29 lutego - PONIEDZIAŁEK
6:30 +Ryszard Chruściński m-c po śm.
7:00 O zdrowie i potrzebne łaski dla
Krystyna Franz, Janiny Krumplewskiej
i Heleny Omiotek
18:00 + Katarzyna i Ludwik Maruszak,
Stanisława i Stanisław Malewiccy, Jan
Zieliński

18:00 + Jerzy 14 rocz. śmierci, Wiktoria,
Klemens, Romuald i Romualda, zmarli
z rodziny Iwanowskich, Makiewiczów
i Borkowskich

05 marca- SOBOTA

6:30 + Henryka Raszczuk m-c po śm.
7:00 + Józef Włosik 15 rocz. śmierci
i zmarli z rodziny Włosików i Strużyków
01 marca - WTOREK
18:00 O bł. Boże, zdrowie i opiekę Matki
6:30 + WOLNA INTENCJA
7:00 O szczęśliwą operację dla Krystiana Bożej dla Ojca Świętego, Radia Maryja,
Tkaczuk, o szybki powrót do zdrowia
TV Trwam i Ojczyzny
i o potrzebne łaski dla niego i rodziny
18:00 + Stanisław Lech 10 rocz. śmierci, 06 marca - IV NIEDZIELA
Leokadia Lech 2 rocz. śmierci i za
WIELKIEGO POSTU
zmarłych z obu stron
7:00 + Edwin Jabłoński pół roku po

02 marca - ŚRODA

śmierci
8:30 +Maria i Kazimierz Oleńscy
15 rocz. śmierci, zmarli z rodziny
Kowalewskich, Parakiewiczów,
03 marca - CZWARTEK
Oleńskich i Sargiewiczów
6:30 + Kazimierz Królikowski i za
10:00 + Kazimierz Ficek, zmar. Rodzice,
rodziców z obojga stron
Władysław Górny 17 rocz. śmierci oraz
7:00 WOLNA INTENCJA
18:00 Henryka 12 rocz. śmierci, Tomasz Katarzyna Krupa
11:30 + Henryk Ziółkowski 4 rocz. śm.
11 rocz. śm., rodzice i rodzeństwo, zm.
z rodziny Hatowskich i Chmielewskich 13:00 + Władysława Wojciwechowicz w
04 marca - PIĄTEK
rocznica śmierci i za zmarłych z rodziny
6:30 + Elżbieta Frankiewicz m-c po śm. 13:00 O dary Ducha Świętego dla
7:00 + Kazimierz i Janina Urbanowicz
wspólnot: Żywego Różańca
10:00 + Kazimierz Zarecz 9 rocz. śmierci i Franciszkańskiego Zakonu Świeckich,
i za rodziców z obojga stron
abyśmy przez czas Wielkiego Postu
10:00 Z okazji 69 rocznica erygowania
owocnie przygotowali się do świąt
III Zakonu Świetego Franciszka z Asyżu
Zmartwychwstania Pańskiego
przy parafii Świętej Katarzyny z prośbą
18:00 + Marian Żelepień 16 rocznica
o bł. Boże, opiekę NMP i nowe powołania śmierci oraz za rodziców z obojga stron
zakonne do tej wspólnoty
6:30 WOLNA INTENCJA
7:00 WOLNA INTENCJA
18:00 W intencjach z nowenny
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III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 13, 1- 9
W tym czasie przyszli niektórzy
i donieśli Mu o Galilejczykach,
których krew Piłat zmieszał
z krwią ich ofiar. Jezus im
odpowiedział: Czyż myślicie, że
ci Galilejczycy byli większymi
grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli?
Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie
zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża
w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy
Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy
tak samo zginiecie. I opowiedział im następującą przypowieść: Pewien człowiek
miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy; przyszedł i szukał na nim
owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: Oto już trzy lata, odkąd
przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je:
po co jeszcze ziemię wyjaławia? Lecz on mu odpowiedział: Panie, jeszcze na ten
rok je pozostaw; ja okopię je i obłożę nawozem; może wyda owoc. A jeśli nie,
w przyszłości możesz je wyciąć.

JEŚLI SIĘ NIE NAWRÓCĘ, TO ZGINĘ
Przyjmij nasze pokorne przyznanie się do przewinień,

1. Dzisiejsza Ewangelia po raz kolejny wzywa nas do nawrócenia i przemiany życia.

które obciążają nasze sumienia, i podźwignij nas

Opowiada nam jednocześnie o Bogu cierpliwym, który pragnie wspomagać nasze

w swoim miłosierdziu. Studenci archeologii Uniwersyte-

wysiłki i dążenia, by przynosiły jak najpiękniejsze owoce.

tu Hebrajskiego w ramach zajęć mogą zapuścić się

2. Dzisiaj po Mszy św. o godz.: 8:30, 10:00, 11:30 i 13:00, młodzież ze Szkolnego Koła

w głąb tunelu, który powstał w Jerozolimie na osiem

Caritas przy Zespole Szkół im. Curie Skłodowskiej, będzie przy naszym kościele

wieków przed Chrystusem. Król Ezechiasz doprowadził

zbierała ofiary do puszek na rzecz ekshumacji Żołnierzy Wyklętych.

do wnętrza miasta wodę specjalnie w tym celu

3. W związku z obchodami Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, we

wybudowanym kanałem. Tunel połączył źródło Gichon

wtorek - 1 marca zapraszamy do kina Gwiazda o godz. 12:00 na wykład Sebastiana

w Dolinie Cedronu we wschodniej części stolicy

Nowakowskiego, historyka UWM i o 12:30 na projekcję filmu Pilecki. Wieczorem

z Sadzawką Siloe w zachodniej części miasta. Odkryto

o godz. 18:00 zostanie odprawiona Msza św. w Bazylice św. Jerzego, po której

go w 1880 roku. Największą sensację wzbudziła

nastąpi uroczysty przemarsz na Pl. Armii Krajowej.

inskrypcja na ścianach tunelu, potwierdzająca dane biblijne. Ten właśnie tunel

4. W pierwszy czwartek miesiąca Wspólnota Krwi Chrystusa zaprasza na modlitwę od

jedną odnogą sięga niemal miejsca, w którym stała dawniej wieża. Właśnie o niej

godz. 17:00, w pierwszy piątek spowiadamy od godz. 17:30. W sobotę wspólnota

mówi Pan Jezus, wzywając do nawrócenia: „Myślicie, że owych osiemnastu, na

Radio Maryja zaprasza na modlitwę od godz. 17:00.

których zwaliła się wieża w Siloe i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni

5. Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana serdecznie zaprasza 3 marca

mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie,

- czwartek o godz. 17:00 na spotkanie z prof. dr hab. Krzysztofem Szatrawskim, na

wszyscy tak samo zginiecie”. Dzisiejsze pytania są o wiele bardziej drastyczne,

temat Feliks Nowowiejski - życie, dzieło, tradycja. Spotkanie odbędzie się w Loży,

zwłaszcza gdy dotykamy tajemnicy cierpienia niezawinionego. Stawia je także

ul. Mickiewicza 1 - piętro I.

urodzony w 1935 roku amerykański rabin Harold Kushner, autor przejmującej

6. W piątki Wielkiego Postu zapraszamy na Drogę Krzyżową: osoby starsze na godz.

pozycji pt. Kiedy złe rzeczy zdarzają się dobrym ludziom. Książka powstała po

10:00, uczniów szkół podstawowych na 16:30, a młodzież i pracujących na 17:30.

śmierci jego jedenastoletniego syna, którego nie udało się wyleczyć, i jest owocem
refleksji nad ludzkim cierpieniem, zwłaszcza tym niezasłużonym. Nawet Jezus nie
daje odpowiedzi wprost na te pytania. Zapewnia jedynie, że Pan Bóg jest zawsze
po stronie człowieka, który cierpi.
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W niedzielę zapraszamy o godz. 17:30 na Gorzkie Żale.
7. W przyszłą niedzielę, 6 marca rozpoczynamy parafialne rekolekcje wielkopostne.
Zaplanujmy ten czas, abyśmy spokojnie i właściwie mogli przeżyć duchowe
odnowienie jakie proponuje nam Chrystus. Plan rekolekcji znajduje się w gablocie
przed kościołem.
8. W miesiącu lutym w naszej parafii: ochrzczono 2 dzieci, 3 osoby zmarły, 11 osób
skorzystało z odzieży w ramach Akcji Charytatywnej, 24 rodziny złożyły ofiarę na
potrzeby parafii. Za każdy dar serca składamy serdeczne Bóg zapłać.
9. W ubiegłym tygodniu odeszła do wieczności Anna Olechnowicz. Módlmy się
w intencji zmarłych, którzy oczekują naszej pomocy – Wieczny odpoczynek … .

