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O. Piotr Rostworowski radzi:
Nie chciej naprawiać wszelkiego zła, zostaw coś Opatrzności Bożej.

Nie chciej załatwiać wszystkich spraw, zostaw coś następcom.
Nie chciej uczynić ludziom nieba na ziemi, bo nie będą tęsknić za prawdziwym.

Zostaw ludziom ich błędy, naprawiaj siebie.

Rekolekcje dla dzieci
i młodzieży gimnazjalnej

Wtorek 30.03
Godzina 8.00 Nauka dla kl.III gimn./kaplica/
Godzina 9.00 Nauka dla kl. 0-2 sz.pod./kap./
Godzina 10.00 Nauka dla kl. I i II gimn. /kościół/
Godzina 11.00 Nauka dla klas 3-6 sz.pod. /kościół/
Godzina 14.00 Nauka dla klas 1-3 gimn. /kościół/
Godzina 15.00 Nauka dla klas 3-6 sz.pod. /kościół/

Środa 31.03
Godzina 9.00 Spowiedź dla klas 1-3 gimnazjum
Godzina 10.00 Msza dla klas 0- 2

w kaplicy domu katolickiego
Godzina 11.00 Spowiedź dla klas 3-6

Msze na zakończenie REKOLEKCJI
Godzina 14.00 dla klas 1-3 gimnazjum
Godzina 15.00 dla klas 3-6

Niedziela
Godzina 9.00 Nauka dla młodzieży
Godzina 12.00 Nauka dla dzieci

Poniedziałek 29.03
Godzina 8.00 Nauka dla kl.III gimn./kaplica/
Godzina 9.00 Nauka dla kl. 0-2 sz.pod./kap./
Godzina 10.00 Nauka dla kl. I i II gimn. /kościół/
Godzina 11.00 Nauka dla klas 3-6 sz.pod. /kościół/
Godzina 14.00 Nauka dla klas 1-3 gimn. /kościół/
Godzina 15.00 Nauka dla klas 3-6 sz.pod. /kościół/
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Słowo na niedzielę
DRUGIE CZYTANIE Z  LISTU ŚW. PAW-
ŁA APOSTOŁA DO FILIPIAN:

Nawróćcie się do Boga waszego,
On bowiem jest łaskawy i miłosierny.

PIERWSZE CZYTANIE Z  KSIĘGI IZAJA-
SZA: Iz 43, 16-21

EWANGELIA:  J 8, 1-11
Od tej chwili już nie grzesz

Flp 3, 8-14

 Oto słowo Pańskie.

Obietnica nowego wyzwolenia
Upodabniając się do śmierci Chrystusa, dojdę
do powstania z martwych

I stacja – Wyrok – przed Bazyliką – krzyż podejmuje służba liturgiczna

II stacja – Wzięcie krzyża – na deptaku przed światłami – bezrobotni i bezdomni

III stacja – I upadek – u wlotu ul. Sobieskiego – dziewczęta przystępujące do
Sakramentu Bierzmowania

IV stacja – Spotkanie z Matką – u wlotu do ul. Żwirki i Wigury – matki dzieci
pierwszokomunijnych

V stacja – Pomoc Szymona – obok sądu – ojcowie dzieci pierwszokomunijnych,

VI stacja – Pomoc Weroniki – obok więzienia – służba zdrowia

VII stacja – II upadek – obok kaplicy szpitalnej – chłopcy przystępujący do
Sakramentu Bierzmowania

VIII stacja – Spotkanie z płaczącymi – u wlotu do OO. Karmelitów – dzieci

IX stacja – III upadek – droga wjazdowa do klasztoru – młodzież szkół średnich
i wyższych

X stacja – Obnażenie – przed kościołem oo. Karmelitów – matki tych, którzy
idą do Sakramentu Bierzmowania

XI stacja – Przybicie – w kościele oo. Karmelitów – ojcowie tych, którzy idą do
Sakramentu Bierzmowania

XII stacja – Ukrzyżowanie – przy wejściu z chodnika na ul. Karmelicką –
domownicy chorego

XIII stacja – Zdjęcie – przed szpitalem – pracujący

XIV stacja – Grób – plac Kościuszki – emeryci i renciści

XV stacja – Zakończenie – przed Bazyliką

Trasa Drogi Krzyżowej w Niedzielę Palmową

Zaproszenie
Parafia Ofiarowania NMP wraz z Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej ogłasza konkurs na ży-

czenia dla księdza Kardynała Franciszka Macharskiego z racji jego 25-lecia pracy na stolicy
św. Stanisława w Krakowie.

Życzenia te zostaną przesłane do Ks. Kardynała przy okazji koncertu finałowego XIII
Dziecięcego Festiwalu Piosenki Religijnej 29.05.2004.

W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież z szkół podstawowych i gimnazjum.
Prace można składać w parafii na ręce Ks. Artura Chrostka lub w OPP u pana Pawła

Jarosza do dnia 05.05.2004
Ks. Artur

Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brza-
sku zjawił się znów w świątyni. Wszystek
lud schodził się do Niego, a On, usiadłszy,
nauczał.

Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze
przyprowadzili do Niego kobietę, którą po-
chwycono na cudzołóstwie, a postawiw-
szy ją na środku, powiedzieli do Niego:
«Nauczycielu, kobietę tę dopiero pochwy-
cono na cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz
nakazał nam takie kamienować. A Ty co
mówisz?». Mówili to wystawiając Go na
próbę, aby mieli o co Go oskarżyć Lecz
Jezus, nachyliwszy się, pisał palcem po zie-

mi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, pod-
niósł się i rzekł do nich: «Kto z was jest bez
grzechu, niech pierwszy rzuci na nią ka-
mień». I powtórnie nachyliwszy się, pisał
na ziemi.

Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po dru-
gim zaczęli odchodzić, poczynając od star-
szych. Pozostał tylko Jezus i kobieta, stoją-
ca na środku.

Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do
niej: «Niewiasto, gdzież oni są? Nikt cię nie
potępił?». A ona odrzekła: «Nikt, Panie!».
Rzekł do niej Jezus: «I Ja ciebie nie potę-
piam. – Idź, a od tej chwili już nie grzesz».

Przyprowadzają do Jezusa kobietę przyłapaną na cudzołóstwie. Pragnęli, aby On wydał
wyrok. Padają oskarżenia, lecz Jezus ich zaskakuje. Palcem pisze na ziemi, jakby chciał po-
wiedzieć: „Uspokójcie się, uspokójcie swoje emocje”

Tak często podobni jesteśmy do rozwrzeszczanego tłumu, zgorszeni cudzymi grzechami.
Oburzeni wydajemy wyroki i żądamy kary za zło, zwłaszcza gdy zło dotyka nas. Jezus uczy,
jak należy postąpić. Daje czas na uspokojenie emocji. Zrozumieli to ci, którzy przyprowadzili
grzeszną kobietę i ściskają w ręku kamienie. Zawstydzeni odrzucają kamienie i odchodzą.
Coś w nich drgnęło, poruszyło się ich sumienie. Ci, którzy chcieli przed chwilą kamieniować,
uznali, że sami nie są bez grzechu.

Dopóki grzech nie niesie za sobą kary, wszystko wydaje się być w porządku. W chwili, gdy
staje się jawny i grozi kara, ogarnia przerażenie. Dla grzesznej kobiety Jezus stał się wybawi-
cielem. Historia uczy, że nieraz spośród takich ludzi Bóg powołuje wielkich świętych.

Dlaczego Jezus przebaczył? Bo jest Bogiem miłości i przebaczenia, nikogo nie przekreśla.
Do ciebie też mówi: „I Ja ciebie nie potępiam” W każdej chwili możesz do Niego powrócić,
o ile będziesz żałował i naprawisz swoje życie. ks. Tomasz Bomba
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Intencje mszalne:
V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 28.03.2004

Ogłoszenia parafialne

Ks. Jakub Gil-Proboszcz

 Poniedziałek   29 marca
  6.00 Śp. Zygmunt Walczak
  6.30

  7.00 Śp. Helena Drabczyk
  7.30 Śp. Kazimierz Sarnecki
  8.00 Śp. Józefa Brańka
 12.00 Śp. Emanuel Pacyga
 18.00 O bł. Boże i opiekę w 18 rocznicę

urodzin dla Rafała
Śp. Aleksander Kucia z rodzicami
Anną i Ludwikiem

 Wtorek   30 marca
  6.00

  6.30 Śp. Zygmunt Walczak
  7.00 Śp. Helena Drabczyk
  7.30 Śp.  Józefa Brańka
  8.00 Śp. Maria Ziaja
 12.00 Śp. Józef Korzeniowski z rodziną
 18.00 Śp. Kazimierz Sarnecki

Śp. Maria Batko

Środa   31 marca
  6.00

  6.30 Śp. Zygmunt Walczak
  7.00 Śp. Józefa Brańka
  7.30 Śp. Julian i Irena Nowak
  8.00 Śp. Aniela i Stanisław Schabowicz
  8.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
 12.00

 17.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
 18.00 Za wszystkich uczestników Nowenny, oraz

w intencjach składanych próśb i podziękowań

Czwartek  1 kwietnia
  6.00 Śp. Zygmunt Walczak
  6.30

  7.00 O zdrowie dla Piotra
  7.30 Śp. Teresa Kiełb - 6 r. śm.
  8.00 Śp. Helena Drabczyk
 12.00

 18.00 Śp. Kazimierz Sarnecki
Śp. Maria Batko

 Piątek  2 kwietnia
  6.00

  6.30

  7.00 Śp. Maria Ziaja o o zdrowie brata Janusza
Dziękczynna za otrzymane łaski z
prośbą o opiekę i zdrowie

  7.30 Śp. Helena Drabczyk
  8.00

12.00 Śp. Zygmunt Walczak
18.00 Śp. Kazimierz Sarnecki

Sobota  3 kwietnia
  6.00

  6.30

  7.00 Śp. Helena Drabczyk
  7.30 Śp. Ryszard Bik
  8.00 W intencji Rycerstwa Niepokalanej

i ks. Opiekuna
 12.00 Śp. Władysław Jędrzejowski - 13 r śm.

i za jego rodziców
 18.00 Śp. Ryszard Jakubik - 15 r. śm.

O bł. Boże w 1 rocznicę urodzin Huberta

Niedziela 4 kwietnia
 6.00 Śp. Zygmunt Walczak
 7.30 Śp. Antonina i Ignacy Baklarz

Śp. Jan Dyrga i Jan Syn
 9.00 Śp. Karolina Maga

Śp. Teodor Żak
10.30 Śp. Dominika Madej
12.00 Śp. Jadwiga i Izydor Żukowscy
13.15

18.00 Śp. Jan Meus - 9 r. śm.
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1. Dzisiaj zaczynamy rekolekcje dla do-
rosłych, młodzieży pozaszkolnej i gimna-
zjalnej oraz dzieci szkolnych. Na naukę sta-
nową zapraszamy dzisiaj mężczyzn po mszy
św. o godz.18.00, czyli na godz. 18.45.

2. Wspólnota Wiara i Światło zorganizo-
wała dzisiaj Kiermasz Świąteczny. Zachę-
camy do udziału.

3. Dla dorosłych rekolekcje: poniedzia-
łek, wtorek, środa. Nauki rekolekcyjne
o godz. 8.00, 12.00, 18.00.

Nauki stanowe:
Dla mężczyzn dziś o godz. 18.45
Dla kobiet poniedziałek o godz. 9.00 i 19.00
Dla samotnych i owdowiałych wtorek
o godz. 9.00
Dla małżonków wtorek o godz. 19.00.
Dla chorych środa o godz. 9.00
Młodzież pozaszkolna poniedziałek i wto-
rek o godz. 20.00.
Zakończenie rekolekcji środa-godz. 18.00
SPOWIEDŹ REKOLEKCYJNA w Wielką
Środę od godz. 6.00 do 12.00 i od 14.00 do
18.00.

4. Ofiary składane podczas rekolekcji są
przeznaczone na pokrycie kosztów zorga-
nizowania rekolekcji dla dzieci, dorosłych
i młodzieży.

5. W pierwszy czwartek na mszy św.
o godz. 8.00 modlimy się o powołania ka-
płańskie i zakonne.

6. W pierwszy piątek większa ilość ka-
płanów spowiada rano od 6.00 do 8.30 oraz

po południu od 16.00 do 18.30.
7. W pierwszą sobotę zapraszamy na

mszę św. o godz. 8.00 rodziców, którzy spo-
dziewają się potomstwa, członków Rycer-
stwa Niepokalanej, jak również tych, któ-
rzy podjęli się duchowej adopcji dzieci po-
czętych. W tym dniu nawiedzamy chorych
i starszych z Sakramentami Świętymi. Bę-
dzie to dzień spowiedzi i komunii św. wiel-
kanocnej dla parafian obłożnie chorych.
Prosimy zgłaszać ich do zakrystii.

8. Przez nabywanie baranków wielkanoc-
nych – pomagamy biednym. Caritas naszej
diecezji bardzo zachęca wiernych do wspar-
cia tego dzieła.

9. Prosimy w najbliższym tygodniu o zło-
żenie daru czy to żywności, czy odzieży do
specjalnych koszów, które będą przy ołta-
rzu św. Antoniego.

10. W przyszłą Niedzielę Palmową bę-
dzie uroczysta procesja wraz z poświęce-
niem palm przed Mszą Św. o godz. 12.00.

11. Niedziela Palmowa to dzień modlitw
z młodzieżą i za młodzież. Zapraszamy
w tym dniu na Drogę Krzyżową po mie-
ście o godz. 15.00. Trasa Drogi Krzyżowej
jest zamieszczona w dzisiejszym biuletynie
parafialnym.

12. W Święto Zmartwychwstania Pań-
skiego będziemy chrzcili na Mszy Św.
o godz. 13.15. Pouczenie przedchrzcielne
będzie w najbliższą sobotę o godz. 17.00

Podziękowanie
Rodzice Patrycji Pietyry składają serdeczne podziękowanie wszystkim ludziom dobrej woli,

którzy złożyli ofiarę na rehabilitację po zabiegu wszczepienia implantu pozwalającego na
odzyskanie słuchu. sKwota 2918 zł w dużym stopniu dopomoże w zebraniu sumy, jaką
musimy przeznaczyć na rehabilitację. Bóg zapłać

Katarzyna i Tomasz Pietyra
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Ks. Proboszcz

Przed 20 laty Jan Paweł II
ogłosił Niedzielę Palmową

Światowym Dniem Mo-
dlitw za młodzież i z
młodzieżą. Treścią
Niedzieli Palmowej,
jest spotkanie Jezusa
wjeżdżającego do Je-
rozolimy z młodymi

trzymającymi palmy w
rękach i entuzjastycznie

wołającymi: „Błogosławiony, który przyby-
wa w imię Pańskie”. To pełne miłości spo-
tkanie stało się dla Ojca Św. bodźcem, by
rokrocznie Niedziela Palmowa była Świa-
towym Dniem Młodych. Dotychczas naj-
częściej przeżywano tak, że
w jednym roku odbywały się w diecezjach
i parafiach. W następnym zaś roku w okre-
ślonym przez Papieża mieście jako Świato-
we Spotkanie. Ostatnie takie odbyło się
w 2002 r. w Toronto. Kolejne – w 2005 r.
będzie w Kolonii w Niemczech.

Każdego roku na Niedzielę Palmową Oj-
ciec Św. kieruje do młodych swoje prze-
myślenia. Nazywają się one „Orędziem do
młodych”. Na ten rok nasz Papież medyta-
cje tę zatytułował: „Chcemy widzieć Jezu-
sa”. Motywem do papieskich rozważań jest
scena ewangeliczna przedstawiająca grupę
Greków, która zwraca się do Filipa z proś-
bą, aby im ułatwił spotkanie z Jezusem:
„Chcemy go zobaczyć”. Na tle tego wyda-
rzenia Ojciec Św. snuje refleksje, że każdy
człowiek, a zwłaszcza młody ma wielkie
pragnienie budowania swojej wiary jako
spotkania – wolnego i pełnego miłości. Do-
rastająca dziewczyna czy chłopak pragnie
kształtować swój świat, ale także świat,
w którym żyje. Przeobrażając ten świat musi

ukształtować swój stosunek do Boga.
W okresie młodości jest odkrywanie war-
tości. Niewątpliwie podstawowe z nich to:
miłość, wolność, prawda.

Młody człowiek na nowo chce zobaczyć
Jezusa. Ojciec Św. podkreśla, że wielką po-
mocą w tym nowym spojrzeniu jest wraż-
liwość młodego człowieka na piękno i jego
subtelność. Młodemu człowiekowi bardzo
pomaga naturalne odkrywanie piękna świa-
ta oraz człowieka. Czymś naturalnym jest,
że chłopak i dziewczyna lubią wędrować.
Uprawiać różnego rodzaju sporty, tworzyć
koleżeńskie kręgi, a także wchodzić w przy-
jaźnie. Te naturalne drogi mogą pomóc do
zobaczenia piękna oblicza Jezusowego.

Z mocą jednak podkreśla Papież, że aby
ujrzeć oblicze Jezusa i kontemplować je -
trzeba koniecznie rozwijać ducha modlitwy
oraz czerpać inspiracje z rozważania Sło-
wa Bożego. Czytać Pismo Święte. Jeśli
młody człowiek nauczy się odkrywać Je-
zusa w Eucharystii to potrafi odkrywać Go
także w ludziach - w szczególności w naj-
uboższych.

Jezus zawsze z miłością patrzy na każ-
dego człowieka, a zwłaszcza na młodego.
W naszych czasach Kościół z największą
żarliwością pragnie w swojej wspólnocie
mieć ludzi młodych. Jako Proboszcz chcę
ich widzieć w kościele. Wielką radością
napawa mnie ich obecność na Mszy Św.,
przy spowiedzi, czy też na rekolekcjach.
Cieszę się z ich życzliwej pomocy jako
wolontariuszy w różnych sprawach,
a zwłaszcza niesienia pomocy ludziom po-
trzebującym. W tę Niedzielę Palmową, gdy
z inspiracji Ojca Św. z tym większą wrażli-
wością patrzę na młodych i nisko się kła-
niając przed nimi wyrażam im wdzięczność
za wszelkie dobre gesty, przez które wyra-
żają pragnienie, że chcą zobaczyć Jezusa.

Chcemy ujrzeć Jezusa Akcja Katolicka radzi
16-tego każdego miesiąca oddział Akcji

Katolickiej naszej parafii gromadzi się wraz
z jej asystentem kościelnym ks. Prałatem
Jakubem Gilem na swych spotkaniach.
W tym również dniu pogłębiając swą więź
z Janem Pawłem II włącza się w Mszę
Św. w intencji Ojca Św. biorąc czynny
udział w liturgii.

Ks. Proboszcz wyraził swoje wielkie
zatroskanie sprawą nowego pokrycia da-
chu kościoła. Koszt tego przedsięwzięcia
jest tak wysoki, że być może realizacja tego
projektu trzeba przesunąć na dalszy ter-
min, a w najbliższym czasie zająć się gro-
madzeniem funduszy na ten cel. Firma,
która wykona to zadanie będzie musiała
przedstawić korzystne warunki i cenę re-
alizacji tego przedsięwzięcia.

Akcja Katolicka chcąc opierać swoje
działanie na nauce Jana Pawła II żywo
interesuje się pontyfikatem naszego Ro-
daka. Pan Stanisław Potoczny przekazał
miesięczną relację dotyczącą wydarzeń
z życia Papieża.

Oto kilka cytatów z wypowiedzi Gło-
wy Kościoła z ubiegłego miesiąca:

- „Ziemia Święta potrzebuje pojednania,
przebaczenia, a nie zemsty; mostów a nie
murów” (audiencja 12. 02. 2004.)

- „Technologia nie może zastąpić praw-
dziwego ojcostwa i macierzyństwa” (na
sesji plenarnej Papieskiej Akademii Życia)

- „Każdy ochrzczony jest powołany do
świętości”. (18. 02. 2004.)

- „Niech wielki Post będzie okazja do szla-
chetnego współzawodnictwa na rzecz dzie-
ci, szczególnie tych które żyją w zagrożeniu
i mają trudności”. (29.02.2004.)

- „Bądźcie dla rodzin troskliwymi i wier-
nymi przyjaciółmi, nie tylko pasterzami i na-
uczycielami”. (Do księży podczas spotkania
z duchowieństwem).

- „Gwarancją właściwych relacji Państwo-
Kościół, jest zasada wolności religijnej,
w której świeckie państwo uznaje prawo wie-
rzących do publicznego wyrażenia swych
przekonań” (do nowego ambasadora Mek-
syku przy Stolicy Apostolskiej.)

W odpowiedzi na zawierzenie świata Bo-
żemu Miłosierdziu przez Ojca Św. w dniu
17.08.2002 i prośbę Jego „Aby orędzie Mi-
łosiernej miłości Boga, dotarło do wszyst-
kich mieszkańców ziemi i napełniało ich serca
nadzieją”, zastanawiano się nad możliwością
wprowadzenia zwyczaju uroczystego odma-
wiania Koronki do Miłosierdzia Bożego
w naszej Bazylice 16-tego każdego miesiąca
przed Mszą świętą wieczorną.

Nurtuje nas również problem stworzenia
nabożeństwa odpowiadającego charyzmato-
wi naszej Papieskiej Bazyliki. Nabożeństwa,
które będzie wyróżniać się swoja odrębno-
ścią i indywidualnością na tle innych kościo-
łów, a nie będzie kopiowaniem tradycji in-
nych parafii.

Dorota Bąk

Kolonie
Jak co roku parafia nasza organizuje nad morzem kolonie letnie dla dzieci. Terminy kolonii:
Turnus I 29.06 – 13.07.2004
Turnus II 13.07 – 27.07.2004
Zapisy w kancelarii parafialnej we wtorki i czwartki od godz. 9.00 do 10.00.


