
  

  
  
  
  

  

          
    D o k o ń c z e n i e  a r t y k u ł u  n a  o s t a t n i e j  s t r o n i e  

 
Autor Listu do Hebrajczyków mówi nam 

dzisiaj: „A gdy wszystko wykonał, stał się 
sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, 

którzy Go słuchają”. Wpatrujmy się zatem w 

Jezusa, jak zachęcał nas do tego św. Jan Paweł 
II w Liście apostolskim „Novo millennio 

ineunte”: „Kontemplacja oblicza Jezusa 
pozwala nam zatem zbliżyć się do najbardziej 

paradoksalnego aspektu Jego tajemnicy, który 
ujawnia się w ostatniej godzinie, w godzinie 

Krzyża. Jest to tajemnica w tajemnicy, którą 
człowiek może jedynie adorować na kolanach” 

(n.25). Wejście w „godzinę” Syna Człowieczego, 

wpatrywanie się w Jego cierpiące Oblicze, to 
dotknięcie tajemnicy, która kieruje nas ku 

wiecznemu kresowi. Jak zauważa abp Rino 
Fisichella, „jeśli w obliczu Ukrzyżowanego 

możemy rozpoznać nasz własny ból, to w 
blasku chwały Zmartwychwstałego widzimy wyjście poza wszelkie 

granice, ze śmiercią włącznie, a wszystko to w perspektywie życia, które 
nigdy się nie skończy”. 

Jezu – Nauczycielu Miłości, pozwól mi towarzyszyć Ci w Twojej godzinie. 
Pomóż, bym każdą chwilę mojego wędrowania z Tobą ku wieczności 

wypełniał miłością modlitwy, słów i konkretnych czynów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
Wejść w godzinę Syna Człowieczego 

 
Jezus mówił przed swoją męką: „Nadeszła godzina, aby został 

uwielbiony Syn Człowieczy... Przyszedłem na tę godzinę”. Jezus używa 

słowa „godzina” określając nim ustalony przez Ojca moment dokonania 
dzieła zbawienia. Nadejście tej „godziny” oznacza rozpoczęcie Paschy – 

przejścia Jezusa z ziemi do Ojca w Niebie. „Godzina” Jezusa wskazuje na 
Jego uwielbienie i wywyższenie przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie. 

To wywyższenie Jezusa rozpoczyna się z chwilą wejścia w uniżenie „do 
końca” – aż do śmierci krzyżowej. 

Jezus jest w pełni świadomy swojej godziny oraz drogi i celu, do 
którego zmierza. Przeżywa tę „godzinę” w głębokiej łączności z Ojcem i w 

posłuszeństwie Jego woli. Dla Jezusa śmierć nie jest końcem, ale właśnie 

Paschą czyli „przejściem” do Ojca. „Godzina” Jezusa to najwyższy akt 
Jego miłości. Samo pojęcie „miłości” zyskuje tu nową, niespotykaną 

głębię. Syn Boży pokazuje, że miłość to całkowity, świadomy i dobrowolny 
dar z siebie. Jego męka, wszystko co przeżywa, jest wyrazem takiej 

bezgranicznej miłości. Całe życie i posłannictwo Jezusa znajdują w tej 
„godzinie” swoje wypełnienie. Wszystko, co Jezus mówi i czyni, dokonuje 

się tu w kontekście żydowskiego świętowanie Paschy, która jest uroczystą 
celebracja wyzwolenia z niewoli. Można więc stwierdzić, że całe Jego życie 

jest skierowane ku tej „godzinie”, w której Jego miłość do Ojca i do ludzi 

osiąga punkt kulminacyjny. 
„Godzina” Jezusa jest pełna dramaturgii: „Teraz odbywa się sąd 

nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie precz odrzucony. A 
Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie”. 

Następuje w niej wydanie Syna przez Ojca dla zbawienia i równocześnie 
wydanie się Syna, biorącego na siebie grzech świata, a więc także 

nieprawości każdego z ludzi. Skutkiem jest wyzwolenie i wykupienie 

człowieka z niewoli grzechu, szatana, zła i otwarcie na pełnię komunii z 
Bogiem. 



 

INTENCJE PARAFIALNE 

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

1. Serdecznie witamy w naszej wspólnocie parafialnej ks. dr Zbigniewa 

Kulesza, wykładowcę psychologii na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, a 

także diecezjalnego egzorcystę, który poprowadzi nas w czasie naszych 

rekolekcji wielkopostnych. Prosimy o modlitwę w jego intencji, a także w intencji 

błogosławionych owoców naszych rekolekcji. 

2. Plan Rekolekcji od poniedziałku do środy włącznie: Msze św. z nauką ogólną o 

godz. 7.00, 11.00, 17.00 i 18.30. Pół godziny przed każdą Mszą św. będzie 

możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania. 

3. We wszystkie piątki Wielkiego Postu rozważamy mękę Pana Jezusa w czasie 

drogi krzyżowej o godz. 16.30 – dla dzieci, a o godz. 17.30 – dla dorosłych.  

4. W każdą niedzielę Wielkiego Postu zapraszamy o godz. 17.30 na nabożeństwo 

gorzkich żali połączone z kazaniem pasyjnym. 

5. W najbliższy czwartek będziemy obchodzić Uroczystość Zwiastowania 

Pańskiego. Jest to także dzień świętości życia. Módlmy się za tych, którzy 

podejmą w tym dniu duchową adopcję dziecka poczętego a także za osoby 

broniące życia. Msze św. w tym dniu zostaną odprawione o godz. 7.00 i 18.00 z 

możliwością złożenia ślubowania duchowej adopcji. 

6. Za tydzień w niedzielę zapraszamy o godz. 11.00 na Mszę św. rodziców dzieci 

przygotowujących się do przyjęcia I Komunii Św. celem poświęcenia książeczek 

do nabożeństwa. Po Mszy św. odbędzie się krótkie spotkanie organizacyjne.  

7. Przy wyjściu z kościoła możemy także złożyć nasze ofiary na kwiaty i dekoracje 

do grobu pańskiego. 

8. Informujemy także, że od dnia 01 marca, w każdy poniedziałek i wtorek, w 

siedzibie Caritasu trwają zapisy na paczki z okazji świąt wielkanocnych dla osób 

samotnych i najuboższych. 

9. Także przy wyjściu z kościoła nasz Caritas rozprowadza świece na stół 

wielkanocny oraz palmy na niedzielę palmową. Dochód ze sprzedaży jest 

przeznaczony na zrobienie paczek dla najuboższych z naszej parafii. 

10. Od przyszłej niedzieli w kościele będą wystawione skarbonki oraz kosze na 

produkty żywnościowe do paczek świątecznych dla podopiecznych naszego 

Caritasu. 

11. W każdą środę zapraszamy na nowennę i Mszę św. do Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy i zarazem zachęcamy do składania swoich intencji. 

12. Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych zarówno za zmarłych jak również 

z prośbą o boże błogosławieństwo dla żyjących. 

 

W ubiegłym tygodniu odeszli do Wieczności: 

 

† Amelia Juszczyszyn, l. 12; 

 

Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie… 

 

22.03. – Poniedziałek - Rekolekcje 

7.00 † Grzegorz Klementowski 30 dzień po pogrzebie 

11.00  

17.00 O Boże błogosławieństwo i mocną wiarę dla Teresy 

18.30 † Bożena Ewa Tarajkowicz, Jarosław Kozioł 

18.30 † Jerzy Rozpiątkowski 1 rocznica śmierci 

23.03. – Wtorek - Rekolekcje 

7.00 † Zofia Rączka 30 dzień po pogrzebie 

11.00  

17.00 † Leszek Typek w rocznicę śmierci, Wiktoria i Władysław Sarneccy 

18.30 † Jadwiga Grajewska 30 dzień po pogrzebie 

24.03. – Środa - Rekolekcje  

7.00 † Salomea Osóbka 30 dzień po pogrzebie 

11.00 W intencjach czcicieli MBNP 

17.00  

Msza św. dziękczynno-błagalna w 80-tą rocznicę urodzin Waldemara Galińskiego, w 

podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki 

Bożej Nieustającej Pomocy na każdy dzień 

18.30 † Zdzisław Kołodziej 30 dzień po pogrzebie 

18.30 
† Jan Kamiński w dniu urodzin i zmarli rodzice: Władysław i Helena, Konrad i Barbara oraz 

Antonina i Antoni 

25.03. – Czwartek – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 

7.00  

18.00 † Zbigniew Gładki 1 rocznica śmierci, Zdzisław i Lech Gładcy, Bronisława(f) i Bronisław, 
Benedykt Kwiatkowscy 

18.00 † Marianna i Antoni Sądej 

18.00 † Czesław Grajewska 3 rocznica śmierci 

18.00 W intencji podejmujących duchową adopcję. 

26.03. – Piątek 

7.00 † Jadwiga Srock 30 dzień po pogrzebie  

7.00 † Roman Matuszewski 9 rocznica śmierci 

18.00 
Msza św. dziękczynna Bogu i Matce Bożej za otrzymane łaski z prośbą o dalszą Bożą opiekę 
dla Elżbiety 

18.00 
† Łucja Antonina Nawrocka 1 rocznica śmierci, rodzice: Leokadia i Władysław Nawroccy 
zmarli z rodziny Nawrockich – intencja od męża i synów. 

27.03. – Sobota  

7.00  

18.00 † Franciszek i Anna Mańkowscy i zmarli z rodziny 

18.00 † Irena, Agnieszka, Anna, Danuta, Józef Skierscy, Marianna Hinz 

18.00 † Kazimierz Drewa – intencja od chrześnicy Klaudii z rodziną  

28.03. – Niedziela Męki Pańskiej 

7.30  W intencji parafian 

7.30 † Wanda – Mama, Wanda -siostra, Klemens, Czesław Talarscy, Stanisława(f) Gierwatowska 

9.30 

† Jadwiga Szwacka 11 rocznica śmierci, Józef Szwacki 8 rocznica śmierci i rodzice z obojga 

stron, Halina i Jan Bartosiak 3 rocznica śmierci, rodzice z obojga stron oraz zmarli synowie: 

Zbigniew, Jarosław i Roman Bartosiak 

9.30 
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Ireny Lemańczyk z okazji 90-tej 

rocznicy urodzin – intencja od Ireny Niziołek 

11.00 
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Sandry Wrzesińskiej z okazji 29-tej 

rocznicy urodzin 

11.00 † Jan, Maria Kisiel, Irena Palmowska i zmarli z rodziny 

12.30 † Jan Koban 6 rocznica śmierci 

12.30 † Wacław, Julian, Adam Żak, Regina I Jan Sierakowscy i zmarli z obojga stron 

18.00 † Bogusław Sosnowski 20 rocznica śmierci  


