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    Wszyscy naczelnicy Judy, kapłani i lud, 

mnożyli nieprawości, naśladując wszelkie 
obrzydliwości narodów pogańskich i bezczesz-
cząc świątynię, którą Pan poświęcił w Jero-
zolimie. Pan, Bóg ich ojców, bez wytchnienia 
wysłał do nich swoich posłańców, albowiem 
litował się nad swym ludem i nad swym 
mieszkaniem. Oni jednak szydzili z Bożych 
wysłanników, lekceważyli ich słowa i wyśmie-
wali się z Jego proroków, aż wzmógł się gniew 
Pana na swój naród do tego stopnia, iż nie było 
już ocalenia. Spalili też Chaldejczycy świątynię 
Bożą i zburzyli mury Jerozolimy, wszystkie jej 
pałace spalili ogniem i wzięli się do niszczenia 
wszystkich kosztownych sprzętów. Ocalałą 
spod miecza resztę król uprowadził do Babilonu 
i stali się niewolnikami jego i jego synów, aż do 
nadejścia panowania perskiego. I tak się 
spełniło słowo Pańskie, wypowiedziane przez 
usta Jeremiasza: Dokąd kraj nie wywiąże się ze 
swych szabatów, będzie leżał odłogiem przez 
cały czas swego zniszczenia, to jest przez 
siedemdziesiąt lat. Aby się spełniło słowo 
Pańskie, z ust Jeremiasza, pobudził Pan ducha 
Cyrusa, króla perskiego, w pierwszym roku jego 
panowania, tak iż obwieścił on również na 
piśmie w całym państwie swoim, co następuje: 
Tak mówi Cyrus, król perski: Wszystkie 
państwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebios. I On mi 
rozkazał zbudować Mu dom w Jerozolimie, 
w Judzie. Jeśli z całego ludu Jego jest między 
wami jeszcze ktoś, to niech Bóg jego będzie 
z nim, a niech idzie!

Ps 137, 1–6

Kościele święty, nie zapomnę ciebie
Nad rzekami Babilonu siedzieliśmy i płakali
wspominając Syjon.
Na topolach tamtej krainy
zawiesiliśmy nasze harfy.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
J 3, 16

Tak bowiem Bóg umiłował świat, 
że dał Syna swego Jednorodzonego, 
każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne.

EWANGELIA 
J 3, 14–21

    A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, 
tak potrzeba, by wywyższono Syna 
Człowieczego, aby każdy, kto w Niego 
wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg 
umiłował świat, że Syna swego Jednorodzo-
nego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie 
zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem 
Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, 
aby świat potępił, ale po to, by świat został 
przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, 
nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już 
został potępiony, bo nie uwierzył w imię 
Jednorodzonego Syna Bożego. A sąd 
polega na tym, że światło przyszło na świat, 
lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność 
aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy 
bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, 
nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, 
aby nie potępiono jego uczynków. Kto 
spełnia wymagania prawdy, zbliża się do 
światła, aby się okazało, że jego uczynki są 
dokonane w Bogu. 
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     W Księdze Kronik słyszymy o nieprawościach ludu, które doprowadziły królestwo Judy do 
klęski politycznej: upadku Jerozolimy, zniszczenia Świątyni i wygnania do Babilonii. Jednak, 
mimo iż Izraelici „szydzili z Bożych wysłanników i lekceważyli ich słowa”, Bóg się na nich nie 
obraża. W Jego planach jest danie Narodowi Wybranemu „drugiego życia”. Oto Cyrus 
– władca nowego imperium – Persji – ma zamiar (z pobudzenia Bożego) pozwolić Izraelitom 
na powrót do Ziemi Świętej.
   Św. Paweł nazywa w Liście do Efezjan dar Bożej łaski i miłosierdzia wskrzeszeniem nas 
do życia. Wiara rodzi w nas nowe życie. Nasi rodzice dali nam życie biologiczne, które kiedyś 
się skończy. Jezus Chrystus daje nam łaskę wiary, przez które otrzymujemy życie wieczne. 
Prawdziwie więc „jesteśmy Jego dziełem, stworzeni w Jezusie Chrystusie”.

    Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez 
wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, 
umarłych na skutek występków, razem 
z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską 
bowiem jesteście zbawieni. Razem też 
wskrzesił i razem posadził na wyżynach 
niebieskich – w Chrystusie Jezusie, aby w nad-
chodzących wiekach przemożne bogactwo 
Jego łaski wykazać na przykładzie dobroci 
względem nas, w Chrystusie Jezusie. Łaską 
bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to 
pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: 
nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. 
Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni 
w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które 
Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili.

PSALM RESPONSORYJNY 

1

Jakże możemy śpiewać pieśń Pańską
w obcej krainie?
Jeruzalem, jeśli zapomnę o tobie,
niech uschnie moja prawica.

DRUGIE CZYTANIE 
Ef 2, 4–10

Oto słowo Boże

Oto słowo Pańskie

   W rozmowie z Nikodemem Jezus głosi Boże przebaczenie, które najpełniej okazuje się 
w Jego śmierci na Krzyżu. Nie jest pragnieniem Boga karać, lecz zbawiać. To dlatego posyła 
na świat swego Syna „aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne”. Bóg nie chce 
karać do tego stopnia, że nawet rezygnuje z sądu. To my sami osądzamy się przez nasze 
czyny: „Sąd polega na tym, że ludzie bardziej umiłowali ciemność”.

Oto słowo Boże

Niech mi język przyschnie do gardła,
jeśli nie będę o tobie pamiętał,
jeśli nie wyniosę Jeruzalem
ponad wszystką swą radość.

Bo ci, którzy nas uprowadzili,
żądali od nas pieśni.
Nasi gnębiciele żądali pieśni radosnej:
„Zaśpiewajcie nam którąś z pieśni syjońskich”.

 Czytania liturgiczne chcą więc nas zachęcić do przylgnięcia do światła, do skorzystania 
z Bożej oferty nowego startu i nowego życia.

    Bóg nigdy nie przekreśla człowieka. Zawsze możemy liczyć u Niego na kolejną szansę, 
nowy start – nowe życie.

K OM E N T A R Z
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   Kilka dni temu przeczytałam takie zdanie: 
„Jeśli życie sprawia, że nie możesz już ustać 
na nogach, to uklęknij”. Piękne, nieprawdaż? 
Nie walcz za wszelką cenę, nie podpieraj się, 
nie szarp, nie złorzecz, tylko uklęknij.             
Z perspektywy kolan świat wygląda zupełnie 
inaczej, zwłaszcza wtedy, gdy skierujemy 
swój wzrok ku Chrystusowi. Gdy zapatrzymy 
się w Jego krzyż i będziemy tak po prostu 
patrzeć, pozwalając Mu działać. Łatwo 
powiedzieć, trudniej wykonać. Pytanie tylko 
czemu tak jest? Dlaczego tak trudno nam 
jest w chwilach zwątpienia, zniechęcenia, 
gdy brak nam sił do zrobienia czegokolwiek, 
paść na kolana przed Zbawicielem i oddać 
się w Jego ręce?
    Odpowiedź stanowi kolejny z ośmiu demo-
nów Ewagriusza z Pontu – demon pychy. Na 
kolana najtrudniej jest paść, bo poprzez ten 
gest wyrażamy swoją małość, a w naszej 
skażonej naturze coś ciągle podpowiada 
nam, że jesteśmy kimś wielkim, z kim nawet 
Bóg powinien się liczyć. Klękając musimy 
przyznać, że nasz los nie zależy od nas, że 
nie jesteśmy panami własnego życia, musimy 
uznać naszą mizerność i nędzę wobec Boga. 
Uklęknięcie jest oznaką „pokornego uwielbie-
nia”, pokuty i błagania. Spójrzmy prawdzie 
w oczy, naszą dumę najbardziej boli koniecz-
ność przyznania się do własnej słabości 
i niemocy, konieczność proszenia o pomoc.

Człowiek będący w sidłach demona pychy 
wierzy, że wszystkie trudności pokona 
własnymi siłami, że nie potrzebuje Boga. 
Taki człowiek nie umie paść na kolana, bo 
nie widzi powodu – Osoby, przed którą 
miałby się ukorzyć. Jest na to zbyt dumny.

  Czy Wam też ten Wielki Post mija tak 
niesamowicie szybko? Sezon grypowy w pełni. 
Wszechobecne katary i gorączki, własne 
i pozostałych członków rodziny sprawiają, że 
czas kurczy się jeszcze bardziej i wydaje się 
jeszcze bardziej roztrwoniony, choć pozornie 
wykonuje się jeszcze więcej obowiązków niż 
zazwyczaj.   

  Postawie klęczącej i jej symbolice dużo 
miejsca poświęcił kardynał Joseph Ratzinger, 
późniejszy papież Benedykt XVI, w swojej 
książce pt. Duch liturgii. W tym dziele przy-
wołuje niezwykły obraz zaczerpnięty z apofteg-
matów ojców pustyni. Opisuje diabła, którego 
Bóg zmusza do ukazania się opatowi 
Apollonowi, który od lat postami i modlitwą 
walczył na pustyni egipskiej z demonami. 
Według opisu owego opata diabeł był czarny, 
brzydki, miał przerażająco wątłe ręce i nogi, 
a przede wszystkim nie miał kolan. 
„Niezdolność klęczenia okazuje się zatem 
istotą elementu diabolicznego”, pisze kardy-
nał Ratzinger.

UKLĘKNIJ WRESZCIE! 

   Święty Hieronim nauczał, że przyklęknięciu 
ciała powinno towarzyszyć „przyklęknięcie 
serca”, czyli właściwe nastawienie wewnętrz-
ne, uzdalniające nas do podjęcia dialogu 
z Panem Bogiem.

Z pamiętnika
katolika ...

  „Gdzie zanika postawa klęcząca, tam trzeba 
ponownie nauczyć się klękać” napisał 
w dalszej części Ducha liturgii kardynał 
Ratzinger. Jest zatem nadzieja, trzeba tylko 
chcieć się nauczyć.

   Uświadomienie sobie własnej grzeszności 
i małości jest pierwszym krokiem do poko-
nania demona pychy. Dalszy oręż stanowi 
posłuszeństwo Bogu, cierpliwość w znosze-
niu wszystkiego, co przynosi nam życie, 
uznanie swojej zależności od Boga.

  Oto jak Pan Bóg kocha człowieka i jak 
uzdatnia go do osiągnięcia zbawienia na 
wszystkie możliwe sposoby. Doceńmy jakim 
ogromnym darem jest możliwość upadnięcia 
na kolana przed Stwórcą, oddania mu hołdu 
i pokłonu w najprostszy, a jakże wymowny 
sposób.

Tekst: Maria Paszyńska

  Według Ewagriusza człowiek opanowany 
przez demona pychy chce być równy Bogu. 
Wydaje mu się, że ta pozycja mu się należy. 
Jest także głęboko przekonany, że nie 
potrzebuje Boga, że jest od Niego całkowicie 
niezależny. Pycha to straszna rzecz! 
„Opanowany przez nią człowiek stawia się na 
miejscu Boga i podkreśla swoją niezależ-
ność. Wcześniej czy później sam staje się jak 
demon, który go opanował. Nie przyjmuje 
napomnień, przypisuje sobie wszystkie 
zasługi, gardzi innymi. Wszystkich dookoła 
uważa za głupców, którzy nie dostrzegają 
jego „wielkości”. Poucza i nie toleruje 
słabości innych, pogardza grzeszącymi”. 

   Pamiętacie taką pieśń „Upadnij na kolana 
ludu czcią przejęty, uwielbiaj swego Pana, 
Święty, Święty, Święty”? Może czas jej słowa 
wprowadzić w czyn, nim skończy się ten 
Wielki Post?

Sprawozdanie 
z działalności za 2014 r.

Caritas
Ośrodek  Wsparcia Najuboższych  

przy parafii  św. Anny w Wilanowie
ul. Kolegiacka 1 

Opiekun Caritas w parafii:
 ks. Proboszcz – Waldemar  R.  Macko

 W 2014 roku objęliśmy stałą pomocą 
120 osób, w  tym rodziny wielodzietne,  matki 
samotnie wychowujące dzieci, niepełnosprawni, 
osoby starsze i chore, samotne, bezrobotni, 
bezdomni.
   Działalność  Ośrodka  w tym roku polegała  
głównie   na  rozdawnictwie   osobom  potrzebu-
jącym:
–  artykułów  spożywczych, środków  higieny  
osobistej, chemii  gospodarczej,  odzieży  i obuwia,  
artykułów  szkolnych  dla  dzieci  i młodzieży 
(wyprawki szkolne). 
    W sumie wydaliśmy ponad 15 ton artykułów 
pierwszej potrzeby. 
    Najuboższym  chorym  realizowaliśmy recepty 
na lekarstwa.
   Wydaliśmy podopiecznym prawie 1200 paczek 
nie licząc wyprawek szkolnych.
   Wzorem lat ubiegłych zorganizowaliśmy dla 
naszych podopiecznych spotkania z poczęstun-
kiem, paczkami i prezentami z okazji:  Świąt 
Wielkanocnych, Dnia Dziecka, św. Mikołaja dla 
dzieci, Świąt Bożego Narodzenia – spotkanie 
opłatkowe i paczki świąteczne, Tygodnia 
Miłosierdzia i Światowego Dnia Chorych. 
Współpracowaliśmy z OPS i katechetami 
szkolnymi, by udzielić różnorodnej pomocy 
dzieciom, rodzinom i osobom w bardzo trudnej 
sytuacji. Chcieliśmy by nasza pomoc trafiała do 
najbardziej potrzebujących. 
    W roku sprawozdawczym  udzieliliśmy pomocy 
na kwotę ponad  50 000 zł.
  Składamy serdeczne Bóg zapłać wszystkim 
ofiarodawcom i osobom, które wspierają naszą 
działalność.
    Dziękujemy sieci Carrefour za systematyczną 
pomoc w postaci żywności i środków czysto-
ściowych.
     Szczególne podziękowania składamy Państwu 
Hannie i Bogdanowi Drabikom, którzy przez cały 
rok służyli nam bezpłatnie własnym transpor-
tem i siłami, przywożąc, ładując i rozładowując 
żywność dla podopiecznych.
     Składamy też serdeczne podziękowania Państwu 
Paulinie i Robertowi Noceń za przygotowanie 
dla dzieci paczek ze słodyczami.

Wolontariusze Parafialnego Zespołu 
Caritas

 Caritas 
Ośrodek  
Wsparcia 

Najuboższych  
przy parafii  
św. Anny 

w Wilanowie



    Rozmawiali długo, spokojnie, tak jakby 
znali się od lat. Czasem milczeli, zastana-
wiając się nad znaczeniem usłyszanych 
właśnie słów. Mijały kolejne minuty, godziny, 
a oni nie czuli upływającego czasu. Z każdą 
kolejną chwilą do Nikodema coraz jaśniej 
docierało, z kim rozmawia. Głos zaczął mu 
się łamać i począł odczuwać dziwne onie-
śmielenie. Nie zauważyli kiedy ciemności 
wokół nich zaczęły się rozstępować, 
niedostrzegalnie ustępując miejsca szarości 
przedświtu. Wówczas Pan Jezus rzekł:

–
 Nagle Nikodem odezwał się do Jezusa:

    Rabbi, wiemy, że od Boga przyszedłeś 
jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby 
czynić takich znaków, jakie Ty czynisz, 
gdyby Bóg nie był z Nim.
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NIEDZIELNA 
DOBRANOCKA 

czyli 

Ewangelia 
dla najmłodszych 

    Nie było w Jerozolimie człowieka, który 
nie znałby Nikodema. Jedni drżeli na sam 
dźwięk jego imienia. Inni krzywili się 
z niesmakiem, gdy przechodził obok. Do 
tych dwóch grup zwykle należeli ci, którzy 
mieli sobie wiele do zarzucenia, a których 
złe postępowanie obnażała niezłomna 
i uczciwa postawa Nikodema. Byli jednak 
i tacy, a było ich zdecydowanie więcej, 
którzy podziwiali jego mądrość i szanowali 
za niezwykłą pobożność. 

   Tymczasem dołączył do nich Jezus. 
Stanął cicho za plecami rozmawiających 
w wejściu mężczyzn i dłuższą chwilę wpa-
trywał się bez słowa w twarz Nikodema. 
Następnie położył dłoń na ramieniu 
gospodarza w uspokajającym geście. 
Gospodarz skierował ku niemu zdziwione i 
pełne strachu spojrzenie. Jezus uśmiechnął 
się do niego i pokiwał głową, jakby chciał 
go zapewnić o tym, że nic złego mu nie 
grozi, że wszystko jest tak jak być powinno.

 Tekst: Maria Paszyńska

   Nikodem spuścił głowę. Nie rozumiał 
w pełni słów Jezusa, ale przeczuwał kryjącą 
się za nimi zapowiedź cierpienia. Zrobiło mu 
się bardzo smutno, że coś mogłoby się stać 
temu niezwykłemu człowiekowi, z którym 
spędził na rozmowie ostatnią noc. Czuł, że 
zbliża się godzina próby.

 Nikodem był bogatym człowiekiem, 
uczonym w Piśmie Świętym faryzeuszem, 
a przede wszystkim członkiem Sanhedrynu, 
najważniejszej, żydowskiej instytucji sądow-
niczej i religijnej. To Sanhedryn podejmował 
decyzje dotyczące kultu, nakazów, zakazów 
i wszelakich obowiązków nakładanych na 
członków społeczności żydowskiej w Jero-
zolimie. To członkowie Sanhedrynu dbali 
o sprawiedliwość w Judei, wydając osądy
i wymierzając kary.p

–

   Nikodem słynął w Sanhedrynie z nie-
zwykłej sprawiedliwości i dociekliwości. 
Nigdy nie wyrażał pochopnych opinii i nie 
wydawał żadnych sądów, zanim nie 
upewnił się co do ich słuszności.

     Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, 
tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowie-
czego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał 
życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował 
świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, 
aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, 
ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie 
posłał swego Syna na świat po to, aby świat 
potępił, ale po to, by świat został przez 
Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie 
podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już 
został potępiony, bo nie uwierzył w imię 
Jednorodzonego Syna Bożego. 

  Nikodema zaintrygował ten człowiek 
i postanowił się z nim spotkać. Nigdy nie 
polegał na czyimś osądzie, wolał sam 
poznać prawdę. Pewnego wieczoru popro-
sił swego zaufanego służącego, aby dowie-
dział się, w którym domu przebywa Jezus. 
Narzucił na głowę piękny, bogato zdobiony 
szal i pod osłoną nocy udał się z niezapo-
wiedzianą wizytą pod wskazany przez sługę 
adres. Szedł sam, krętymi uliczkami, wśród 
ciemności rozjaśnianej tylko słabym, 
srebrno-sinym światłem księżyca. Zapukał 
do drzwi. Gospodarz otworzył mu życzliwie 
zapraszając do środka. Gdy jednak 
Nikodem zdjął z głowy szal, gospodarz 
wydał z siebie krótki okrzyk przerażenia. 
Nocna wizyta tak znamienitego gościa 
w jego skromnym domu mogła oznaczać 
tylko jedno – poważne kłopoty.

  Od kilku dni w Jerozolimie wrzało. 
Chodziły słuchy, że w mieście pojawił się 
ów prorok, o którym wieści od dawna 
krążyły po całej Galilei. Ten, który 
uzdrawiał, wyrzucał złe duchy. Ten sam, 
który ponoć w Kanie Galilejskiej przemienił 
wodę w wino.  Nikodem posłyszał jak jego 
słudzy rozmawiali między sobą, że to 
ten sam prorok, który narobił ogromnego 
zamieszania podczas święta Paschy, 
wyrzucając ze świątyni handlarzy i ban-
kierów, a potem opowiadając jakieś dziwne 
historie o zburzeniu świątyni i o tym, że ją 
odbuduje w trzy dni.

     A sąd polega na tym, że światło przyszło 
na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali 
ciemność aniżeli światło: bo złe były ich 
uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza 
nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża 
się do światła, aby nie potępiono jego 
uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, 
zbliża się do światła, aby się okazało, że 
jego uczynki są dokonane w Bogu.

    Jezus skinął na niego i zaprowadził go na 
taras domu gościnnego. Usiadł na kamien-
nej ławie, a Nikodem po chwili wahania 
usiadł obok Niego. Siedzieli w milczeniu 
wpatrując się w ciemne dachy domów 
błyszczących delikatnie srebrem księżyco-
wej poświaty. Po chwili zaczęli rozmawiać. 

Parafialna grupa 
Odnowy w Duchu Świętym 
"EFFATHA" 
zaprasza na  

   ADORACJĘ
      KRZYŻA

20.03 (piątek) 
o godz. 19.00
w naszym kościele

Dziś, w niedzielę, 15 marca 
o godz. 20.30

w górnym kościele NMP Matki Miłosierdzia, 
ul. Bonifacego 9, 

odbędzie się niezwykłe misterium pasyjne. 
Będziemy mogli przeżyć Mękę Pańską 

opowiedzianą nie słowami, 
ale piaskiem i dźwiękiem. 

Misterium jest zorganizowane przez 
profesjonalne trio artystyczne. 

Więcej informacji na: http://archibial.pl/pasja/

Niezwykłe misterium 
- Pasja 

usypana z piasku
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IV Niedziela Wielkiego Postu – 15 marca 2015 r.

2.

1. Nabożeństwo Gorzkich Żali, zostanie odpra-
wione dziś o godz. 17.00. Po nabożeństwie 
modlić się będziemy za zmarłych polecanych 
w wypominkach rocznych.
Nabożeństwo Drogi Krzyżowej, w naszym 
kościele odprawiane jest w każdy piątek 
Wielkiego Postu w następujących godzinach: 
o godz. 12.30 – dla dorosłych, o godz. 16.30 
– dla dzieci oraz o godz. 18.30 – dla 
dorosłych, młodzieży, studentów i młodzieży 
pracującej.

Świece Caritas można nabyć przed kościo-
łem. Pragniemy przypomnieć, że za środki 
uzyskane z rozprowadzania świec Caritas 
Archidiecezji Warszawskiej prowadzi działal-
ność charytatywną, niosąc pomoc najbardziej 
potrzebującym.

4.

Przed kościołem członkowie Kół Żywego 
Różańca zbierają ofiary na kwiaty do Grobu 
Pańskiego.

7. W tym miesiącu mamy jeszcze wolne
intencje mszalne.

6.

od 8.03 do 12.04.2015
O skruchę i nawrócenie dla

zatwardziałych grzeszników, 
aby zawierzyli Miłosierdziu 
Pana i doświadczyli Jego 

zbawiennej łaski.

5.

Rekolekcje wielkopostne dla dzieci ze szkół
podstawowych, przeprowadzone będą
w dniach 23 – 25 marca, dla uczniów
gimnazjum i młodzieży licealnej przepro-
wadzone będą w dniach 25 – 27 marca br.
Rekolekcje parafialne rozpoczną się
w niedzielę, 22 marca i będą trwały do środy
25 marca br.

3.

22–25 marca 2015 r.

REKOLEKCJE 
WIELKOPOSTNE 

w naszym kościele

Ministranci
Serdecznie dziękujemy za wsparcie :)

W Niedzielę Palmową
u naszych ministrantów 
można będzie otrzymać 

piękne palemki 
i wodę święconą.

Ofiary zasilą fundusz 
ministrancki.

aby 
dobrze przeżyć 

okres Wielkiego Postu 
i przygotować się do świąt 

Zmartwychwstania Pańskiego

Zapraszamy wszystkich chętnych do śpie-
wania Ciemnej Jutrzni w Wielki Piątek 
i w Wielką Sobotę. Nauka śpiewu w każdą 
niedzielę zaraz po nabożeństwie Gorzkich 
Żali w kanonii. Przypominamy, że Ciemna 
Jutrznia jest modlitwą brewiarzową o spec-
jalnej dostosowanej do dni Triduum treści. 
Jest ona wyrazem naszego czuwania 
z Chrystusem, a zarazem oczekiwaniem na 
Jego zmartwychwstanie.

8.

Każdy, kto by wiedział o przeszkodach zacho-
dzących między narzeczonymi, zobowiązany 
jest powiadomić kancelarię parafialną. 
Narzeczonych polecamy modlitwie parafian.

W najbliższym czasie sakramentalny związek 
małżeński zawrą:
– Grzegorz Wojciech Pyzel, kawaler z par.

tutejszej
i

– Dorota Mikucka, panna  z  par. tutejszej
zapowiedź I.

Legion Maryi z radością zaprasza 
na wyjątkową 

uroczystość legionową (Acies), 
która będzie miała miejsce 

w naszym kościele 
w dniu 28.03.2015 r. (sobota) 

O godz. 10.00 odbędzie się przyrzeczenie 
legionowe, a po nim uroczysta Msza św. 

z homilią ks. Jarosława Hybzy MIC, 
koncelebrowana z udziałem kilku kapłanów. 

Zapraszamy do uczestnictwa 
oraz zachęcamy do wstąpienia 

w szeregi Legionu. 

Członkinie Legionu
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