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III  NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU
Pierwsze czytanie Wj 17, 3-7

Psalm responsoryjny: Ps 95 (94), 1-2. 6-7c. 7d-9

Drugie czytanie: Rz 5, 1-2. 5-8
Ewangelia J 4, 5-42

                                                                                                                                          
Dostąpiwszy usprawiedliwienia dzięki wierze, zachowajmy pokój z Bogiem 

Po raz  kolejny  św.  Paweł  –  dziś  w  liście  do  Rzymian  -  wyjaśnia  nam sens
Odkupienia:  przez  ofiarę  Chrystusa  otrzymaliśmy  obietnicę  wiecznego  dziedzictwa,
...uzyskaliśmy dostęp  do  tej  łaski,  w  której  trwamy  i chlubimy  się  nadzieją  chwały
Bożej. Miłość Boża, jak mówi Paweł została rozlana w naszych sercach, a więc nie
jesteśmy  już  bezsilni.  Zostaliśmy  uzdolnieni  do  życia  zgodnego  z wolą  Bożą.
Warunkiem takiego życia jest nasza wiara. Co jednak oznacza wiara?

Kardynał Robert Sarah, poprzedni prefekt  Kongregacji do spraw Kultu Bożego
definiuje  wiarę  następująco:  „Wiara  jest  całkowitym  i  bezwzględnym  zaufaniem
człowieka do osobiście spotkanego Boga. Jest odpowiedzią Bogu TAK. Wymaga od
człowieka, by opuścił swoich bogów, swoją kulturę, wszystkie ludzkie zabezpieczenia
i bogactwa, aby wejść do kultury i dziedzictwa Boga. Wiara polega na tym, aby dać się
poprowadzić  Bogu.  Staje  się  jedynym  naszym bogactwem,  naszą  teraźniejszością
i przyszłością. Wiara jest zaraźliwa. Jeśli nie zaraża, to znaczy że straciła smak. Jest
jak słońce: świeci, rozjaśnia, promieniuje i rozgrzewa wszystko, co wokół niej krąży.
Oczywiście wiara jest aktem dogłębnie osobistym, ale musi być również wyznawana
i przeżywana  w  rodzinie,  w  Kościele.  Wiara  jest  prawdziwie  silną  więzią  między
Bogiem i Jego ludem. Na początku Bóg we wszystkim podejmuje inicjatywę. Człowiek
musi jednak na Bożą inicjatywę odpowiedzieć wiarą. Wiara zawsze jest odpowiedzią
miłości na inicjatywę miłości i przymierza. Karmi się i umacnia w codziennym trwaniu
twarzą  w  twarz  z  Bogiem oraz  w  postawie  adoracji  i  milczącej  kontemplacji.  Jest
wyznawana  w  Credo,  celebrowana  w  liturgii,  przeżywana  w  praktykowaniu
przykazań”.1

Kardynał  podkreśla,  że wiara wiąże się z nawróceniem, to znaczy przemianą
serca. Zwraca uwagę na dwie sytuacje, które mogą skierować człowieka na bezdroża.
Pierwsza to tworzenie „ złotego cielca”, czyli pokusa człowieka by zamknąć Boga we
własnych schematach, uczynić Go zrozumiałym, podlegającym kontroli i posłusznym
ludzkim  potrzebom.  Drugi  przypadek  ma  miejsce  wtedy,  gdy  człowiek  podejmuje
powierzchowną  pokutę,  której  nie  towarzyszy  rzeczywiste  zerwanie  z  grzechem
w  imię miłości do Boga. Do takiej postawy można odnieść słowa:  Ten lud czci Mnie
wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie (Mk 7,6).

1 Sarah R., Wieczór się zbliża i dzień się już chyli, Wyd. Sióstr Loretanek, Warszawa, 2019. 
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NIEDZIELA  26.03.2023

  7.00  Msza św.  z  nauką dla dorosłych
  8.30  Msza św.  z  nauką dla dorosłych
10.00  Msza św.  z  nauką dla dorosłych
11.30  Msza św.  z  nauką dla dzieci
13.00  Msza św.  z nauką dla dorosłych
17.15  Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
18.00  Msza św.  z nauką dla dorosłych 

PONIEDZIAŁEK  27.03.2023

  8.30   Nabożeństwo Różańcowe
  9.00   Msza św.  z nauką dla dorosłych
10.30   Nauka dla dzieci szkolnych (klasy 4-6)
11.30   Nauka dla dzieci szkolnych (klasy 0-3) i przedszkolaków  
12.30   Nauka dla młodzieży szkolnej (klasy 7 i 8)
15.00   Koronka do Miłosierdzia Bożego
17.30   Nabożeństwo Różańcowe                                                                            
18.00   Msza św.  z nauką dla dorosłych                                                                  
20.00   Nauka dla dorosłych pracujących do późna i młodzieży                              
20.30  Apel Jasnogórski    
                                                                                                                    

WTOREK  28.03.2023

  8.30   Nabożeństwo Różańcowe
  9.00   Msza św.  z nauką dla dorosłych
10.30   Nauka dla dzieci szkolnych (klasy 4-6)
11.30   Nauka dla dzieci szkolnych (klasy 0-3) i przedszkolaków  
12.30   Nauka dla młodzieży szkolnej (klasy 7 i 8)
15.00   Koronka do Miłosierdzia Bożego
17.30   Nabożeństwo Różańcowe                                                                            
18.00   Msza św.  z nauką dla dorosłych                                                                  
20.00   Nauka dla dorosłych pracujących do późna i młodzieży                              
20.30  Apel Jasnogórski    

ŚRODA  29.04.2022

  8.30   Nowenna do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy
  9.00   Msza św.  z nauką dla dorosłych
10.30   Msza św. na zakończenie Rekolekcji dla dzieci szkolnych (klasy 4 -8)
11.30   Msza św. na zakończenie Rekolekcji dla dzieci szkolnych (klasy 0-3) i 

przedszkolaków
15.00   Koronka do Miłosierdzia Bożego 
17.30  Nowenna do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy
18.00  Msza św.  z nauką dla dorosłych i młodzieży
20.00  Nauka dla dorosłych pracujących do późna i młodzieży akademickiej
20.30  Apel Jasnogórski
CZWARTEK  30.03.2023 

  8.30   Nabożeństwo
  9.00   Msza św.  z nauką dla dorosłych



11.00   Msza św. dla chorych i starszych z sakramentem namaszczenia
15.00   Koronka do Miłosierdzia Bożego
17.30   Nabożeństwo
18.00  Msza św.  z nauką dla dorosłych
20.00  Msza św. dla dorosłych pracujących do późna i młodzieży akademickiej
                                             
                                                Prowadzi: O. Tomasz Nowak OP (dla dorosłych)
                                                                 Ks. Marian Kożyczkowski (dla dzieci)
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III     N I E D Z I E L A   W I E L K I E G O    P O S T U   –  1 2    MARCA   2 0 2 3

1.

1. Gorzkie  Żale  z  kazaniem  pasyjnym  dziś  i  we  wszystkie  niedziele  Wielkiego  Postu
o godz.17.15. Serdecznie zapraszamy. 

2. We wszystkie dni Wielkiego Postu (z wyjątkiem niedziel) zapraszamy także na nabożeństwo
do  Bożego  Miłosierdzia  z  Koronką  o  godz.  15.00  przy  wystawionym  Najświętszym
Sakramencie.

3. Droga Krzyżowa w najbliższy piątek dla dorosłych o godz. 8.00 i 18.30;  dla dzieci o godz.
16.30. Niech nikogo z nas na tych nabożeństwach nie zabraknie.

4. W następny  piątek  tj.  24.03.br.  zapraszamy całe  rodziny  na  Drogę  Krzyżową ulicami
naszej parafii.  Rozpoczęcie w kościele o godz. 19.00.  Przejdziemy trasą jak w ubiegłych
latach.  Na to nabożeństwo przynieśmy ze sobą świece lub znicze,  które na zakończenie
złożymy przy krzyżu misyjnym.

5. Spotkanie dla rodziców młodzieży, która w tym roku ma przystąpić do bierzmowania oraz
tej  młodzieży odbędzie się  dzisiaj  po Mszy św. sprawowanej  o  godz.  18.00 w kościele.
Serdecznie zapraszamy.

6. W  środę zapraszamy na Nowennę do Matki Boskiej  Nieustającej Pomocy po Mszy św.
o godz. 8.30 i 18.00.

7. W czwartek o godz. 16.30 modlitwa dziękczynna za dar Intronizacji z prośbą o jej dobre
owoce.

8. Chłopców, którzy chcieliby zostać ministrantami zapraszamy w sobotę o godz.  12.00 na
spotkanie w kościele.

9. Dziewczynki, które chciałyby śpiewać w scholi dziecięcej zapraszamy na próbę w sobotę
o godz. 11.00 do kościoła. 

10. Organizujemy dla  dzieci  konkurs  na  największą  i  najpiękniejsza  palmę.  Rozstrzygnięcie
w Niedzielę Palmową na Mszy św. o godz. 11.30. 

11. W  dzisiejszą  niedzielę  przed  kościołem  zbiórka  do  puszek  na  rzecz  dzieła  pomocy
misjonarzom Ad Gentes.

12. Za tydzień taca inwestycyjna przeznaczona będzie na koszty związane z remontem plebanii.
Za wszelkie ofiary już dziś składamy serdeczne Bóg zapłać! 

13. Kto  chciałby  złożyć  ofiarę  na  kwiaty  do  Grobu  Pańskiego  może  to  uczynić  do  puszki
stojącej przy wyjściu z kościoła. Bóg zapłać!

14. Przy wyjściu z kościoła można nabyć paschaliki wielkanocne (koszt 10 zł).

15. Zapraszamy  do  czytania  prasy  katolickiej  - Gościa  Niedzielnego, Niedzieli,  i  naszej
parafialnej gazetki Miłosierdzie. Prasę można nabyć przy wyjściu z kościoła.



16. Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 34 zaprasza przyszłych uczniów wraz z rodzicami  na
dzień otwarty do szkoły  w sobotę 18 marca br.  w godzinach od 10.00 – 12.00. Szczegóły na
plakacie w gablotce.

17. Osoby, które chciałyby wybrać się do Gdyńskiego Centrum Filmowego na film o św. Józefie
pt. „Opiekun” proszone są o zgłoszenie się do zakrystii. Seans będzie w czwartek 16.03.br o
godz. 19.30. Koszt 16 zł. 

18. Wszystkim życzymy radosnej niedzieli i pełnego Bożej łaski, dobrego tygodnia. 
                                                                                                                       Szczęść Boże!

I N T E N C J E   M S Z A L N E  12.03 – 19.03.2023 R.
Dzień Godz Intencja M K

Niedziela
12.03. 

  7.00 +Gertruda – w 49 rocz. śm. oraz ++rodzeństwo i +
+siostrzenice

P M

  8.30 +Konstanty, +Weronika, +Bogumiła Unton M P
  8.30 +Stefania Minikowska (greg.28) P --
10.00 +Adam Malik (greg.10) P M
11.30 +Bożena, +Maria i +Wojciech Kłopoccy M P
13.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące P M
18.00 +Weronika i +Józef Kriesel M P 

  

Poniedziałek
13.03

7.30 +Adam Malik (greg.11)
 7.30 +Agnieszka, +Paulina, +Gertruda
18.00 O rychły triumf Niepokalanego Serca NMP
18.00 +Stefania Minikowska (greg.29)

Wtorek
14.03

7.30 +Stefania Minikowska (greg.30)
 7.30 +Adam Malik (greg.12)
18.00 +Gabriela Opajdowska i +Stefan Młyński

Środa
15.03.

7.30 +Adam Malik (greg.13)
18.00 +Irena i +Franciszek

Czwartek
16.03.

7.30 +Adam Malik (greg.14)
18.00 +Edmund Richert i +Henryk Czutkowski

Piątek
17.03.

  7.30 +Adam Malik (greg.15)
18.00 +Maria – rocz. śmierci

Sobota
18.03.

  7.30 +Adam Malik (greg.16)
18.00 +Antonina i +Piotr Maryniewscy; +Zofia, +Jan, +Zenon, 

+Czesław
Niedziela

19.03. 
  7.00 ++rodzice: Margot i Józef (on) oraz +siostra Jadwiga
  8.30 +Józef i ++rodzice z obojga stron
10.00 +Adam Malik (greg.17)
11.30 +Jan Maryniewski – 15 rocz. śmierci
13.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące
18.00 +Benedykt Mudlaf oraz ++rodzice i ++rodzeństwo z obojga 
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