 

nasze Niewiasty z okazji Dnia Kobiet z prośbą o zdrowie, pomyślność i 

wszelkie Boże błogosławieństwo 

18. 30 Katecheza dla kandydatów do bierzmowania  z kl. I Gimnazjum 

  

Środa 9. 03. 2016 – św. Franciszki Rzymianki 
18. 00 Za + Zofię Sbielut, męża Lorenza, córkę, pięciu synów, dwie synowe i za ++ z 

rodziny Sbielut – Kurek 

  

Czwartek 10. 03. 2016  
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 Za ++ Marię i Jana Frejlich, Wincentego Cichoń, córkę Annę, zięcia Piotra, 

wnuka Jana i za ++ z pokr.  

DROGA KRZYŻOWA 

  

Piątek 11. 03. 2016  
17. 30 Nabożeństwo Drogi Krzyżowej (z udziałem dzieci i młodzieży) 

18. 00 MSZA ŚW. SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA   Za ++ Małgorzatę i Franciszka  

Świerc, ich ++ dwóch synów, córkę, dwóch zięciów i dwie synowe  

Katecheza dla dzieci I-komunijnych 

  

Sobota 12. 03. 2016  
18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja zbiorcza  

- Za + matkę Ingeborgę Bednorz w 30 dz. po śm.  

- Za + Tamarę Kindziak w 30 dz. po śm. 

  

Niedziela 13. 03. 2016 – V Niedziela Wielkiego Postu  
8. 00 Za + Łucję Grüner, + siostrę Urszulę, za ++ z rodziny i pokr. 

10. 30 Za ++  Jadwigę i Gerharda Welner z ok. rocznicy śmierci i za dusze 

czyśćcowe  

15. 45 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym 

16. 30 Intencja wolna 

 



Pozostałe ogłoszenia 

1. Dzisiejsza IV Niedziela Wielkiego Postu-Laetare zwiastuje połowę 

przygotowania paschalnego do Wielkanocy  

2. Bóg zapłać za ostatnią comiesięczną  kolektę parafialną na opał do naszego 

kościoła. Na ten parafialny cel wpłynęło 3.995 PLN i 20 GR i  0.50 EURO  

3. Tym wszystkim, którzy brali udział w tegorocznych rekolekcjach  

wielkopostnych składam z Ojcem Bogdanem Jezuitą serdeczne 

podziękowania  

4. Wszystkie nasze Niewiasty zapraszam na uroczystą Mszę z ok. Dnia 

Kobiet we wtorek o godz. 18.00  

5. Zachęcam także do udziału w Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach. W 

zakrystii można składać zalecki za naszych zmarłych, za których będziemy 

się modlili w czasie Dróg Krzyżowych  

6. We wtorek o godz. 19.00 próba chóru  

7. Zbiórka ministrantów w sobotę o godz. 12.00  

8. W piątki Wielkiego Postu po przyjęciu Komunii św. za pobożne 

odmówienie modlitwy: Oto ja najsłodszy Jezu (DN 26.5) przed 

wizerunkiem Chrystusa Ukrzyżowanego można uzyskać odpust zupełny, a 

w inne dni odpust cząstkowy. Za pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej 

można uzyskać odpust zupełny 

 

Patron tygodnia – św. Jan Boży 

Św. Jan Boży (Jan Cidade), brat Zakonny. Urodził się w Portugalii. Mając kilka lat, 

pod wypływem opowieści przygodnego wędrowcy wiedziony chęcią poznania świata, 

opuścił potajemnie rodzinny dom. Po parotygodniowej wędrówce znalazł schronienie i 

opiekę u jednego z mieszkańców hiszpańskiego miasteczka Oripeza, który nazwał 

małego chłopca "Janem otrzymanym od Boga - a Deo". Mając dwadzieścia kilka lat 

opuścił dom opiekunów Kilkakrotnie zaciągał się do wojska. Brał udział w wojnie 

hiszpańsko-francuskiej, był pod Wiedniem z korpusem ekspedycyjnym księcia d'Alba. 

Przebywał w afrykańskiej Ceucie, następnie na Gibraltarze. Przez pewien czas był 

wędrownym księgarzem. Podczas pobytu w Granadzie, pod wpływem kazania św. 

Jana z Avili, podjął radykalną zmianę swego życia. Żywiołowość, z jaką okazywał żal 

za grzechy i duchową przemianę, spowodowała, że posądzono go o postradanie 

zmysłów. Umieszczono go w szpitalu dla umysłowo chorych, w którym zetknął się z 

nieludzkimi sposobami traktowania chorych. Kiedy odzyskał wolność, podjął się na 

stałe opieki nad chorymi. Założył własny szpital, który utrzymywał z kwesty 

Organizował w nowej formie szpitalnictwo. Opiekował się także sierotami, ludźmi 



starymi, bezdomnymi, ubogimi, wędrowcami. z czasem pozyskał sobie towarzyszy- 

tworząc początki zakonu szpitalnego zwanego "dobrymi braćmi - bonifratrami". 

Wyczerpany pokutą i niezwykle aktywnym trybem życia. 

Św. Jan zmarł w roku 1550, mając 55 lat. Jego relikwie spoczywają w Granadzie. Jest 

patronem Granady; księgarzy chorych, pielęgniarek i szpitali, opiekunem służby 

zdrowia. 

W IKONOGRAFII przedstawiany jest w prostym habicie bonifratra. w ręku trzyma 

przekrojony owoc granatu, z którego wyrasta krzyż. 

Jego atrybutami są: cierniowa korona, żebrak na plecach, żebrak u stóp. 

Drugi list do Koryntian 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 

na 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. 

Humor 

- Pani Premier, jest problem. Według sondażu Polakom żyje się dobrze i są bardzo 

zadowoleni...  

- To świetnie! A problem?  

- Sondaż przeprowadzono w Wielkiej Brytanii... 

Egzamin z zoologii: Co to za ptak - pyta studenta profesor wskazując na klatkę, która 

jest przykryta tak, że widać tylko nogi ptaka. Nie wiem - mówi student. Jak się pan 

nazywa - pyta profesor. Student podciąga nogawki. Niech pan profesor sam zgadnie. 

Facet w roboczym ubraniu, ubrudzony cementem, w autosalonie:  

- A ile kosztuje Bentley GT coupe?  

- 250 000 euro.  

- Cholera... A na kredyt? Na rok?  

- 25 000 euro miesięcznie.  

- Dużo, kurdę... A na dwa lata?  

- 12 500 euro miesięcznie.  

- Blaszka, też niemało...  

- To może miałby pan ochotę na tańszy samochód?  

- Ochotę bym miał, ale płyta nam się przewróciła akurat na Bentleya... 


