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1. W Wielkim Poście zapraszam do udziału w nabożeństwach:
     - w piątki na Drogę Krzyżową: dzieci i dorosłych – o 1715 .
     - w niedziele na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym – o 1500.
Za udział  w Drodze Krzyżowej  i  Gorzkich Żalach można uzyskać odpust
zupełny.

2. Zapraszam  w  piątek na  godzinną  adorację  Najświętszego
Sakramentu po wieczornej Mszy św.

3. Proszę, by każdy z nas wziął z kruchty do domu skarbonkę Caritasu
na jałmużnę wielkopostną. Skarbonki z jałmużną będzie można przynieść do
kościoła w Wielką Sobotę przy okazji święcenia pokarmów. 

4.  Rozpoczynamy w naszej  parafii  zbiórkę środków chemicznych  i
higieny osobistej. Można je przynosić do kościoła i zostawiać przy  figurze
Matki Bożej. Środki te przekażemy Siostrom Misjonarkom z Władysławowa,
które wspierają swym działaniem osoby bezdomne i ubogie rodziny.

5.  Od  12  marca do  1 kwietnia proszę  o  sprzątanie  kościoła
mieszkańców z ul. Sztormowej. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy ostatnio
sprzątali kościół. Bóg zapłać!

6. Przy  wyjściu  z  kościoła  można  nabyć  najnowszy  numer  „Gościa
Niedzielnego”  i nasz Parafialny Biuletyn. Zapraszam do lektury.

7. Wszystkim Parafianom i Gościom życzę pogodnej niedzieli,  wielu
łask Bożych w kolejnym tygodniu, który przed nami, oraz dobrych owoców
wynikających z przeżytych rekolekcji wielkopostnych i pracy nad sobą.

MSZE  ŚWIĘTE:   
 niedziele  i   święta:   

 9:00 i 11:00;   
Wtorek, czwartek:  8:00;

poniedziałek, środa,
piątek i sobota:  18:00.

ADORACJA  Najświętszego
Sakramentu: 
W każdy  piątek po Mszy św.
wieczornej  –  przez  godzinę.
KORONKA  DO  MIŁO-
SIERDZIA  BOŻEGO: 
każdy piątek przed Mszą św.

SPOWIEDŹ  ŚWIĘ-
TA: 15  minut  przed
każdą Mszą świętą
KANCELARIA
PARAFIALNA:  po
każdej Mszy św.
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Spotkanie przy studni – Jezus i Samarytanka

Jeśli nie zdarzyła Ci się radość spotkania Jezusa, po której przestałeś się
wstydzić życia, jeszcze nie wiesz, co to zbawienie.

Temat  czytań  dałby  się  dziś  określić  dwoma  słowami:  zdziwienie
odkupieniem.

Wyobraź sobie, że jesteś
w  trudnym  położeniu.
Właśnie  wyrzucono  Cię  z
pracy i nie masz za co kupić
pożywienia.  Ze  złości
obrzuciłeś  sąsiada
obraźliwymi słowami. Z sądu
przychodzi  wezwanie.
Wykryto  twoje  oszustwa,  za
które teraz grozi ci więzienie.
Żona nie żyje już od kilku lat.
Twoja  córka  po  pięciu
nieudanych  związkach  żyje
samotnie.  Ma  ciągle
podkrążone oczy. Nikt jej nie
chce. Nocami nie możesz spać. Wylewasz swój żal na Boga.

Rankiem  budzi  cię  dzwonek  u  drzwi,  otwierasz  je  i  widzisz  sąsiada,
którego  poprzedniego  dnia  brzydko  potraktowałeś.  Spokojnym  głosem
informuje Cię, że ma dla Ciebie dobrze płatną pracę w swojej firmie. Wręcza
Ci  też  jakiś  urzędowy  świstek  z  uniewinnieniem  w  sprawie  oszustw  z
przeszłości. Załatwił to. Pytasz: „Dlaczego Pan to uczynił?”. „Miałem w nocy
sen.  Przyśnił  mi  się  Bóg  i  prosił  mnie,  bym  w  taki  sposób  postąpił.
Posłuchałem Go!”. Stoisz oniemiały. Wchodzisz do kuchni i widzisz, że twoja
córka znowu płacze. „Co się stało?”. Odwraca się, cała we łzach szczęścia:
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„Tato, ten, którego ukradkiem kochałam, poprosił mnie o rękę. Powiedział mi,
że cała moja przeszłość nie ma dla niego znaczenia. Jestem szczęśliwa!”.

Wyobrażasz  sobie,  jakbyś  był  zaskoczony  i  zawstydzony  szczęściem,
które dał Ci Bóg? To jest właśnie zbawienie! Im głębiej  włócznia grzechu
przebija  Serce  Jezusa,  tym  większe  okazuje  się  Jego  przebaczenie.  Za
grzechy odpłacił  nam się czymś więcej niż nagrodą! Jezus umarł  za nas,
gdyśmy byli  jeszcze  niezasługujący  na  to,  abyśmy  dla  Niego  żyli!  Jezus
wypowiedział  grzechy  Samarytanki,  która  sama  nie  potrafiła  sięgnąć  do
pamięci swego sumienia. Samarytanka przyszła do studni w południe. Być
może dlatego, że unikała ludzi. Wstydziła się swojego istnienia. Po spotkaniu
z  Jezusem  była  najgłośniejszą  osobą  w  mieście,  krzyczała  z  radości  o
spotkaniu Mesjasza. Jeśli nie zdarzyła Ci się radość spotkania Jezusa, po
której przestałeś się wstydzić życia, jeszcze nie wiesz, co to zbawienie.

Augustyn Pelanowski OSPPE

    Oświadczenie Przewodniczącego KEP w związku z publikacjami
 o abp. K. Wojtyle

   Święty Jan Paweł II to jeden z najwybitniejszych papieży i największych
Polaków. Jego papieskie przepowiadanie, apostolskie wizyty, a także wysiłki
dyplomatyczne  przyczyniły  się  do  wzrostu  duchowego  milionów  ludzi  na
całym świecie.  Dla  nich  Papież  Polak  był  i  pozostaje  moralnym punktem
odniesienia, nauczycielem wiary, a także orędownikiem w niebie.
    W tym świetle szokujące są próby zdyskredytowania jego osoby i dzieła,
podejmowane  pod  pozorem  troski  o  prawdę  i  dobro.  Autorzy  tych
dyskredytujących  głosów  podjęli  się  oceny  Karola  Wojtyły  w  sposób
stronniczy,  często  ahistoryczny,  bez  znajomości  kontekstu,  bezkrytycznie
uznając tworzone przez Służby Bezpieczeństwa dokumenty za wiarygodne
źródła. Nie wzięli  przy tym pod uwagę istniejących raportów i  opracowań,
które  rzetelnie  ukazują  jego  słowa  i  czyny.  Członkowie  Rady  Stałej
Konferencji Episkopatu Polski już raz podkreślili (18 listopada 2022 roku), że
medialny atak na kard. Karola Wojtyłę, a następnie Papieża Polaka i jego
pontyfikat ma swoje głębsze przyczyny.
    Chciałbym w tym miejscu wyrazić moje serdeczne podziękowanie tym
wszystkim, którzy w ostatnim czasie bronią dziedzictwa i  osoby św. Jana
Pawła II,  który m.in.  przyczynił  się  do wyzwolenia Polski  i  innych państw
spod sowieckiego komunizmu.
    To  właśnie  poczynając  od  decyzji  Jana  Pawła  II,  Kościół  podjął
zdecydowany  wysiłek  powołania  struktur  i  opracowania  jednoznacznych
procedur,  by  zapewnić  bezpieczeństwo  dzieciom  i  młodzieży,  należycie
ukarać  winnych  przestępstw  seksualnych,  a  przede  wszystkim  wspomóc
osoby  skrzywdzone.  Wydając  dokument Sacramentorum  sanctitatis

tutela dla  całego  Kościoła,  który  uznaje  krzywdę  wyrządzoną  dziecku  w
sferze  seksualnej  za  jedno  z  najcięższych  przestępstw,  Jan  Paweł  II
zobowiązał  wszystkie  episkopaty  świata  do wprowadzenia  szczegółowych
norm postępowania w takich przypadkach. Była to decyzja ze wszech miar
bezprecedensowa i przełomowa.
    Obrona świętości  i  wielkości  Jana Pawła  II  nie  oznacza,  oczywiście,
twierdzenia, że nie mógł on popełniać błędów. Bycie pasterzem Kościoła w
czasach podziału Europy na Zachód i blok sowiecki oznaczało konieczność
mierzenia się z niełatwymi wyzwaniami. Trzeba też być świadomym tego, że
w tamtym okresie obowiązywały, nie tylko w Polsce, inne niż dzisiaj prawa,
inna  była  świadomość  społeczna  i  zwyczajowe  sposoby  rozwiązywania
problemów.
    Wzywam zatem wszystkich ludzi dobrej woli, by nie niszczyć wspólnego
dobra, a do takiego należy niewątpliwie dziedzictwo Jana Pawła II. Polacy
winni pamiętać o błogosławieństwie, jakie Opatrzność dała nam za sprawą
tego Papieża.
 Warszawa, 9 marca 2023 roku
 Abp Stanisław Gądecki
 Metropolita Poznański
 Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
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12.03.2023

9:00 †† Mąż Antoni i rodzice z obojga stron.

11:00 †† Małgorzata i Walenty.

Poniedziałek
13.03.2023

18:00 †† Rodzice: Agnieszka i Konrad.

Wtorek
14.03.2023

8:00 O Boże błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski
dla Hanny w dniu urodzin.

Środa
15.03.2023

18:00 †  Sławomir  Golla  (int.  od  Barbary  i  Bożeny  Traciewicz  z

Krakowa). 
Czwartek
16.03.2023

8:00 † Tata Roman Struck.

Piątek
17.03.2023

18:00 † Andzia.

Sobota
18.03.2023

18:00 †† Rodzice i brat Zbigniew.
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19.03.2023

9:00 † Tadeusz.
11:00 W  intencji  Parafian  –  za  wstawiennictwem  św.

Józefa o wszelkie potrzebne łaski.


