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IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Ewangelia wg św. Łukasza (Łk 15,1-3.11-32)
„(...)Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z
nich rzekł do ojca: »Ojcze, daj mi część majątku,
która na mnie przypada«. Podzielił więc majątek
między nich. Niedługo potem młodszy syn, zebrawszy
wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił
swój majątek, żyjąc rozrzutnie. (...) Ojcze, zgrzeszyłem
przeciw Bogu i względem ciebie; już nie jestem
godzien nazywać się twoim synem: uczyń mię choćby jednym z najemników«.
Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego
ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i
ucałował go. (...)»Przynieście szybko najlepszą suknię i ubierzcie go; dajcie mu też
pierścień na rękę i sandały na nogi. (...) Na to rozgniewał starszy syn się i nie
chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu:
»Oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu; ale mnie nie
dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten
syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego
utuczone cielę«. Lecz on mu odpowiedział: »Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy
mnie i wszystko moje do ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten
brat twój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się«”.
Z niezwykłą łatwością, a czasami i
z niemałą satysfakcją potępiamy
naszych bliźnich za ich słabości, błędy
czy ewidentne grzechy. Jezus zaś w
obliczu
grzeszników
mówi
o
uwiedzeniu przez zło, egoizm czy chęć
życia po swojemu. A człowiek
uwiedziony przede wszystkim musi
otworzyć oczy, zobaczyć prawdę o

swej sytuacji oraz dostrzec drogi
ratunku. Dlatego przypowieść o
miłosiernym ojcu nie tylko ukazuje
prawdziwe oblicze Boga, ale jest także
zaproszeniem dla każdego z nas, aby
zagubionym i uwiedzionym przez
grzech ukazywać Boga i by wszystkich
grzeszników zachęcać do powrotu do
Ojca.
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PONIEDZIAŁEK – 11.03.2013
7.00 - Za + matkę Janinę Sowińską, ojca Stefana oraz ++ teściów Annę i Franciszka Dubaj.
18.00 - Za ++ rodziców Franciszkę i Franciszka Skoniecznych oraz + siostrę, braci i ++ z rodziny.
- Do B. Op. i MB Fat... z ok. ur. Huberta oraz o błog. Boże dla całej rodziny.
WTOREK – 12.03.2013
7.00 - Za + Bolesława w rocz. śm. i ++ z rodziny.
- Do B. Op. i MB Fatm z prośbą o dary Ducha Świętego na czas zdawania egzaminu doktoranckiego dla syna
Grzegorza oraz o błog. Boże i zdrowie dla rodziny.
18.00 - Za + mamę Ingę Grzesik, siostrę Hankę i męża Herberta, szwagra Jana i za ++ rodziców Helenę i Teofila
Pawełek.
- Za + babcię Helenę Baran w 30 dniu po śm.
ŚRODA – 13.03.2013 – DZIEŃ FATIMSKI
7.00 - Za + Aleksandra w rocz. śm., ++ z rodziny Winiarskich, Górów i Gilów.
9.00 - Msza św. w int. chorych.
- Do B. Op. i MB Fat... z prośbą o szczęśliwy przebieg operacji dla Zbigniewa.
18.00 - Do B. Op. i MB Fatm... w int. Bogumiły i całej rodziny.
- Do B. Op. i MB Fat... z prośbą o szczęśliwy przebieg operacji dla męża i ojca Zbigniewa.
- Za + Ks. Stefana Baldego w 10 rocz. śm.
- Za + Mariana, rodziców z obu stron i ++ z pokrew.
- Za ++ rodziców Krystynę i Bolesława, teściów Józefę i Teodora, braci Zbigniewa, Józefa, Jerzego i bratową
Eleonorę.
- Za + mamę Krystynę w dniu im., + ojca Ignacego, teścia Bolesława i ++ z rodziny.
- Za + mamę Bronisławę Wojtaszek, + jej męża Stanisława, + siostrę Mariannę, brata Józefa i ++ z rodziny
Olechów.
- Za + Antoniego Tomczyk w 3 rocz. śm. oraz za ++ z rodziny.
CZWARTEK – 14.03.2013
7.00 - Za + siostrę Janinę, męża Stanisława oraz rodziców Franciszkę i Leona.
18.00 - Za ++ rodziców Genowefę i Ludwika, siostrę Marię, ++ z rodzin Durlejów i Matoków.
- Za + ojca, teścia i dzidka Franciszka w 7 rocz. śm. oraz za + mamę Klarę.
PIĄTEK – 15.03.2013
7.00 - Za + Janinę Staroszczyk w 30 dniu po śm.
18.00 - Za + Franciszka Wachholz, żonę Marię, syna Joachima, ++ z pokrew. oraz o błog. Boże i zdrowie w rodzinie.
- Za + Stanisława Marciniszyn w 30 dniu po śm. oraz za ++ z rodziny.
SOBOTA – 16.03.2013
7.00 - Za + męża Jerzego Kwiotek, + syna Arnolda, ++ rodziców Jadwigę i Antoniego Skrzypiec, ++ teściów Łucję
i Jana Kwiotek, ++ 2 braci i siostrę Marię.
18.00 - Za + ojca Józefa Kowolik w rocz. śm., + matkę Zofię, brata Jana, męża Grzegorza, ++ z rodzin Kowolik,
Kowalczyk, Burdzy, Szczygieł i d. w cz.
- Za + męża Piotra w 10 r. śm., + syna Edwarda, ++ rodzeństwo i rodziców z obu stron i ++ z rodziny i d. w cz.
V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 17.03.2013
7.00 - Za + Walentynę Przybylak w 30 dniu po śm.
8.30 - Za + Aleksandrę Buchta, siostry, braci i wszystkich ++ z rodziny i d. w cz.
- Za + kuzynkę Martę Zamasz, ++ jej rodziców i dziadków z obu stron i d. w cz.
10.00 - Za ++ rodziców Walerię i Mikołaja Diedek oraz ++ teściów Małgorzatę i Karola Pasierbskich,
+ Zbigniewa w dniu im., ++ z rodzin Diedek i Pasierbski.
- Za + brata Andrzeja w rocz. śm. i + ojca Józefa z ok. im.
11.15 - Za + mamę Zofię Czerniec, ojca Michała, ++ z rodziny Czerniec i Kuliś i d. w cz.
- Za + mamę Stefanię w rocz. śm., + męża Władysława i ++ z rodziny i d. w cz.
15.00 - Za + ojca Wiktora w rocz. śm., + siostrę Annę, szwagra Manfreda, ++ teściów i ++ z rodziny.
- Za ++ rodziców Annę i Jana Wróbel, Bertę i Wiktora Popanda, + brata Alfreda i ++ z rodziny i pokrew. z
obu stron i d. w cz.
16.00 - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
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CZYM JEST KONKLAWE?
Konklawe – to zgromadzenie kardynałów,
zwoływane od 15 do 20 dni od śmierci papieża w celu
nowego wyboru głowy Kościoła. Nazwa pochodzi od
łacińskich słów „cum clave” czyli „pod kluczem”. Wzięła
się stąd, że kardynałowie do momentu wyboru nowego
Biskupa Rzymu pozostają całkowicie odcięci od świata.
Nazwę tę wprowadził papież Grzegorz X ok. 1274 r.
Zamknięci na klucz kardynałowie mieli wybrać nowego
papieża w 3 dni. W przeciwnym razie ograniczano im
posiłki.
W skład konklawe wchodzą kardynałowie – elektorzy. Może nim zostać
każdy biskup lub nawet ksiądz, który nie przekroczył 80 roku życia. W przypadku,
gdyby nowo obrany papież nie miał jeszcze sakry biskupiej należy go wyświęcić na
biskupa.
Przebieg zgromadzenia jest regulowany przez Konstytucję Apostolską
Universi Dominici Gregis, wydaną przez Jana Pawła II w roku 1996. Głosowanie
na papieża jest tajne. Przewodniczy mu kardynał kamerling. Wybór musi się
dokonać w ciągu 21 dni lub wcześniej. Konstytucja ogranicza liczbę głosowań do
30. Papież musi być wybrany co najmniej bezwzględną większością głosów. Nowo
wybrany Biskup Rzymu musi wyrazić zgodę na bycie papieżem (nie zdarzyło się
jeszcze, żeby ktoś odmówił).
Znakiem obwieszczającym wybór nowego papież do tej pory był biały dym
unoszący się nad Kaplica Sykstyńską. W nowej Konstytucji nie mówi się o tym
znaku, choć jak pokazało konklawe po którym wybrano Benedykta XVI znak ten
jest nadal stosowany. Po wyborze papieża kardynał protodiakon (pierwszy kardynał
wśród diakonów) ogłasza światu wybór słowami: „Annunzio vobis gaudium
magnum – habemus papam” (ogłaszam wam wielką radość – mamy papieża).
Nowo wybrany papież z okien Bazyliki Watykańskiej po raz pierwszy błogosławi
wiernych udzielać Błogosławieństwa Apostolskiego – „Urbi et Orbi”.

Módlmy się za Kolegium Kardynałów, powołane do wyboru
nowego Papieża, aby oświeceni łaską Ducha Świętego, potrafili
rozpoznać wolę Bożą i wskazali dla Kościoła nowego Pasterza,
który będzie go prowadził zgodnie z Ewangelią Chrystusową.
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