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IV Niedziela Wielkiego Postu - Laetare 

 

„Łaską jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem 

Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił”. 

W Wielkim Poście często patrzymy na Chrystusa cierpiącego i umierającego. 

Znajdujemy w nim nadzieję, że wszystkie nasze troski rozumie i przez to jest 

Bogiem bliskim. Odczuwamy żal za nasze grzechy i zaniedbania, bo przecież „to 

nie gwoździe Cię przybiły, lecz mój grzech”. Skoro Jezus tyle za nas cierpiał, to 

warto, abyśmy się poprawili, pracowali nad sobą z nową gorliwością. 

W tej wielkopostnej mobilizacji jest mała pułapka. Jaka? Nasza aktywność i nasz 

wysiłek. Św. Paweł przypomina w Liście do Efezjan, że łaską jesteśmy 

zbawieni. Ratunek nie przychodzi przez to, że tyle i tyle poszczę, tyle i tyle się 

modlę, czy daję jałmużnę, ale przez Jezusa i Jego ofiarę. 

W Ewangelii św. Mateusza uczniowie pytają Chrystusa: „Któż więc może się 

zbawić?” Jezus spojrzał na nich i rzekł: „U ludzi to niemożliwe, lecz u Boga 

wszystko jest możliwe” (Mt 19, 25-26). Najgłębszym sensem naszych 

wielkopostnych medytacji jest odkrycie daru zbawienia – Chrystus z darmowej 

miłości, umarł za nas „gdyśmy byli jeszcze grzesznikami” (Rz 5, 8) i ofiaruje 

nam zbawienie w darze, a my przez wiarę możemy je przyjąć. Wówczas nasze 

uczynki i wysiłki są zewnętrznym wyrazem naszego oddania Jezusowi. Jeśli 

wiarę nazwalibyśmy „zawartością serca” to uczynki, posty, starania, byłyby 

„opakowaniem”. List św. Jakuba stawia nam za wzór Abrahama, którego wiara 

„współdziałała z jego uczynkami i przez uczynki stała się doskonała” (Jk 2, 22). 

 



Intencje mszalne 
Poniedziałek  16. 3. 2015  

7. 00 Za + Gotharda Woszek – od Bernarda Woszek z Inowrocławia 

9. 00 Intencja wolna 

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

Warwas i d.op. 

Po Mszy św. nauka stanowa dla rodziców (matek i ojców) 

Wtorek  17. 3. 2015 – św. Patryka bpa 
7. 00 Intencja wolna 

9. 00 Intencja wolna 

18. 00 Za + męża i ojca Józefa Okos, jego rodziców, rodzeństwo, ++ Marię i Jana 

Tkocz, ich dzieci oraz za + Gerharda Rataj, jego rodziców i dusze czyśćcowe  

Po Mszy św. nauka stanowa dla młodzieży starszej i młodszej (z udziałem 

kandydatów do bierzmowania z klas I – II – III Gimnazjum) 

Środa  18. 3. 2015 – św. Cyryla Jerozolimskiego, bpa i dra K. 
7. 00 Intencja wolna 

9. 00 Intencja wolna 

18. 00 Za + Franciszka Stach w 4 r. śm., za + żonę Marię, za dwie siostry Martę i 

Marię, za ++ rodziców, teściów i szwagierkę Annę oraz za ++ z pokr. i d.op.   

Zakończenie Rekolekcji 

Czwartek  19. 3. 2015 – Uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP 
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 Za zmarłych i żyjących z rodzin Tokarz – Janetzko  

DROGA  KRZYŻOWA   

18. 00 - Przez wstawiennictwo św. Józefa Oblubieńca NMP w int. wszystkich 

noszących imię św. Patrona i w w int. wszystkich naszych mężczyzn, prosząc 

o potrzebne łaski i wszelkie Boże błogosławieństwo  

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

krewnych bliskich i dalekich, za +zięcia Horsta Otremba i za + Tadeusza 

Bufan 

Piątek  20. 3. 2015  
17. 30 DROGA KRZYŻOWA DLA DZICI, BIERZMOWAŃCÓW I DLA 

DOROSŁYCH 

18. 00 MSZA ŚW.  SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA  Za ++ Gerharda i Jadwigę 

Welner i dusze czyśćcowe 

18. 30 Katecheza dla dzieci I-komunijnych 

Sobota  21. 3. 2015 – Pierwszy dzień wiosny 
18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja zbiorcza  

- Za + ojca Ludwika Świerc, żonę Jadwigę i za całe pokr. z rodzin Świerc – 

Mandok – Mateja – Marszolek  

- Za + matkę Różę Sobota w 10 r. śm., za + męża Jerzego, za ++ babcie, ++ z 

pokr. Sobota – Wilczek i d.op.  

- Za ++ Marię i Józefa Sowada, córkę Irmgardę, syna Huberta, synową 

Halinę oraz zięcia Huberta  



- Za + ś.p. matkę Krystynę Cieślik prosząc o wieczny pokój, za + brata 

Grzegorza, ++  z pokr. i dusze czyśćcowe 

- Dz. błag. do B.Op. MBNP z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. Bartosza 

Kuźnia z ok. 18 r. ur., za rodziców, rodzeństwo i w int. babci oraz prababci 

Niedziela  22. 3. 2015 – V Niedziela Wielkiego Postu 
8. 00 Za + męża Józefa Okos, troje dzieci, ++ rodziców, teściów, pokr. i d.op. 

10. 30 Dz. błag. do B.Op. MBNP, św. Józefa, św. Katarzyny Al. z podz. za łaski, z 

prośbą o zdrowie i Boże błog. w int. Józefa Matejka z ok. urodzin i imienin, 

za żonę Magdalenę, za córkę Annę i za synów z rodzinami z prośbą o 

zdrowie i wszelkie Boże błogosławieństwo 

15. 45 Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym  

16. 30 Dz. błag. do B.Op. MB Fatimskiej z podz. za łaski, z prośbą o dalsze  

zdrowie i Boże błog. w int. Aleksandry Laxy z ok. urodzin, za męża 

Dominika, dzieci, rodziców, rodzeństwo i o wszelkie łaski potrzebne w 

Rodzinie 

Pozostałe ogłoszenia  

1. Dziś 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”. Wpłynęło na ten cel 580 zł, 48 gr i 20 eurocentów  

3. W niedzielę 22 marca kolekta parafialna przeznaczona na opał. Od 

Wszystkich Świętych – czyli od 1 listopada nasz kościół jest ogrzewany. 

Sukcesywnie był dokupywany węgiel w całym sezonie grzewczym. Na 

opał była jedna kolekta w grudniu i wyniosła 4.300 zł. ale jak wiadomo 

taka kwota nie wystarczy na ogrzanie naszego dużego kościoła, stąd druga 

kolekta parafialna przeznaczona na opał. Mimo łagodnej zimy do kościoła 

zakupiono ponad 15 ton ekogroszku  

4. zachęcam także do udziału w Drodze Krzyżowej i w Gorzkich Żalach. W 

zakrystii można składać zalecki za naszych zalecanych wiernych  

5. W środę zakończenie Rekolekcji Wielkopostnych. Na zakończenie kolekta 

przeznaczona dla Ojca Rekolekcjonisty  

6. W czasie rekolekcji są wolne intencje mszalne, stąd prośba by zamawiać 

sobie intencje czy to za żyjących, czy za zmarłych, by kapłani mieli za 

kogo odprawiać Msze św.  

7. W czwartek 19 marca przypada uroczystość św. Józefa. Wszystkich 

noszących imię św. Patrona i wszystkich mężczyzn zapraszam na Mszę św. 

o godz. 18.00  

8. Dnia 21 marca przegląd scholi liturgicznych „Wrzosala 2015”  

9. We wtorek o 19.00 próba chóru  

10. Zbiórka ministrantów w sobotę o godz. 12.00  

11. Życzę owocnego przeżycia kolejnego tygodnia Wielkiego Postu 



Opowiadanie - Jabłka  

Każdego poranka bogaty i wszechpotężny władca odbierał hołdy swoich poddanych. 

W swoim życiu zdobył już wszystko to, co można było zdobyć, i zaczął się trochę 

nudzić. Pośród różnych poddanych zjawiających się codziennie na dworze każdego 

dnia pojawiał się również punktualnie pewien cichy żebrak. Przynosił on królowi 

jabłko, a potem oddalał się równie cicho jak wchodził. Król, który przyzwyczajony 

był do otrzymywania wspaniałych darów, przyjmował dar z odrobiną ironii i 

pobłażania, a gdy tylko żebrak się odwracał, drwił sobie z niego, a wraz z nim cały 

dwór. Jednak żebrak tym się nie zrażał. Powracał każdego dnia, by przekazać 

królewskim dłoniom kolejny dar. Król przyjmował go rutynowo i odkładał jabłko 

natychmiast do przygotowanego na tę okazję koszyka znajdującego się blisko tronu. 

Były w nim wszystkie jabłka cierpliwie i pokornie przekazywane przez żebraka. Kosz 

był już prawie całkiem pełen. 

Pewnego dnia ulubiona królewska małpa wzięła jedno jabłko i ugryzła je, po czym 

plując nim, rzuciła pod nogi króla. Monarcha oniemiał z wrażenia, gdy dostrzegł 

wewnątrz jabłka migocącą perłę. Rozkazał natychmiast, aby otworzono wszystkie 

owoce z koszyka. W każdym z nich, znajdowała się taka sama perła. Zdumiony król 

kazał zaraz przywołać do siebie żebraka i zaczął go przepytywać. 

- Przynosiłem ci te dary, panie - odpowiedział człowiek - abyś mógł zrozumieć, że 

życie obdarza cię każdego dnia niezwykłym prezentem, którego ty nawet nie 

dostrzegasz i wyrzucasz do kosza. Wszystko dlatego, że jesteś otoczony nadmierną 

ilością bogactw. Najpiękniejszym ze wszystkich darów jest każdy rozpoczynający się 

dzień. 

Patron tygodnia – św. Benedykta od Bożej Opatrzności 

Benedykta przyszła na świat w dniu 2 października 1791 roku w Langasco we 

Włoszech. Już w dzieciństwie obudziło się w niej pragnienie życia w klasztorze, ale 

rodzice byli temu przeciwni. Zgodnie z ich wolą w dniu 7 lutego 1816 roku wyszła za 

mąż za Giovanniego Battistę Frassinello. W dwa lata po zawarciu sakramentu 

małżeństwa Benedykta wraz z mężem postanowili żyć w czystości, jak brat z siostrą, 

by całkowicie poświęcić się służbie Bogu i bliźnim. Za zgodą męża, Benedykta w 

1825 r. wstąpiła do klasztoru sióstr urszulanek w Capriolo. Giovanni został natomiast 

bratem zakonnym w zgromadzeniu ojców somasków. Wróciła do domu rodziców w 

Pawii i, mimo ogromnych trudności, głównie materialnych, opiekowała się młodymi 

dziewczętami. Za radą miejscowego biskupa w 1826 roku założyła dla nich ośrodek 

pomocy. W tej pracy pomagał jej Giovanni. W 1827 roku oboje złożyli przed 

biskupem ślub czystości. Benedykta założyła szkołę dla dziewcząt, zwaną Domem 

Opatrzności, a później dom dla opuszczonych dziewcząt, szkołę, sierociniec oraz 

żeńskie kolegium. Pragnąc zapewnić trwałość swemu dziełu, zorganizowała 

Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek od Opatrzności. Przyjęła imię Benedykta od 

Bożej Opatrzności. Benedykta zmarła w opinii świętości w Ronco Scrivia w dniu 21 

marca 1858 roku. W dniu 19 maja 2002 roku, na placu św. Piotra w Rzymie, Jan 

Paweł II ogłosił ją świętą. 


