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IV Niedziela Wielkiego Postu 
Z 1 księgi Samuela (16,6-7.10-13) 
 

„Pan rzekł do Samuela: „Napełnij oliwą twój róg i idź: 
Posyłam cię do Jessego Betlejemity, gdyŜ między jego synami 
upatrzyłem sobie króla”. Kiedy przybyli, spostrzegł Eliaba i mówił: 
„Z pewnością przed Panem jest Jego pomazaniec”. Jednak Pan rzekł 
do Samuela: „Nie zwaŜaj ani na jego wygląd, ani na wysoki wzrost, 
gdyŜ nie wybrałem go, nie tak bowiem człowiek widzi, jak widzi Bóg, 
bo człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu, Pan natomiast patrzy na serce”. 
I Jesse przedstawił Samuelowi siedmiu swoich synów, lecz Samuel oświadczył Jessemu: „Nie ich 
wybrał Pan”. 

Samuel więc zapytał Jessego: „Czy to juŜ wszyscy młodzieńcy?”. Odrzekł: „Pozostał jeszcze naj-
mniejszy, lecz on pasie owce”. Samuel powiedział do Jessego: „Poślij po niego i sprowadź tutaj, gdyŜ 
nie rozpoczniemy uczty, dopóki on nie przyjdzie”. Posłał więc i przyprowadzono go: był rudy, miał 
piękne oczy i pociągający wygląd. Pan rzekł: „Wstań i namaść go, to ten”. Wziął więc Samuel róg z 
oliwą i namaścił go pośrodku jego braci. Począwszy od tego dnia duch Pana opanował Dawida.” 
 

Stajemy się dzisiaj świadkami niezwykłego 
obrzędu – namaszczenia nowego króla Izraela. 
Podeszły w latach i szanowany prorok Samuel, 
posłuszny wezwaniu Boga, udaje się do Betle-
jem, do domu Jessego. Tam tego mądrego starca 
spotyka piękna lekcja. Kiedy widzi dobrze zbu-
dowanego Eliaba, sądzi Ŝe to on jest wybrańcem 
BoŜym. Jednak Bóg kieruje do proroka słowa, 
które ukazują logikę działania Stwórcy: „Nie 
zwaŜaj ani na jego wygląd, ani na wysoki wzrost, 
gdyŜ nie wybrałem go. Nie tak bowiem człowiek 
widzi, jak widzi Bóg. Bo człowiek patrzy na to, 
co widoczne dla oczu, Pan natomiast patrzy na 
serce”. Bóg wybrał najmłodszego, którego ojciec 
nie zamierzał nawet zaprosić na rodzinną ucztę. 
Dawid, najmłodszy z ośmiu synów Jessego, który 
pasł owce. Ale właśnie jego serce było Bogu 
miłe. To na niego Samuel wylał róg z oliwą na 
znak, Ŝe Bóg powołuje go do bycia królem. „Od 
tego dnia duch Pana opanował Dawida” – rozpo-
częła się przedziwna tajemnica kształtowania 
przez BoŜego Ducha na wiernego sługę i mądre-
go króla.  

Prawość człowieka moŜe osądzić tylko Bóg 
– to on „bada sumienie i serce” (Jr 11, 20). Wielu 
ludzi interesują: wygląd, zdolności intelektualne, 
róŜne umiejętności. I na tej podstawie oceniają 
człowieka, szacują jego wartość. Ale nie to jest 
prawdziwą miarą człowieka. Boga interesuje 
serce – jego piękno, wraŜliwość na dobro, mą-
drość i miłość. Oczywiście człowiek nie ma 
wglądu w serce bliźniego. Człowiek moŜe grać 
uczciwego i poukładanego, sprytnie maskować 
róŜne formy swojej nieprawości. Ale Bóg widzi 
wszystko! Jego wzrok dostrzega nie tylko ręce 
złodzieja, ale takŜe podejmowane decyzje w 
sercu. On nie potrzebuje pośredników, świad-
ków, dowodów. On widzi i wie o nas wszystko. 

JuŜ IV Niedziela Wielkiego Postu, nazywana 
Niedzielą Laetare – Radości. Bo zbliŜają się juŜ 
Święta Paschalne. Czy spojrzeliśmy juŜ w tym 
czasie na nasze serca? Nie musimy siebie osą-
dzać, oceniać, zostawmy to Bogu! Ale tak 
ustawmy nasze serca i nasze Ŝycie, aby Bóg spo-
glądając na nas, znalazł w nas upodobanie!
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UWAGA: treść intencji w gazetce podano w formie skróconej  
IV Niedziela Wielkiego Postu – 3 kwietnia 2011 – „Laetare” 1 Sm 16,1.6-7.10-13; Ef 5,8-14; J 9,1-41 
WIELKOPOSTNE REKOLEKCJE PARAFIALNE – „Wiara jak otwarta Ewangelia” 
   700    Za † mamą Pelagię Flak w 2. r. śmierci, zmarłych z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące 
   830    Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900  1. W intencji Zofii i Witolda z okazji 50. rocznicy ślubu 
   2. W intencji Barbary i Jerzego Hrab z okazji 25 r. ślubu o błogosławieństwo  
 1030    W int. mamy Krystyny z okazji 61. r. urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski 
 1200   W intencji dzieci przyjmujących sakrament chrztu świętego: Julia Paciorek, Karolina 

Gradowska, Michał Turek , Zuzanna Dziezok, Lena Grabiniok , Adam Joszko 
 1645   RóŜaniec za młode pokolenie 
 1715   Gorzkie śale z kazaniem pasyjnym 
 1800    Za † syna Ryszarda w 2. rocznicę śmierci 
 1900   Nauka rekolekcyjna dla młodzieŜy 
Poniedziałek – 4 kwietnia 2011        J 4,43-54 
WIELKOPOSTNE REKOLEKCJE PARAFIALNE – „Tajemnica pojednania” 
   630     Za † syna Grzegorza w 12. rocznicę śmierci, †† z rodziny z obu stron 
   900   Za †† rodziców Leona i Annę Pieniuta 
 1045   Nauka rekolekcyjna dla dzieci klas I - III 
 1500   Koronka do BoŜego Miłosierdzia, Adoracja Najświętszego Sakramentu 
 1800 1. Za †† ojca Zygmunta w rocznicę jego urodzin, matkę, pokrewieństwo z obu stron  
   2. Za †† męŜa, ojca i dziadka Bronisława Makowskiego, rodziców z obu stron, braci  
 1900   Nauka rekolekcyjna dla małŜeństw 
Wtorek – 5 kwietnia 2011        J 5,1-3.5-16 
WIELKOPOSTNE REKOLEKCJE PARAFIALNE – „Nie rozumiana Eucharystia”; Dzień spowiedzi 
   630   W intencji Wilhelma z okazji 70. rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski 
   800   W j. niem.: Für verstorbene Eltern Julianne und Friedrich, Geschwister Maria und Walter 
   900   Za †† ks Phillipa Wollnik, jego rodziców, rodzeństwo oraz Weronikę i Agnieszkę Wollnik 
      Droga KrzyŜowa 
 1030   Msza Święta w int. osób starszych i chorych z nauką oraz błogosławieństwem z Lourdes 
 1500   Koronka do BoŜego Miłosierdzia, Adoracja Najświętszego Sakramentu 
 1800   Za †† rodziców z obu stron: Magdalenę, Karola Zwaka, Pawła Szczyrbę, Marię Cichoń 
     Droga KrzyŜowa 
Środa – 6 kwietnia 2011         J 5,17-30 
WIELKOPOSTNE REKOLEKCJE PARAFIALNE – „Skrzydła chrześcijańskiego Ŝycia” 
      zakończenie rekolekcji, udzielenie odpustu zupełnego 
   630   Za †† matkę Helenę, ojca Władysława, syna Marka, †† z rodziny 
   900   W intencji chorych rodziców Ewy i Alfreda, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie  
 1145   Nauka rekolekcyjna i spowiedź dla dzieci z klas IV - VI 
 1500   Koronka do BoŜego Miłosierdzia, Adoracja Najświętszego Sakramentu 
 1800 1. W intencji Danuty z okazji 60-tej rocznicy urodzin, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo,  
   2. W intencji Małgorzaty i Gabriela z okazji 20. rocznicy ślubu 
I Czwartek miesiąca – 7 kwietnia 2011       J 5,31-47 
   630     Z podziękowaniem za otrzymane łaski w intencji Stanisława 
   700   Za †† Jadwigę Cisz w 6. rocznicę śmierci, rodziców i rodzeństwo 
 1700   Godzina Święta 
 1800 1. Za †† rodziców Annę i Tadeusza oraz za †† z rodziny Kardaszów  
   2. O powołania kapłańskie, misyjne i zakonne oraz o zachowanie powołań oraz w intencji LSO  
Piątek – 8 kwietnia 2011        J 7,1-2.25-30 
   630     Za † Filomenę Lazarowicz w I rocznicę śmierci oraz †† rodziców z obu stron  
   700   W 18. rocznicę urodzin Macieja, z podziękowaniem za otrzymane łaski,  
   900   Droga KrzyŜowa 
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 1800 1. W intencji Marianny z okazji 70. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski 
   2. Z podziękowaniem za otrzymane łaski z okazji 60. rocznicy urodzin Tadeusza  
     Droga KrzyŜowa 
 1900   Spotkanie dla młodzieŜy 
Sobota – 9 kwietnia 2011        J 7,40-53 
   630   Za †† Pelagię Kowalczyk, męŜa Filipa i †† z rodziny z obu stron 
   700   Za †† męŜa Gintera Olbrych w 4. rocznicę śmierci, rodziców z obu stron, Pawła Bączka,  
 1700   Nowenna przed beatyfikacją Jana Pawła II – w kościele w Studziennej RóŜaniec 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Do BoŜej Opatrzności w intencji RóŜy i Józefa w 50. rocznicę ślubu 
   2.  Za †† tatę Józefa Otawę w 7. r. śm., mamę Edeltraudę, babcię Bronisławę i ciocię Marię 
V Niedziela Wielkiego Postu – 10 kwietnia 2011        Ez 37,12-14; Rz 8,8-11; J 11,1-45 
   700    Za †† męŜa Helmuta, rodziców, siostrę, brata, szwagierkę, szwagrów, siostrzeńca  
   830    Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900    W intencji Zdzisława w 60. rocznicę urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski 
 1030    W intencji zmarłego Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, jego małŜonki Marii oraz 

wszystkich tragicznie zmarłych pod Smoleńskiem w rocznicę śmierci 
 1200   W intencji Adelajdy z okazji 80. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski 
 1530   NaboŜeństwo dla dzieci przygotowujących się do spowiedzi i Komunii oraz ich rodziców 
 1630    Koncert dedykowany Janowi Pawłowi II przed rocznicę śmierci i w wigilię beatyfikacji 

oraz w rocznicę tragedii – Katyń 1940-Smoleńsk 2010 w wykonaniu zespołu Atlantyda 
 1715   Gorzkie śale z kazaniem pasyjnym 
 1800    Z ok. 60. r. ur. Jana z podziękowaniem za szczęśliwy okres pracy i przejście na emeryturę 
W tym tygodniu modlimy się: o błogosławieństwo na czas rekolekcji parafialnych 
• Niedzielą dzisiejszą rozpoczynamy wielkopostne rekolekcje parafialne. Poprowadzi je O. 

Michał Fuksa z zakonu Ojców Paulinów. Chciejmy wykorzystać tę okazję, uczestniczyć w 
naukach, skorzystać z sakramentu pokuty, a takŜe modlić się w intencji dobrych i trwałych 
owoców rekolekcji. Do środy nie będzie Mszy Świętej o 700, a takŜe Mszy szkolnej w czwartek. 
Przyjęte intencje będą odprawione o 900, a w czwartek o 1800. Zainteresowane osoby, proszone są 
o zwrócenie uwagi na te zmiany.  

• W czwartek po wieczornej Mszy Świętej spotkanie Kresowiaków. 
• MłodzieŜ zapraszamy na spotkanie w piątek o godz. 1900. 
• W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca. Godzina Święta o 1700, okazja do spo-

wiedzi w czwartek od godz. 1730. 
• W tym tygodniu w poniedziałek, środę i piątek o 1900 nauki przedmałŜeńskie. 
• Pielgrzymów udających się na beatyfikację zapraszamy na spotkanie w kaplicy pod kościołem w 

poniedziałek o 1900 oraz pielgrzymów do Fatimy na spotkanie na godz. 2000. Są jeszcze wolne 
miejsca na wyjazd na beatyfikację. W środę po wieczornej Mszy spotkanie popielgrzymkowe 
uczestników wyjazdu do Ziemi Świętej. 

• Kolejne spotkanie w ramach nowenny przed beatyfikacją odbędzie się w kościele w Studzien-
nej. W sobotę 9 kwietnia o 1700 NaboŜeństwo RóŜańcowe. 

• W przyszłą niedzielę o godz. 1530 odbędzie się naboŜeństwo dla dzieci przygotowujących się do 
spowiedzi i Komunii Świętej z błogosławieństwem świec. Po naboŜeństwie spotkanie z rodzicami. 

• W przyszłą niedzielę, 10 kwiet-
nia rocznica tragedii pod Smo-
leńskiem. O 1030 Msza Świętą, 
natomiast o 1630 koncert zespołu 
Atlantyda dedykowany Ojcu 
Świętemu oraz ofiarom Katynia i 
tragedii Smoleńskiej. 

 
W minionym tygodniu odeszła: 

� ElŜbieta Fromm, lat 88, za-
m. na ul. Pomnikowej 44 
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                                                                          O Michał Fuksa  
 
 

 
 
 
 
 

PLAN REKOLEKCJI  
„We Wspólnocie z Bogiem”  

 

„ Nie bójcie się tych którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. 
Bójcie się raczej Tego, Który duszę i ciało moŜe zatracić w piekle” ( Mt 10, 28). 

 

  Sobota, 2 kwietnia 2011 
     Rozpoczęcie rekolekcji na Mszy Świętej o 1800  
     Adoracja oraz RóŜaniec w intencji błogosławionych owoców rekolekcji 
 

  Niedziela, 3 kwietnia 2011    „Wiara jak otwarta Ewangelia” 
 

     Nauka rekolekcyjna na kaŜdej Mszy Świętej o godz. 700, 900, 1030, 1200 i 1800. 
 1715 – Gorzkie śale z kazaniem pasyjnym 

 1900 – Nauka dla młodzieŜy, która przyj ęła sakrament bierzmowania,  
            dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów  

 

  Poniedziałek, 4 kwietnia 2011    „Tajemnica pojednania”   
 

  630 – Msza Święta z nauką rekolekcyjną 
  900 – Msza Święta z nauką rekolekcyjną 
1045 – Nauka rekolekcyjna dla dzieci klas I – III 
1500 – Koronka do BoŜego Miłosierdzia; Adoracja Najświętszego Sakramentu 
1800 – Msza Święta z nauką rekolekcyjną  
1900 – Nauka dla małŜeństw  

  

  Wtorek, 5 kwietnia 2011 Dzień spowiedzi   „Nie rozumiana Eucharystia" 

  630 – Msza Święta z nauką rekolekcyjną 
  900 – Msza Święta z nauką rekolekcyjną 
       Droga KrzyŜowa 
1030 – Msza Święta z nauką dla osób starszych i chorych z błogosławieństwem z Lourdes 
1500 – Koronka do BoŜego Miłosierdzia; Adoracja Najświętszego Sakramentu 
1800 – Msza Święta z nauką rekolekcyjną  
      Droga KrzyŜowa 
 

  Środa, 6 kwietnia 2011 – zakończenie rekolekcji – udzielenie odpustu zupełnego 
    „Skrzydła chrześcijańskiego Ŝycia ” 

 

  630 – Msza Święta z nauką rekolekcyjną 
  900 – Msza Święta z nauką rekolekcyjną 
1145 – nauka rekolekcyjna i spowiedź dla dzieci klas IV - VI 
1500 – Koronka do BoŜego Miłosierdzia; Adoracja Najświętszego Sakramentu 
1800 – Msza Święta z nauką rekolekcyjną  

 
Okazja do spowiedzi od soboty - przed kaŜdą Mszą Świętą ; we wtorek od 15 – 18 


