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IV Niedziela Wielkiego Postu - Laetare 
 

Słowa Ewangelii wg św. Jana  

Jezus powiedział do Nikodema: 

«Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna 
Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg 
umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, 
nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po 
to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w 
Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył 
w imię Jednorodzonego Syna Bożego. 

A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali 
ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto źle czyni, 
nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby jego uczynki nie zostały ujawnione. 
Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki 
zostały dokonane w Bogu». 

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan 
Bracia: 

Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to 
nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia – łaską 
bowiem jesteście zbawieni – razem też wskrzesił i razem posadził na wyżynach 
niebieskich – w Chrystusie Jezusie, aby w nadchodzących wiekach przeogromne 
bogactwo swej łaski okazać przez dobroć względem nas, w Chrystusie Jezusie. 

Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest 
darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Jesteśmy bowiem Jego dziełem, 
stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, 
abyśmy je pełnili. 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 12. 03. 2018  

7. 00 Za + Zuzannę Lechowicz i d.op. 

18. 00 Za + ojca Romana Kotuła w 10 r. śm., za + matkę Katarzynę, za ++ z rodz. 

Patajewicz – Groszek i d.op. 

 Wtorek 13. 03. 2018 – Wspomnienie MB Fatimskiej 

7. 00 Do MBF za Czcicieli i Ofiarodawców Mszy św., za Dobrodziejów kościoła i 

w int. Chorych 

18. 00 Za ++ Marię i Stanisława Woszek, za ++ z rodz. Kluczny oraz za + Alojzego 

Warwas 

18. 30 Katecheza dla III klas Gimnazjum 

 Środa 14. 03. 2018  

18. 00 Za + Gertrudę Okos, córkę Renatę, za ++ z rodz. Okos – Wiench – Szywalski 

– Rzotki, za ++ zięciów, pokr. i dop. 

 Czwartek 15. 03. 2018  

8. 30 Różaniec w intencji młodego pokolenia 

9. 00 Za + Gintera Frejlich z ok. ur. 

9. 30 Droga Krzyżowa 

18. 00 Za ++ rodz. Jana i Annę Wolny, ich ++ rodziców, rodzeństwo, wnuka 

Tomasza, za ++ Józefa i Stefanię Puscz oraz d.op. 

 Piątek 16. 03. 2018  

17. 30 Droga Krzyżowa z udziałem dzieci i młodzieży 

18. 00 MSZA ŚW. SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA Za + Marię Nowak, męża 

Ludwika, ich ++ rodziców, dwóch zięciów, pokr. i d.op. 

18. 30 Katecheza dla dzieci I-Komunijnych 

 Sobota 17. 03. 2018   

18. 00 PIERWSZA  MSZA ŚW. NIEDZIELNA – INTENCJA ZBIORCZA   

- Za + Józefa Mikoda, żonę Leontynę, ++ rodziców z obu stron, za ++ z rodzin 

oraz d.op.  

- Za + męża, ojca i dziadka Guido Płaczek w dniu urodzin  

- Za + matkę Anastazję Waletzko w 3 r. śm., ++ rodziców, teściów, + zięcia 

Andrzeja, za + Marię Kosiorek, pokr. i d,op.  

- Za + Otylię Lepszy, męża Emila, za ++ rodz. z obu str. i ++ z rodz. Lepszy - 

Pielenga 

 Niedziela 18. 03. 2018 – V Niedziela Wielkiego Postu  

8. 00 Za + Stefanię Malcher w 10 r. śm., jej rodz. Marię i Franciszka Malcher, + 

siostrę Annę, za + szwagra Rajnarda i za + Kurta Jendryasek 

10. 30 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 

Heleny Czech z ok. 70 r. ur., za męża Józefa i za córki z rodzinami 

 



12. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP i św. Józefa  w int. Józefa Matejka z ok. 90 r. ur., 

za żonę Magdalenę, za dzieci, wnuki i całą rodzinę z pr. o zdrowie i wszelkie 

Boże błog. 

15. 45 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym 

16. 30 Za + Franciszka Stach w rocznicę śm., za żonę Marię, za ++ siostry Martę i 

Marię, za ++ rodz., teściów, + szwagierkę Annę Danisz, za ++ z pokr. i d.op. 

 

Pozostałe ogłoszenia 

1. Dzisiejsza IV Niedziela Wielkiego Postu – Laetare zwiastuje połowę okresu 

przygotowania paschalnego do Wielkanocy  

2. Bóg zapłać za zbiórkę do puszek na Misyjne Dzieło Pomocy „AD GENTES”. 

Na ten cel wpłynęło 478 Zł i 29 Gr.  

3. Kolekta za tydzień 18 marca jest wyznaczona na remonty obiektów 

diecezjalnych i konserwację zabytków sakralnych  

4. Tym wszystkim, którzy brali udział w naszych rekolekcjach wielkopostnych 

składam także gorące podziękowania  

5. Czcicieli Matki Boskiej Fatimskiej zapraszam na Mszę św. we wtorek o godz. 

7.00  

6. Zachęcam i zapraszam do udziału w Drogach Krzyżowych i w Gorzkich Żalach 

w niedzielę o godz. 15.45  

7. Do zakrystii można przynosić zalecki za naszych zalecanych zmarłych, za 

których będziemy się modlili w czasie tegorocznych Dróg Krzyżowych  

8. Zebranie Marianek w sobotę o godz. 11.00 

9. Zbiórka ministrantów w sobotę o godz. 12.00  

10. Próba chóru we wtorek o godz. 19.00 

11. Zaprasza się kibiców w niedzielę 11 marca o godz. 15.00 na mecz inaugurujący 

rundę wiosenną pomiędzy Groszmalem a LKS Porawie Większyce. Bilet wstępu 

– 5 złotych. Kobiety, dzieci oraz młodzież do lat 18 – wstęp wolny 

 

Patron tygodnia – św. Krystyna 

Św. Krystyna, męczennica, urodziła się w Persji. Kiedy pogański król perski, 

Chozroes I, rozpoczął krwawe prześladowanie, św. Krystyna miała należeć do 

najpierwszych, która padła jego ofiarą. Śmierć jej męczeńska miała nastąpić 13 marca 

559 roku. Z dekretem prześladowczym Chozroesa I łączył się pogrom, jaki poganie 

urządzili ludności chrześcijańskiej w Persji. Św. Krystyna musiała należeć do 

znakomitszych wśród nich, skoro tak prędko padła ofiarą prześladowania. Perskie imię 

Świętej miało brzmieć Jazdin. Święta ma nadto jeszcze nazwy: Sira i Sirin. 



W IKONOGRAFII św. Krystyna przedstawiana jest w szacie matrony z palmą 

męczeńską w ręku. 

Czytanie z Drugiej Księgi Kronik 

Wszyscy naczelnicy Judy, kapłani i lud mnożyli nieprawości, naśladując wszelkie 

obrzydliwości narodów pogańskich i bezczeszcząc świątynię, którą Pan poświęcił w 

Jerozolimie. Pan, Bóg ich ojców, bez ustanku wysyłał do nich swoich posłańców, 

albowiem litował się nad swym ludem i nad swym mieszkaniem. Oni jednak szydzili z 

Bożych wysłanników, lekceważyli ich słowa i wyśmiewali się z Jego proroków, aż 

wzmógł się gniew Pana na swój naród do tego stopnia, iż nie było już ratunku. 

Spalili też Chaldejczycy świątynię Bożą i zburzyli mury Jerozolimy, wszystkie jej 

pałace spalili i wzięli się do niszczenia wszystkich kosztownych sprzętów. Ocalałą 

spod miecza resztę król uprowadził na wygnanie do Babilonu i stali się niewolnikami 

jego i jego synów, aż do nadejścia panowania perskiego. I tak się spełniło słowo 

Pańskie wypowiedziane przez usta Jeremiasza: «Dokąd kraj nie dopełni swych 

szabatów, będzie leżał odłogiem przez cały czas swego zniszczenia, to jest przez 

siedemdziesiąt lat». 

Aby się spełniło słowo Pańskie z ust Jeremiasza, pobudził Pan ducha Cyrusa, króla 

perskiego, w pierwszym roku jego panowania, tak iż obwieścił on również na piśmie 

w całym państwie swoim, co następuje: «Tak mówi Cyrus, król perski: Wszystkie 

państwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebios. I On mi rozkazał zbudować Mu dom w 

Jerozolimie, w Judzie. Jeśli ktoś z was jest z całego ludu Jego, to niech Bóg jego 

będzie z nim, a niech idzie!» 

Humor 

W sądzie: 
- Co oskarżony ma na swoją obronę? 
- Wysoki sądzie, powierzono mi miliony, a ja wziąłem zaledwie 150 tysięcy... 

Małżeństwo siedzi w pokoju i pije już drugą butelkę wina. 
Nagle żona mówi: 
- Kocham cię! 
- Mąż pyta ze zdziwieniem: 
- Czy to ty, czy wino tak przez ciebie przemawia? 
- To ja ... mówię do wina. 

- Tatusiu, Marsjanie to nasi przyjaciele czy wrogowie? 
- A czemu pytasz Jasiu? 
- Bo przyleciał wielki statek i zabrał babcię. 
- Aaa, to w takim razie przyjaciele. 

- Tyle się złego naczytałem na temat alkoholu – mówi Antek do kolegi – że wreszcie 
sobie powiedziałem, czas raz na zawsze z tym skończyć! 
- Z piciem? 
- Nie, z czytaniem. 


