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4. Niedziela Wielkiego Postu –  Rok A 30 marca 2014 r. - Refleksja 
 W związku z Rokiem Rodziny, w czasie tegorocznego Wielkiego Postu zdia-
gnozujmy kondycję swojej rodziny, rozważmy w sercu odpowiedzialność za jej aktu-
alny stan i podejmijmy stosowne kroki z myślą o jej dobrym funkcjonowaniu i rozwo-
ju. Jest to zadanie dla każdego: dla dzieci i młodzieży, dla małżonków, rodziców i 
dziadków, a nawet dla ludzi samotnych, osób duchownych i konsekrowanych. Choć  
nie wszyscy zakładają własną rodzinę, każdy ma do śmierci obowiązki wobec tych, 
którzy dali mu życie, wychowali, pośród których żył i dorastał.  
 Siostro i Bracie, być może nie dowierzasz, że możesz coś zmienić w trudnej 
sytuacji albo inaczej – jesteś przekonany, że wszystko jest w porządku i nie trzeba 
nic zmieniać. Otóż doświadczenie życia uczy, że nie ma sytuacji bez wyjścia. Nigdy 
też nie jest tak dobrze, by nie mogło być lepiej. Natomiast z naszej wiary wynika, że 
jeśli człowiek pozwala Bogu działać, wszystko może doznać łaski przemiany, rodzina 
może stać się miłością wielka. Co więcej, gdy okazujemy Bogu posłuszeństwo, On 
przez objawianie nam prawdy i wyrzuty sumienia – jak uczniom w Emaus – otwiera 
nam oczy i sprowadza na właściwą drogę. 
 Dlatego Drodzy Rodzice, spójrzcie z wiarą na swoje relacje małżeńskie, na 
cud rodzenia i proces wychowania dzieci, a także na swoich rodziców i teściów. Wy, 
Drogie Dzieci, spójrzcie z wiarą na trud i poświęcenie Waszych rodziców względem 
Was, w trosce o Wasze wychowanie i rozwój. Kochani Dziadkowie, spójrzcie z wiarą 
na tych, którym daliście życie i o których stale się martwicie. Droga Młodzieży, 
spójrzcie z wiarą na swe powołanie do małżeństwa i konieczność rzetelnego przygo-
towania się do założenia rodziny. 

Z Listu Pasterskiego Biskupa Opolskiego na Wielki Post 2014 

 Bł. Jan Paweł II o rodzinie 
„Chrystus odnawia pierwotny zamysł, który Stworzyciel wpisał w serce mężczyzny i 
kobiety, a w sakramencie małżeństwa daje „serce nowe” tak, że małżonkowie nie tyl-
ko mogą przezwyciężyć „zatwardziałość serc”, ale równocześnie i nade wszystko 
dzielić pełną i ostateczną miłość Chrystusa, nowe i wieczne Przymierze, które stało 
się ciałem” (FC 20). 
W sakramencie małżeństwa słowa proroka Ezechiela o nowym sercu i nowym Du-
chu okazują się czymś więcej niż tylko obietnicą. Współpraca z łaską sakramentu, 
która swój konkret znajduje w trosce o osobistą i wspólną modlitwę oraz rozwój du-
chowy, przynosi owoc w tym, że kochamy więcej i głębiej. 



Rodzinny święty – św. Izydor Oracz i bł. Maria Toribia 
Izydor urodził się w Madrycie ok. 1080 r. Pochodził z ubogiej, ale szczerze religijnej 
rodziny, która z niewiadomych przyczyn przeniosła się na wieś. Bieda w domu zmu-
siła Izydora jako młodzieńca do pracy w charakterze parobka u zamożnego sąsiada. 
Z tego czasu pochodzi piękna legenda: oskarżono Izydora, że za mało pracuje, a za 
wiele się modli. Zdziwiło to gospodarza, u którego pracował, gdyż zawsze powierzo-
ne mu prace były na czas dobrze wykonane. Postanowił jednak podpatrzeć. Ujrzał 
Izydora zatopionego w modlitwie, a za niego wykonującego orkę anioła. 
Maria urodziła się w Uceda, w Hiszpanii. Po ślubie z Izydorem przenieśli się do Ma-
drytu. Wspólnie modlili się, uczęszczali na Msze św., pielgrzymowali i pracowali. 
Mieli jednego syna. Kiedy Arabowie zajęli Madryt, Izydor był zmuszony go opuścić. 
Rychło wszakże do niego powrócił, kiedy miasto zostało odbite z rąk Arabów. Izydor 
zasłynął z pobożności, z ducha pokuty i z uczynków miłosierdzia. Wszystkim, choć 
sam ubogi, chętnie dzielił się z uboższymi od siebie. Zmarł około roku 1130. W roku 
1170 przeniesiono jego śmiertelne szczątki do kościoła, w którym jako dziecko otrzy-
mał chrzest. Cuda, jakie działy się na jego grobie, ściągały mnóstwo pielgrzymów. 
Maria zmarła w opinii świętości w 1175 roku. 
Izydora w poczet błogosławionych zaliczył papież Paweł V w roku 1619, a w kilka lat 
potem papież Grzegorz XV w roku 1622 wyniósł go do chwały świętych. 
Marię beatyfikował papież Innocenty XII 11 sierpnia 1697 roku. 
Wspomnienie liturgiczne św. Izydora i bł. Marii przypada 15 maja. 
 

Opowiadanie 
Wiedza i umiejętności 
Pewnego dnia jeden z najsławniejszych profesorów uniwersytetu, kandydat do na-
grody Nobla, dotarł nad brzeg jeziora. 
Poprosił przewoźnika, by wziął go do swej łodzi na przejażdżkę po jeziorze. Dobry 
człowiek zgodził się. Gdy byli już daleko od brzegu, profesor zaczął go wypytywać. 
Znasz historię? 
- Nie! 
- A więc jedna czwarta twego życia stracona. Znasz astronomię? 
- Nie. 
- A więc dwie czwarte twego życia poszły na marne. Znasz filozofię? 
- Nie. 
- A więc trzy czwarte twego życia są stracone. 
Nagle niespodziewanie zaczęła szaleć okropna burza. Łódka na środku jeziora koły-
sała się jak łupinka orzecha. Przewoźnik, przekrzykując ryk wiatru, zapytał profeso-
ra: 
- Umie pan pływać? 
- Nie – odpowiedział profesor. 
- A zatem całe pana życie jest stracone. 



OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
• Dziś przeżywamy 4. Niedzielę Wielkiego Postu zwaną niedzielą Radości (Laetare). Ko-
ściół święty, Nowa Jerozolima cieszy się obfitością dóbr nadprzyrodzonych, łask płyną-
cych z Chrztu i Eucharystii, którymi obdarza swe dzieci. W tradycji rzymskiej jest to 
„niedziela róż”, ponieważ w tym dniu obdarowywano się pierwszymi kwiatami zakwitają-
cych róż, a Ojciec Święty poświęcał złotą różę, którą ofiarował osobie zasłużonej dla Ko-
ścioła. Stąd w liturgii dzisiejszej różowy kolor szat.  
• Zapraszam na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę o godz. 1630.  
• Dzieci szkolne zapraszam w środę na godz. 800 na Mszę św. szkolną.  
• W środę przypada 9. rocznica śmierci błogosławionego Jana Pawła II. 
• W czwartek po Mszy św. porannej Adoracja Najświętszego Sakramentu. 
• Zapraszam na Drogę Krzyżową w piątek o godz. 1730. Zalecki przyjmowane są  
w Zakrystii oraz Kancelarii Parafialnej. 
• W tym tygodniu przypadają 1. czwartek, piątek i sobota nowego miesiąca. Zachęcam 
do przyjmowania Komunii św. wynagradzającej. 
• Okazja do Spowiedzi Świętej przed każdą Mszą św. Spowiedź dzieci szkolnych w śro-
dę o godz. 730. 
• W dzisiejszym „Gościu Niedzielnym”:  
Za kilkadziesiąt lat papież z Polski będzie zapewne znany głównie jako Jan Paweł od 
Bożego Miłosierdzia. Dlaczego kult Bożego Miłosierdzia, który jeszcze 36 lat temu był 
oficjalnie zakazany, rozlał się na cały świat? Aż nie chce się wierzyć, że przesłanie pro-
stej zakonnicy dotarło w ciągu kilkunastu lat na wszystkie kontynenty. Bez reklamy, mar-
ketingu, spotów telewizyjnych. Więcej o beatyfikowanej przez Jana Pawła II stygmatycz-
ce w tekście „Na śmierć i życie”.   
•  Kolekta w przyszłą niedzielę przeznaczona jest na potrzeby związane z pokryciem 
kosztów remontu wieży kościelnej. Zostanie zebrana przez członków Rady Duszpaster-
skiej. „Bóg zapłać” za dzisiejsze ofiary przeznaczone na nowe ogrodzenie cmentarza. 
 
Serdecznie zapraszamy do Kochłowic na projekcję filmu "Ja Jestem" o mocy sakramen-
tu Eucharystii, o realnej obecności Jezusa Chrystusa pod postacią chleba i wina. 
Po projekcji świadectwo autora - Macieja Bodasińskiego oraz spotkanie z głównym 
"Aktorem", czyli wyjątkowa adoracja Najświętszego Sakramentu.   
Ten film odmienia życie. Sam Pan Jezus mówi do serca człowieka i pokazuje kim Jest, 
co jest dla Niego ważne, podpowiada jak można Go spotkać. 
Spośród tysięcy osób, które widziały film "Ja Jestem" wiele przyznaje, że od tego czasu 
żadna Msza Święta, żadna Adoracja nie będzie już taka sama.  
Projekcja odbędzie się w piątek 4.04. po Mszy o godz.1800 w kościele Trójcy Przenaj-
świętszej.  
 
Próby śpiewu na Triduum. 
Schola: 
12 kwietnia - SOBOTA godz. 15.00 
13 kwietnia - NIEDZIELA PALMOWA godz. 9.15 
14 kwietnia - PONIEDZIAŁEK 19.00 
16 kwietnia - ŚRODA 18.00 
17-20 kwietnia - pół godziny przed uroczystościami 

Schola męska: 
1 kwietnia - WTOREK 19.00 
8 kwietnia - WTOREK 19.00 
16 kwietnia - ŚRODA 19.00 
 
 
                       Dorota Rybicka 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE  M  M  MSZYSZYSZY   św. od 31 marca do 6 kwietnia 2014 r. 

31 III 
Poniedzia-

łek 
 
 

g. 1800 

 

 
 

Koncelebra 
- Za + Ludwika Śliwa w 10. rocznicę śmierci, za rodziców i ro-
dzeństwo z obu stron 
- Do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca 
Maryi z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalszą 
Opiekę Bożą i zdrowie dla Anieli Podleśny z okazji 60. rocznicy 
urodzin                                                                            Te Deum 

1 IV 
Wtorek 

 

g. 700 

 
 
 
g. 1800 

- Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej Piekarskiej  
z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalszą Opiekę 
Bożą i zdrowie dla Ryszarda Nitki z okazji urodzin oraz o błogo-
sławieństwo Boże dla rodziny        
- Do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca 
Maryi z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalszą 
Opiekę Bożą i zdrowie dla pracowników Firmy CLAN z okazji 25. 
lecia istnienia, za ich rodziny oraz za ++ pracowników   

Te Deum                  

2 IV 
Środa 

 

g. 700 

 

g. 800 

- Za ++ dziadków Antoniego i Jadwigę Kulpa oraz wujka Maksy-
miliana Kulpa 
Msza św. szkolna 
- Za + Krystynę Kosowską oraz Reginę Cieśla 

3 IV 
Czwartek 

I czwartek 

g. 700 

 

 

 

 

g. 1800 

- Ku czci Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana o uświę-
cenie Duchowieństwa oraz za ++ Kapłanów oraz o nowe powo-
łania kapłańskie i do III Zakonu św. Franciszka - od ofiarodaw-
ców 

po Mszy św. Adoracja Najświętszego Sakramentu 
- Za + Wandę Dorywalską 

4 IV 
Piątek 
I piątek 

 

g. 700 

 

 

g. 1730 

g. 1800 

- Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa jako wynagrodzenie 
za grzechy oraz w intencji emerytów i chorych naszej parafii - od 
ofiarodawców 
Droga Krzyżowa 
- Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa za dzieci I Komunij-
ne i Wczesnokomunijne, ich rodziców i chrzestnych 

5 IV 
Sobota 

I sobota 

 

g. 700 
 

g. 1800 

- Ku czci Niepokalanego Serca Maryi i Królowej Różańca święte-
go za żyjących i ++ członków Bractwa „Żywego Różańca” 
- Za ++ rodziców  Edwarda i Klarę Bednarczyk oraz matkę Irenę 
Krupińską i ++ z pokrewieństwa 

6 IV 
 5. NIEDZIE-

LA 
  

Pasyjna 

g. 630 

g. 700 

g. 1000 

g. 1630
 

g. 1700 

Godzinki ku czci Matki Bożej 
- Za dusze zalecane podczas Drogi Krzyżowej 
- Za roczne dziecko - Dominika Bajer, rodziców oraz chrzestnych 
Gorzkie żale 
- Za + Marię Grelowską 1. rocznicę śmierci 


