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IV Niedziela Wielkiego Postu - Laetare 
 

W związku z Rokiem Rodziny, w czasie tegorocznego Wielkiego Postu 
zdiagnozujmy kondycję swojej rodziny, rozważmy w sercu odpowiedzialność za 
jej aktualny stan i podejmijmy stosowne kroki z myślą o jej dobrym 
funkcjonowaniu i rozwoju. Jest to zadanie dla każdego: dla dzieci i młodzieży, 
dla małżonków, rodziców i dziadków, a nawet dla ludzi samotnych, osób 
duchownych i konsekrowanych. Choć bowiem nie wszyscy zakładają własną 
rodzinę, każdy przyszedł na świat w rodzinie i ma do śmierci obowiązki wobec 
tych, którzy dali mu życie, wychowali, pośród których żył i dorastał. 
Siostro i Bracie, być może nie dowierzasz, że możesz coś zmienić w trudnej 
sytuacji albo inaczej – jesteś przekonany, że wszystko jest w porządku i nie 
trzeba nic zmieniać. Otóż doświadczenie życia uczy, że nie ma sytuacji bez 
wyjścia. Nigdy też nie jest tak dobrze, by nie mogło być lepiej. Natomiast z 
naszej wiary wynika, że jeśli człowiek pozwala Bogu działać, wszystko może 
doznać łaski przemiany, rodzina może stać się miłością wielka. Co więcej, gdy 
okazujemy Bogu posłuszeństwo, On przez objawianie nam prawdy i wyrzuty 
sumienia – jak uczniom w Emaus – otwiera nam oczy i sprowadza na właściwą 
drogę. 
Dlatego Drodzy Rodzice, spójrzcie z wiarą na swoje relacje małżeńskie, na cud 
rodzenia i proces wychowania dzieci, a także na swoich rodziców i teściów. Wy, 
Drogie Dzieci, spójrzcie z wiarą na trud i poświęcenie Waszych rodziców 
względem Was, w trosce o Wasze wychowanie i rozwój. Kochani Dziadkowie, 
spójrzcie z wiarą na tych, którym daliście życie i o których stale się martwicie. 
Droga Młodzieży, spójrzcie z wiarą na swe powołanie do małżeństwa i 
konieczność rzetelnego przygotowania się do założenia rodziny. 

 



Intencje mszalne 
Poniedziałek  31. 03. 2014  

7. 00 Za + męża Helmuta Piechota, jego ++ rodziców, braci, za ++ Pawła i 

Gertrudę Kornek, wnuka Karola, synów Alfreda i Jana oraz za ++ z  całej  

rodziny   

Wtorek  1. 04. 2014  
18. 00 Za + matkę Małgorzatę Stradyniak w 3 r. śm.  

- Spotkanie dla kandydatów do bierzmowania z klas trzecich Gimnazjum 

Środa  2. 04. 2014  
7. 00 Za + Gertrudę Szyndler, jej męża Antoniego, syna Gerharda i za ++ z rodzin 

Szyndler - Kornek   

18. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o dalszą opiekę Bożą za  

Ritę z ok. urodzin, za męża i za dzieci z rodzinami 

Czwartek  3. 04. 2014 – I czw. m-ca 
8. 30 Różaniec w intencji młodego pokolenia 

9. 00 Do Chrystusa Najwyższego Kapłana o nowe powołania kapłańskie i zakonne 

- Za ++ rodz. Floriana i Marię Nowak, syna Herberta, dwie córki, dwóch 

zięciów i ++ z pokr. oraz dusze czyśćcowe  

DROGA   KRZYŻOWA 

Piątek  4. 04. 2014 – I pt. m-ca 
7. 00 Do NSPJ w int. Czcicieli, Ofiarodawców, za naszych Chorych i za 

Dobrodziejów naszego kościoła 

17. 30 Droga Krzyżowa z udziałem dzieci ze szkół podstawowych, szkół średnich i 

dorosłych 

18. 00 MSZA SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA   Za + matkę Agnieszkę Kurpierz w 

rocznicę urodzin, za jej męża Jana, za ++ krewnych Pietruszka – Kurpierz  

- Katecheza dla klas III – pierwszokomunijnych 

Sobota  5. 04. 2014 – I sob. m-ca 
7. 00 Do Niepokalanej Najśw. Maryi Panny za Czcicieli i Ofiarodawców 

18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja zbiorcza  

- Za + Karola Smolarz, jego + ojca, za ++ rodz., teściów i za ++ z pokr.  

- Za + Józefa Gaberta w rocznicę śmierci i za ++ z rodziny  

- Za + Józefę Jaroń w 30 dz. po śm.  

- Za + Lucynę Jędrzejczak i za + Joannę Jędrzejczak 

 

Niedziela  6. 04. 2014 – V Niedziela Wielkiego Postu  
8. 00 Dz. blag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w 

int. Barbary z ok. 40 r. ur. oraz w int. Ani z ok. 15 r. ur. i w int. całej rodziny 

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

int. Anny i Joachima Kilian z ok. 25 r. ślubu, za synów i w int. całej rodziny 

15. 45 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym  

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

Tomasza, dziadków i krewnych 



Pozostałe ogłoszenia  

1. Bóg zapłać za dzisiejszą comiesięczną kolektę parafialną  – na 

radiofonizację  

2. Dziś niedziela LAETARE, zwiastująca połowę okresu przygotowania 

paschalnego do Wielkanocy  

3. W przyszłą niedzielę kolekta wyznaczona na Seminarium Duchowne i 

instytucje Diecezjalne  

4. Zapraszam w każdą Niedzielę Wielkiego Postu na Gorzkie Żale z 

Kazaniem o godz. 15.45  

5. Drogi Krzyżowe w czwartek po Mszy św. o godz. 9.00 i w piątek o 17.30 

z przeznaczeniem przede wszystkim dla dzieci, młodzieży i dorosłych  

6. Odwiedziny chorych będą w Wielkim Tygodniu  

7. We wtorek próba chóru o godz. 19.00  

8. Zbiórka ministrantów w sobotę o godz. 12.00  

9. W zakrystii można w dalszym ciągu nabywać „Drogi do Nieba”  

10. Zachęcam do kupna prasy katolickiej 

Humor 

Przychodzi Szkot do kancelarii parafialnej: 
- Chciałbym ochrzcić dziecko. 
- Dobrze. Proszę najpierw wypełnić formularz – odpowiedział ksiądz. 
Szkot po wypełnieniu pyta: 
- Przepraszam za niezręczne pytanie, ale ciekawi mnie ile kosztuje taki chrzest? 
- Proszę pana, nic nie kosztuje. Może pan złożyć dowolną ofiarę. 
- To w takim razie zgłaszam bliźniaki! 
 
Żona wraca do domu i mówi do męża: 
- Kochanie wróciłam z salonu kosmetycznego. 
Mąż patrzy na żonę i mówi: 
- I co, zamknięte było? 

Wraca ze szkoły do domu Jasiu.  
- Tato, tato pani zadała pytanie i tylko ja się zgłosiłem.  
- Tak? Brawoooo, a jakie to było pytanie?  
- Kto nie odrobił zadania domowego? 

Sierżant do żołnierzy:  
- Kto chce pojechać na wykopki ziemniaków na polu siostry generała?  
Zgłosiło się dwóch.  
- Dobra, pozostali pójdą na piechotą. 
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Rodzinny święty: św. Izydor Oracz i bł. Maria Toribia 
 Izydor urodził się w Madrycie ok. 1080 r. Pochodził z ubogiej, ale szczerze 

religijnej rodziny, która z niewiadomych przyczyn przeniosła się na wieś. Bieda w 

domu zmusiła Izydora jako młodzieńca do pracy w charakterze parobka u zamożnego 

sąsiada, Jana Vargasa. Z tego czasu pochodzi piękna legenda: oskarżono Izydora, że 

za mało pracuje, a za wiele się modli. Zdziwiło to gospodarza, u którego pracował, 

gdyż zawsze powierzone mu prace były na czas dobrze wykonane. Postanowił jednak 

podpatrzeć. Ujrzał Izydora zatopionego w modlitwie, a za niego wykonującego orkę 

anioła. 

Maria urodziła się w Uceda, w Hiszpanii. Po ślubie z Izydorem przenieśli się do 

Madrytu. Wspólnie modlili się, uczęszczali na Msze św., pielgrzymowali i pracowali. 

Mieli jednego syna. Kiedy Arabowie zajęli Madryt, Izdydor był zmuszony go opuścić. 

Rychło wszakże do niego powrócił, kiedy miasto zostało odbite z rąk Arabów. Izydor 

zasłynął z pobożności, z ducha pokuty i z uczynków miłosierdzia. Wszystkim, co w 

jego mniemaniu mu zbywało, choć sam ubogi, chętnie dzielił się z uboższymi od 

siebie. Zmarł około roku 1130. Pochowany został na cmentarzu św. Andrzeja. W roku 

1170 przeniesiono jego śmiertelne szczątki do kościoła, w którym jako dziecko 

otrzymał chrzest. Cuda, jakie działy się na jego grobie, ściągały mnóstwo 

pielgrzymów. Maria zmarła w opinii świętości w 1175 roku. 

Izydora w poczet błogosławionych zaliczył papież Paweł V w roku 1619, a w kilka lat 

potem papież Grzegorz XV w roku 1622 wyniósł go do chwały świętych. 

Marię beatyfikował papież Innocenty XII 11 sierpnia 1697 roku. 

Wspomnienie liturgiczne św. Izdora i bł. Marii przypada 15 maja.  

Opowiadanie: Wiedza i umiejętności 

Pewnego dnia jeden z najsławniejszych profesorów uniwersytetu, kandydat do 
nagrody Nobla, dotarł nad brzeg jeziora. 
Poprosił przewoźnika, by wziął go do swej łodzi na przejażdżkę po jeziorze. Dobry 
człowiek zgodził się. Gdy byli już daleko od brzegu, profesor zaczął go wypytywać. 
Znasz historię? 
- Nie! 
- A więc jedna czwarta twego życia stracona. Znasz astronomię? 
- Nie. 
- A więc dwie czwarte twego życia poszły na marne. Znasz filozofię? 
- Nie. 
- A więc trzy czwarte twego życia są stracone. 
Nagle niespodziewanie zaczęła szaleć okropna burza. Łódka na środku jeziora 
kołysała się jak łupinka orzecha. Przewoźnik, przekrzykując ryk wiatru, zapytał 
profesora: 
- Umie pan pływać? 
- Nie – odpowiedział profesor. 
- A zatem całe pana życie jest stracone. 


