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IV Niedziela Wielkiego Postu- Laetare 
 

Słowa Ewangelii wg św. Łukasza 

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”. 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 1. 04. 2019  

7. 00 Intencja wolna 

9. 00 Za + matkę Różę Sobota, za + ojca Jerzego, brata Krystiana, ++ babcie i ++ z 

pokr. 

18. 00 Za + Alfreda Miemiec w 30 dz. po śm. 

18. 45 NAUKA STANOWA DLA OJCÓW I MATEK (RODZICÓW) 

 Wtorek 2. 04. 2019  

7. 00 Intencja wolna 

9. 00 Intencja wolna 

18. 00 Do MBF., Św. Rity z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 

Rity Siekierka z ok. ur. oraz za  męża, dzieci, wnuki i całą rodzinę 

18. 45 NAUKA STANOWA DLA MŁODZIEŻY (KL.VI, VII, VIII, III 

GIMNAZJUM, SZKOŁY ŚREDNIE I MŁODZIEŻ STARSZA) 

 Środa 3. 04. 2019 – Zakończenie Rekolekcji 

7. 00 Intencja wolna 

9. 00 Intencja wolna 

18. 00 Za + Patryka Gerc w 2 r. śm., + matkę Dorotę Mateja w 6 r. śm. i ++ z rodz. 

 Czwartek 4. 04. 2019 – I czw. m-ca 

8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 - O nowe i liczne powołania do Służby Bożej  

- Za ++ Gertrudę i Jana Marszołek, ich rodziców, rodzeństwo oraz ++ z rodzin 

Marszołek - Smolin a także za + ojca Gerharda Miemiec  

- DROGA   KRZYŻOWA (z czytaniem zalecek) 

17. 00   Godzina Święta 

18. 00 Za ++ Kapłanów, Siostry Zakonne i za naszych zmarłych zalecanych w 

wypominkach 

 Piątek 5. 04. 2019 – I pt m-ca 

7. 00 Do NSPJ w int. Czcicieli, Ofiarodawców Mszy św. i za naszych Chorych 

17. 30 Droga  Krzyżowa z UDZIAŁEM DZIECI I MŁODZIEŻY (z czytaniem  

zalecek) 

18. 00 MSZA SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA   

- O szczęśliwe rozwiązanie w int. Marii  

- Za ++ rodz. Jolantę i Jerzego Morga w rocznicę śm., za córki, wnuczki i za 

całą rodzinę 

18. 30 Katecheza dla dzieci I-komunijnych 

 Sobota 6. 04. 2019 – I sob. m-ca 

7. 00 Do NSNMP w int. Czcicieli i Ofiarodawców Mszy św. 

7. 30 Modlitwy Franciszkańskiego Zakonu Świeckich 



12. 00 Różaniec za Kościół św., za Ojca św. i Prześladowanych Chrześcijan 

18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA – INTENCJA ZBIORCZA  

- Za + matkę Lucję Chlebowską w 2 r. śm., za + męża Zenona, siostrę Annę  

oraz za ++ z rodz. Chlebowski - Smolin - Horbowy, pokr. i d.op.  

- Za + męża Henryka Marszolek, teścia Józefa, rodz. Pawła i Annę 

Piechaczek, ++ braci Pawła i Gintera, za ++ z pokr. i d.op.  

- Za + Krzysztofa Znojek w 6 r. śm., za ++ rodz.. ++ z rodzin Rajczyk – 

Znojek i za + chrzestnego Edwarda Kurek 

 Niedziela 7. 04. 2019 – V Niedziela Wielkiego Postu 

8. 00 Za ++ rodz. Hildegardę i Józefa Miksik, ich rodziców oraz ++ rodzeństwo 

10. 30 - Za + Ks. Prałata Wojciecha Skrobocz w 15 r. śm.  

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

int. Hildegardy Kornek z ok. 80 r. ur. i za dzieci z rodzinami 

15. 45 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym 

16. 30 Za ++ rodz. Helgę i Alfonsa Szyndler, za ++ teściów Annę i Jana Wolny, ich 

wnuka Tomasza, za + kuzyna Krzysztofa i za ++ z rodz. oraz pokr. 

 

Pozostałe ogłoszenia 

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

przygotowania paschalnego do Wielkanocy  

2. Zachęcam do udziału w nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali  

3. Bóg zapłać za dzisiejszą comiesięczną kolektę parafialną przeznaczoną na 

energię elektryczną zużytą w sezonie zimowym w naszym kościele parafialnym  

4. W zakrystii można składać zalecki za naszych zmarłych, za których będziemy 

się modlić w czasie Dróg Krzyżowych  

5. W czasie rekolekcji parafialnych są jeszcze wolne intencje mszalne. Można 

sobie zamawiać w tym czasie Msze św.  

6. W tym tygodniu przypadają: pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca  

7. Odwiedziny chorych będą miały miejsce w Wielkim Tygodniu  

8. Kolekta na zakończenie Rekolekcji przeznaczona na Zakon Franciszkański w 

Prudniku–Lesie  

9. We wtorek  o 18.00 próba chóru  

10. W sobotę o 12.00 zbiórka ministrantów  

11. Kolekta z niedzieli (07.04) na Seminarium i Diecezję  

12. Zaprasza się kibiców w niedzielę 31 marca o godz. 16.00 na mecz piłkarski 

pomiędzy Groszmalem a Chronstau Chrząstowice 

 



cd Ewangelii: 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 ciebie należy. A trzeba było weselić się i cieszyć z tego, że ten brat twój był 

umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”». 

 

Czytanie z Księgi Jozuego 

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. 

 

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian 

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. 


