
Psalm responsoryjny (Ps. 137(136), 1-2. 3. 4-5. 6). 
Kościele święty, nie zapomnę ciebie. 

Nad rzekami Babilonu siedzieliśmy i płakali 
wspominając Syjon. 
Na topolach tamtej krainy 
zawiesiliśmy nasze harfy. 

Kościele święty, nie zapomnę ciebie. 
Bo ci, którzy nas uprowadzili, 
żądali od nas pieśni. 
Nasi gnębiciele żądali pieśni radosnej: 
«Zaśpiewajcie nam którąś z pieśni syjońskich». 

Kościele święty, nie zapomnę ciebie. 

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

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

Kościele święty, nie zapomnę ciebie. 

Czytanie z Drugiej Księgi Kronik 

Chwała Tobie, Królu Wieków! 
Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego; 

każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne. 
Chwała Tobie, Królu Wieków! 

Czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Efezjan 

Słowa Ewangelii według św. Jana 

IV  NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU   ROK  B 

15 marca 2015 r.        NR 6 (306/856) 

Wszyscy naczelnicy Judy, kapłani i lud, mnożyli nieprawo-
ści, naśladując wszelkie obrzydliwości narodów pogańskich 
i bezczeszcząc świątynię, którą Pan poświęcił w Jerozolimie. 
Bóg ich ojców, Pan, bez wytchnienia wysyłał do nich swoich 
posłańców, albowiem litował się nad swym ludem i nad 
swym mieszkaniem. Oni jednak szydzili z Bożych wysłanni-
ków, lekceważyli ich słowa i wyśmiewali się z Jego proro-
ków, aż wzmógł się gniew Pana na Jego naród do tego stop-
nia, iż nie było ocalenia. Spalili też Chaldejczycy świątynię 
Bożą i zburzyli mury Jerozolimy, wszystkie jej pałace spalili 
ogniem i wzięli się do zniszczenia 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 Pa-
na 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 Pana 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 per-
ski: 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!». 

(2 Krn 36, 14-16. 19-23). 

Bracia: Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą 
miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek wy-
stępków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską 
bowiem jesteście zbawieni! Razem też wskrzesił nas i razem 
posadził na wyżynach niebieskich, w Chrystusie Jezusie, 
aby w nadchodzących wiekach przemożne bogactwa Jego 
łaski wykazać na przykładzie dobroci względem nas, w Chry-

stusie Jezusie. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. 
A to pochodzi nie od was, lecz jest to dar Boga: nie z uczyn-
ków, aby się nikt nie chlubił. Jesteśmy bowiem Jego dzie-
łem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, 
które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili. 

(Ef 2, 4-10). 

Jezus powiedział do Nikodema: «Jak Mojżesz wywyższył 
węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Czło-
wieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. 
Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednoro-
dzonego 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 po-
tępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwie-

rzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na 
tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiło-
wali 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». 

(J 3, 14-21). 
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REKOLEKCJE  WIELKOPOSTNE 
w Parafii Najświętszej Rodziny 

15 - 18 marca 2015 r. 
„Rodzina i życie konsekrowane są powołaniami wnoszącymi bogactwo i łaskę dla wszystkich…”. 

(Papież Franciszek) 
 

Ks. Kazimierz Sobański 

NIEDZIELA – 15 MARCA 
Nauki rekolekcyjne ogólne na wszystkich Mszach 
św. (godz. 6.30, 8.00, 9.30, 12.30, 17.00, 19.00)
z wyjątkiem Mszy św. dla dzieci o godz. 11.00. 
 

PONIEDZIAŁEK – 16 MARCA 
  7.00 Msza św. z nauką ogólną; 
  9.00 Msza św. z nauką ogólną; 
18.00 Msza św. z nauką ogólną; 
19.30 nauka rekolekcyjna dla młodzieży 
          ponadgimnazjalnej, pracującej i studentów. 
 

WTOREK – 17 MARCA 
  7.00 Msza św. z nauką ogólną; 
  8.30 Spowiedź dla chorych; 
  9.00 Msza św. dla chorych; 
18.00 Msza św. z nauką ogólną; 
19.30 nauka rekolekcyjna dla młodzieży 
          ponadgimnazjalnej, pracującej i studentów. 

ŚRODA – 18 MARCA 
  7.00 Msza św. z nauką ogólną; 
  9.00 Msza św. z nauką ogólną; 
18.00 Msza św. z nauką ogólną; 
19.30 Msza św. z nauką rekolekcyjną dla młodzieży 
          ponadgimnazjalnej, pracującej i studentów. 

REKOLEKCJE  WIELKOPOSTNE 
w Parafii Najświętszej Rodziny 

22 - 25 marca 2015 r. 
dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 

 

Ks. dr hab. Adam Olszewski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PONIEDZIAŁEK – 23 MARCA 
  8.30 uczniowie gimnazjum; 
11.00 szkoła podstawowa - klasy 0-III; 
12.30 szkoła podstawowa - klasy IV-VI. 

 

WTOREK – 24 MARCA 
Spowiedź Rekolekcyjna: 
  8.30 uczniowie gimnazjum; 
10.30 szkoła podstawowa - klasy 0-III; 
12.30 szkoła podstawowa - klasy IV-VI. 
 

ŚRODA – 25 MARCA 
  8.30 Msza św. i nauka rekolekcyjna 
          dla gimnazjalistów; 
10.30 Msza św. i nauka rekolekcyjna 
          dla dzieci - klasy 0-III; 
12.30 Msza św. i nauka rekolekcyjna 
          dla dzieci - klasy IV-VI. 
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Pilnie potrzebna miłość! - Dzień Świętości Życia 

Z okazji Imienin czcigodnego ks. Prałata Józefa Jakubca 
   Błogosławieństwa Bożego, zdrowia i radości wypływającej z dobrego wypełniania swojego 
powołania kapłańskiego. Niech Maryja Dziewica, zauważa w Twym życiu wszystkie trudne sy-
tuacje i zapobiega im prosząc swego umiłowanego Syna o interwencję na wzór tej z Kany Gali-
lejskiej. Niech św. Józef, mąż sprawiedliwy służy Ci radą, a jednocześnie stanowi wzór człowie-
ka zawierzenia i męstwa w podejmowaniu odważnych dzieł, których owocem będzie chwała 
Boga w Trójcy Jedynego, świętość rodzin i zbawienie każdego człowieka postawionego na Twej 
kapłańskiej drodze. 

Zespół Redakcyjny „Naszej Familii”. 

Najserdeczniejsze życzenia 

   W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego będziemy prze-
żywać w Kościele kolejny Dzień Świętości Życia. Dlaczego tak 
ważna jest modlitwa za życie? Na początek kilka krótkich wia-
domości: 
   W kwietniu 2014 r. we wrocławskim „oknie życia” Sio-
stry Boromeuszki znalazły niemowlę. Chłopiec był tuż po poro-
dzie, nie miał nawet zabezpieczonej pępowiny. Chłopiec był 
zdrowy i po przejściu podstawowych badań w szpitalu, trafił do 
rodziny adopcyjnej. (…) Do tej pory w „oknach życia” pozosta-
wiono 73 niemowlęta. Najwięcej – 17 w Krakowie; w Warsza-
wie – 14; w diecezji ełckiej – 8. Co jakiś czas podnoszone 
są głosy, że „okna życia” powinny być zlikwi-
dowane, gdyż godzą w prawo dziecka do wie-
dzy o swoim pochodzeniu. Czy to znaczy, 
że lepiej, by umarło gdzieś zostawione 
lub zostało zabite przed narodzeniem? („Głos 
dla Życia”, nr 3, 2014). 

* 

   Dostosowując się do ustaleń Komisji 
Europejskiej – polskie Ministerstwo Zdrowia 
zdecydowało o dostępności dla wszystkich, 
nawet niepełnoletnich, tzw. pigułki wczesno-
poronnej, pomimo licznych protestów spo-
łecznych i pomimo udowodnionej szkodliwo-
ści specyfiku dla zdrowia kobiet. To oczywi-
ście w ramach propagandowej walki z ciąża-
mi. Jaki będzie rezultat? Dla porównania 
w Szwecji, antykoncepcja „po stosunku” zo-
stała wprowadzona na rynek w 2001 r. 
i w tym czasie jej sprzedaż się podwoiła. 
Wskaźnik aborcji wzrósł za to z 18,4 na 1000 
kobiet w 1997 r. do 20,9 w 2012 r. Z 23 badań dokonanych 
pomiędzy 1998, a 2006 w 10 krajach, żadne nie pokazało spad-
ku aborcji wraz z wprowadzeniem antykoncepcji „po”. Czemu 
zatem służy wprowadzenie nieograniczonej sprzedaży takiej 
pigułki w Polsce? (N. Dueholm, „Polonia Christiana”, 
05.2013). 

* 

   Gorąco proszę o modlitwę, aby Marlena i Paweł nie podję-
li decyzji aborcji u dzieciątka. U chłopczyka w łonie mamy 
wykryto kilka guzów głowy i wadę serca. Lekarze proponują, 
aby rodzice usunęli dziecko. Proszę … rozsyłajcie dalej wiado-
mość… modlitwa bardzo potrzebna! (24.01.2015 – sms od zna-
jomej). 

* 

   Dzień Świętości Życia jest odpowiedzią na prośbę 
św. Jana Pawła II, który w encyklice „Evangelium vitae” prze-
konywał: „Proponuję (...), aby corocznie w każdym kraju ob-

chodzono Dzień Życia (...). Jego podstawowym celem jest bu-
dzenie w sumieniach, w rodzinach, w Kościele i w społeczeń-
stwie świeckim wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia 
w każdym momencie i każdej kondycji: należy zwłaszcza ukazy-
wać, jak wielkim złem jest przerywanie ciąży i eutanazja”  
(nr 85). 
Modlitwa pilnie potrzebna! 
   Dlatego w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego patrzymy 
na młodą Miriam - Maryję, która nie bała się powiedzieć 
„TAK” nowemu życiu. Jej „Fiat” – „niech Mi się stanie według 
twego słowa” jest dla nas wezwaniem do przyjęcia odpowie-

dzialności za tych najsłabszych, których życie 
jest zagrożone. 
   Najprostszym sposobem, dostępnym dla 
każdego niezależnie od płci, wieku, stanu 
zdrowia, sytuacji rodzinnej jest dołączenie do 
apostolatu „Duchowej adopcji dziecka poczę-
tego”. Wierzymy, że wstawiennicza modlitwa 
w intencji nienarodzonych dzieci i ich rodzi-
ców może pomóc przełamać strach przed spo-
łecznym odrzuceniem, czy niepewną przyszło-
ścią i odnaleźć nadzieję na wypełnienie Bożej 
obietnicy: „Kto przyjmuje jedno z tych dzieci 
w imię moje, Mnie przyjmuje” (Mk 9, 37). 
   Towarzysząc modlitwą nieznanej nam, 
ale znanej Bogu ciężarnej matce możemy 
mieć pewność, że Chrystus – którego narodzi-
ny będziemy świętować za 9 miesięcy – naro-
dzi się też w życiu rodziny, którą objęliśmy 
naszym modlitewnym wsparciem. 

* 
   Do apostolatu „Duchowej adopcji” przystąpić można 
w każdym momencie, ale w sposób uroczysty można tego do-
konać w dniu 25 marca podczas Mszy św. o godz. 18.00, skła-
dając obietnicę codziennej modlitwy w intencji poczętego 
dziecka i jego rodziców. Nie trzeba wiele: 1 dziesiątek różańca 
i krótkie westchnienie: „Panie Jezu za wstawiennictwem Twojej 
Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością oraz za wstawien-
nictwem św. Józefa, «Człowieka Zawierzenia», który opiekował 
się Tobą po urodzeniu, proszę Cię w intencji tego nienarodzo-
nego dziecka, które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady 
i które duchowo adoptowałem. Proszę, daj rodzicom tego dziec-
ka miłość i odwagę, aby zachowali je przy życiu, które Ty sam 
mu przeznaczyłeś. Amen”. Do modlitwy można dołączyć jakieś 
dobrowolne umartwienie, które możemy ofiarować Bogu jako 
nasze podziękowanie za dar życia, przekazanego nam przez 
naszych rodziców. 

Ewa Prymon - Ryś 
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1. Rozpoczęliśmy dzisiaj w naszej parafii Rekolekcje Wielko-
postne dla dorosłych, które mają nas duchowo przygotować 
na spotkanie z Jezusem Zmartwychwstałym. Poprowadzi 
je ks. Kazimierz Sobański RCI. Natomiast Rekolekcje Wiel-
kopostne dla dzieci ze szkół podstawowych i młodzieży 
gimnazjalnej rozpoczną się w przyszłą niedzielę 22 marca 
i będą trwać do środy 25 marca. Program rekolekcji znajdu-
je się na plakatach, w dzisiejszej „Naszej Familii” oraz na 
stronie internetowej parafii. 

2. Zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne: Gorzkie Żale: 
w niedziele o godz. 16.00; Droga Krzyżowa w piątki: dla 
dzieci o 16.30, dla dorosłych o 18.30 i dla młodzieży 
o 19.30. Uczestnicząc w tych nabożeństwach możemy uzy-
skać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. W czasie 
Gorzkich Żali jest zbierana składka na kwiaty do Bożego 
Grobu. Za wszystkich ofiarodawców i ich rodziny modlimy 
się do Najświętszej Rodziny w czasie Mszy świętych no-
wennowych we wszystkie środy Wielkiego Postu. 

3. W okresie Wielkiego Postu staramy się pamiętać o potrze-
bujących. Przy wyjściu z kościoła możemy nabyć baranki 
wielkanocne Caritas. Ofiara z ich sprzedaży przeznaczona 
jest na pomoc dla biednych. 

4. Dzisiaj o godz. 18.00 zapraszamy na Koncert Pieśni Wiel-
kopostnych w wykonaniu Chóru „Familia” pod dyrekcją 
p. Beaty Kaczmarskiej. Chór będzie również śpiewał pod-
czas Mszy św. o godz. 17.00. 

5. W czwartek 19 marca obchodzi swoje imieniny ks. Prałat 
Józef Jakubiec. Życzymy Drogiemu Solenizantowi obfitości 
łask Bożych, opieki Najświętszej Rodziny, bł. Adolpha Kol-
pinga oraz serca i życzliwości od wszystkich parafian. 

6. W przyszłą niedzielę 22 marca przed kościołem dzieci 
z Oratorium będą sprzedawać własnoręcznie wykonane pal-
my wielkanocne. Zachęcamy do wsparcia pracy dzieci. Do-
chód zostanie przeznaczony na wakacyjny odpoczynek dzie-
ci. 

7. Również w przyszłą niedzielę odbędzie się kwesta oraz kier-
masz prac osób niepełnosprawnych, uczestników działające-
go przy naszej parafii „Klubu Aktywności” oraz innych 
ośrodków prowadzonych przez Chrześcijańskie Stowarzy-
szenie Osób Niepełnosprawnych „Ognisko”. 

8. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej, która 
w tych dniach stanowi znakomitą lekturę duchową na czas 
Wielkiego Postu. 

9. W kalendarzu liturgicznym nadchodzącego tygodnia: 
             • czwartek: Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP. 
 

Z naszej wspólnoty odeszli do Pana: 
+ Zofia Światłoń, l. 72, zam. ul. Telimeny 13; 

+ Wanda Ćwik, l. 79, zam. ul. Heleny 6; 
+ Stanisław Owsianka, l. 67, zam. ul. Mała Góra 16; 

+ Danuta Adamowicz, l. 79, zam. ul. Barbary 12. 
Dobry Jezu, a nasz Panie… 

PROGRAM  KONCERTU  W  WYKONANIU  CHÓRU  „FAMILIA” 
15 marca 2015 r., godz. 18.00 

 

Rozmyślajmy dziś, wierni chrześcijanie – muzyka: Ładysław z Gielniowa, 
                                                                       słowa: Jakub Wujek. 
 

Rozważanie wielkopostne i wprowadzenie do koncertu 
(bez omawiania kompozytorów) 

Miserere - muzyka: Antonio Lotti (1666 – 1740); 
Crucifixus – Johann Sebastian Bach (1685 – 1750); 
Oto Jezus umiera - autorzy nie znani, 
                                 opracowanie: Andrzej Nikodemowicz (1925). 
 

Rozważanie wielkopostne – o Matce Bolejącej 

Stabat Mater – Zoltan Kodaly (1882 - 1967); 
Pieta - muzyka: Mariusz Matuszewski, słowa: Janusz Adam Kobierski (1947); 
Adoramus te Christe - muzyka: Quirino Gasparini (1721 – 1778); 
O Głowo uwieńczona - muzyka: Johann Sebastian Bach. (Chorał z Pasji 
                                        św. Mateusza); 
Pij ten kielich z Bożej woli - opracowanie: Elżbieta Jezutek (1943 – 1993). 
 

Rozważanie wielkopostne 

Pie Jesu - muzyka: Andrew Lloyd Webber (1948); 
Jesus bleibet meine Freude - muzyka: Johann Sebastian Bach (1685 – 1750), 
                                                 słowa: Martin Jahn (1620 – 1682). 


