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Intencje mszalne 27.03 - 02.04.2017r.  

                                                                                                                        
   

Poniedziałek, 27.03 

7.00    

18.00 śp. Leonarda Zimińska (30 dzień po pogrzebie) 

Wtorek, 28.03 

9.30 śp. Leonarda Zimińska 

18.00  Dziękczynna w 35 rocz. urodzin Małgorzaty 

18.00 Dziękczynna w 4 rocz. urodzin Franka 

Środa, 29.03. 

7.00 śp. Marianna Opałko   

18.00 Dziękczynna w 78 rocz. urodzin Zofii Konarzewskiej z prośbą  

o Boże błogosławieństwo dla niej i całej rodziny 

Czwartek, 30.03 

7.00  i  18.00- wolne intencje  

Piątek, 31.03 

7.00    

18.00 śp. Leon (1 miesiąc po śmierci) 
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łączy się ściśle z wygodnictwem. To ono obawia się, że przyjęcie 
Chrystusa pociągnie za sobą zbyt gruntowne zmiany w naszym 
dotychczasowym życiu. Trzeba bowiem niejedno przemeblować 
w swoim myśleniu, by dostosować swoje kroki do kroków Chrystusa. 
 To, co stare, często bywa wrogiem nowego nie dlatego, by nie 
ceniło tego, co nowe, ale w obawie przed trudem przebudowy tego co 
stare. W człowieku dawne przyzwyczajenia są wrogiem nowych, 
o które dopomina się Bóg. Ewangelia jest zawsze nowa, jest dobrą 
nowiną. Jako taka nieustannie wzywa do przebudowy 
dotychczasowego życia według wzoru, który zostawił nam Mistrz 
z Nazaretu. 
 Wielki Post to czas głębszej refleksji nad izolacją, jaka pokrywa 
nasze serce; to czas ożywienia wiary, czyli usunięcia izolacji 
i podłączenia do źródła zbawczej mocy; to czas trudu podjętego 
w celu przebudowy własnego życia w oparciu o łaskę płynącą 
z Jezusowego Serca.  
 Słowa Chrystusa: „Przyszedłem na ten świat (...) aby ci, którzy 
nie widzą, przejrzeli, a ci, którzy widzą, stali się niewidomymi” 
zmuszają do podjęcia decyzji. Od opowiedzenia się po stronie Jezusa 
zależy wiele.  

1. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w piątek o godz. 16.30 dla dzieci  
oraz o  godz. 17.30 dla młodzieży i dorosłych. Gorzkie Żale w niedzielę  
o 17.15.  
2. W nadchodzący weekend 2-4 kwietnia, w Kościele Bożego Ciała  
w Elblągu (ul. Robotnicza 29), odbędą się rekolekcje wielkopostne dla 
osób żyjących w związkach niesakramentalnych. Szczegółowe 
informacje na stornie internetowej diecezji. 
3. Za tydzień w niedzielę na terenie naszej parafii odbędzie się akcja 
„Pola Nadziei. Wolontariusze będą zbierać ofiary na rzecz hospicjum 
elbląskiego .  
4. W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca. Nabożeństwo 
fatimskie  rozpoczniemy Mszą św. o godz. 07.00.  Powierzymy naszą 
wspólnotę, każde rodzące się w niej i godnie kończące się życie Sercu 
Maryi – najlepszej z matek. 

Ogłoszenia parafialne 

            Por. Ks.E.Staniek 

5. Parafia nasza organizuje pielgrzymkę autokarową w czerwcu  po 
wschodniej stronie Polski; od Białegostoku do Zamościa, oraz  
w sierpniu do Ziemi Świętej. Ilość miejsc ograniczona szczegóły  
w zakrystii kościoła. 
6. W dzisiejszym numerze Gościa Niedzielnego ciekawe artykuły:  
o orędziu fatimskim, w tym o nawróceniu Rosji, a także o projekcie 
„Mama, Tata i Dzieci”, czyli obronie normalnej rodziny. Zachęcamy do 
lektury! 



Dzisiejsze czytania:   1 Sm 16,1b.6-7.10-13a; Ps 23; Ef 5,8-14; J 9,1-41 
 

Dlaczego nie wierzą? 
 

 Zobaczyć na własne oczy cud. Mieć wiarygodnych świadków. 
Rozmawiać z człowiekiem uleczonym z kalectwa i nie uwierzyć. Czy 
to nie zastanawia? Dlaczego tak trudno przyjąć interwencję Boga?  
 Ileż smutku jest w wypowiedzi kaleki, który odzyskał wzrok, 
skierowanej do faryzeuszy: „W tym wszystkim to jest dziwne, że wy 
nie wiecie, skąd Jezus pochodzi, a mnie oczy otworzył (...) Gdyby nie 
pochodził od Boga, nie mógłby nic uczynić”. Faryzeusze uważali się 
za specjalistów w sprawach Boga, a gdy stanęli wobec namacalnego 
Jego działania, nie chcieli Go ani uznać, ani przyjąć.  
 Głównym powodem ich zamknięcia na Boże działanie było zbyt 
doczesne nastawienie. Człowiek jest jak izolowany przewód 
elektryczny. Dopóki dobrowolnie nie odsłoni z izolacji swego serca i 
w akcie wiary nie dotknie nim Boga, zbawcza moc miłości nie może 
do niego dotrzeć. Przesadne zaś zabieganie o dobra tego świata 
potrafi tak szczelnie odizolować człowieka od Bożego działania, że 
nic z Jego łaski do niego nie dotrze. Nam się wydaje, że szczęście 
polega na gromadzeniu dóbr tego świata, na szukaniu w nich 
przyjemności, stąd też sądzimy, że im więcej „nakleimy” na siebie 
tego, co doczesne, tym pełniej będziemy szczęśliwi. W rzeczywistości 
jednak stajemy się coraz szczelniej odizolowani od prawdziwego 
szczęścia.  
 Bywa, że utrata dóbr tego świata – bliskiej osoby, większej ilości 
pieniędzy, mieszkania, pracy, zdrowia – czyni szczelinę w tej izolacji 
i jeśli wówczas człowiek sercem dotknie wartości religijnych, 
doświadczy zawartej w nich mocy. Kaleka był bardziej otwarty na 
działanie Boże niż zdrowi faryzeusze. Przez jego chore oczy, których 
dotknął Chrystus, moc Bożego życia popłynęła aż do jego serca. 
Uzdrowiony zobaczył nie tylko piękno barw i kształtów doczesnego 
świata, lecz również dostrzegł w Chrystusie Bożego Pośrednika.  
 Materializm jako przeszkoda w odpowiedzi na działanie Boga 

Sobota, 01.04 

7.00  śp. Leonarda Zimińska  

7.00 O przebłaganie za grzechy popełnione w rodzinie, o wiarę dla męża, 

dla dzieci i ich rodzin 

18.00 śp. Ryszard Liszka (31 rocz.) 

Niedziela, 02.04  

8.00 śp. Franciszek Mazurek i rodzice z obojga stron 

8.00 śp. Irena Skiwińska, Krystyna, Lila oraz Weronika 

9.30 śp. Jadwiga i Aleksander Grochoccy i zmarli z rodziny 

9.30 Dziękczynna z okazji 30 rocz. urodzin Heleny Domagała 

11.00 O Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla Alicji  

w 14 rocz. urodzin 

12.30 śp. Regina, Józefa, Joanna i Jan Dolińscy; Leokadia i Tadeusz Żak; 

Maria i Zygmunt Trykowscy 

12.30 O spokojne rozwiązanie , dziękczynna za otrzymane łaski dla Julki 

12.30 Msza w intencji Żywego Różańca 

18.00 śp. Janina, Leon Petryk i rodzeństwo z obojga stron  
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Bóg  pat rzy inaczej niż człowiek. Nie zatrzymuje się na tym, co 
widoczne dla oczu, ale widzi ludzkie wnętrze, ludzkie serce. Bóg 
widzi w ciemności, bo sam jest światłem. W końcu Bóg przywraca 
wzrok temu, który nie widział od urodzenia, stwarza go na nowo dla 
światła. Okazuje się jednak, że można mając oczy, niczego nie 
dostrzegać. I ten rodzaj ślepoty piętnuje dzisiaj Ewangelia.     (Oremus) 

   Przemyśl to... 


