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4 NIEDZIELA PRZYGOTOWANIA PASCHALNEGO
Słowo Boga Żywego
To powiedziawszy splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego,
Niegdyś byliście ciemi rzekł do niego: „Idź, obmyj się w sadzawce Sinością, lecz teraz jesteloam” – co się tłumaczy: Posłany. On więc odście światłością w Panu.
szedł, obmył się i wrócił widząc.
1 Sm 16,1b.6-7.10-13a;
Ef 5, 8-14

J 9, 1 – 41

NIEDZIELA LAETARE
Dziś 4 niedziela wielkiego postu. Ewangeliczna scena uzdrowienia niewidomego od
urodzenia przypomina, że widzieć to bardziej sprawa serca niż oczu. Umiejętność
właściwego widzenia ma sporo wspólnego z poznaniem; jest sztuką której sami nie
potrafimy się nauczyć. Potrzebujemy zatem Tego, który potrafi „otworzyć oczy”. Radujmy się dziś z obecności pośród nas Tego, który jest Światłością oświecającą ludzkie serca.
Niedziela, 22 marca 4 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU. Niedziela "Laetare"
1Sm 16,1b.6-7.10-13a; Ef 5,8-14; J 9,1-41 albo 9,1.6-9.13-17.34-38
Sobota 17.30 — (R) Adoracja Najświętszego Sakramentu
Sobota 18.00 — (R) Za + Edwarda Czarnockiego (greg. 12)
8.00 — (R) Za rodzinę i przyjaciół Krystyny z podziękowaniem za wszystkie łaski z prośbą o światło Ducha Świętego, o opiekę i prowadzenie Matki Bożej i we
wszystkich intencjach w sercu obecnych.
9.30 — (W) W intencji mieszkańców z ul. Wierzbowej.
11.00 — (P) Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i
zdrowie dla Julii Jakubiec z okazji 6 urodzin.
16.30 — (P) Gorzkie Żale (transmisja w Internecie).
18.00 — (P) Za + Jana Pysza w 2 r. śm.
— (W) Za + Edwarda Czarnockiego. (greg. 13)
Poniedziałek, 23 marca Dzień powszedni Iz 65,17-21; J 4,43-54
7.00 — (W) Za + Edwarda Czarnockiego. (greg. 14)

18.00 — (P) Za + Helenę Pleszczyńską w 2 r. śm.
Wtorek, 24 marca Dzień powszedni Ez 47,1-9.12; J 5,1-3a.5-16
7.00 — (R) Za + Edwarda Czarnockiego. (greg. 15)
18.00 — (P) Za + Stanisława Bałuta.
— (W) Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo
i zdrowie dla Tomasza i Wojciecha z okajzi urodzin.
Środa, 25 marca UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO Iz 7,10-14;
Hbr 10,4-10; Łk 1,26-38 (tom VI)
7.00 — (R) Za + Edwarda Czarnockiego. (greg. 16)
18.00 — (W) Za + Adama Krystka (od córki Sylwii z rodziną).
Czwartek, 26 marca Dzień powszedni Wj 32,7-14; J 5,31-47
7.00 — (W) Za + Edwarda Czarnockiego. (greg. 17)
18.00 — (P) W intencji Bogu wiadomej.
Piątek, 27 marca Dzień powszedni Mdr 2,1a.12-22; J 7,1-2.10.25-30
7.00 — (P) Za + Edwarda Czarnockiego. (greg. 18)
16.30 — (W) Droga Krzyżowa (transmisja w Internecie).
18.00 — (W) Za + Adama Krystka (od swatki Heni Ciceckiej z rodziną).
18.30 —
Adoracja Najświętszego Sakramentu.
Sobota, 28 marca Dzień powszedni Jr 11,18-20; J 7,40-53
8.00 — (P) Za + Edwarda Czarnockiego. (greg. 19)
Niedziela, 29 marca 5 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU Ez 37,12-14; Rz 8,8-11;
J 11,1-45 albo J 11,3-7.17.20-27.33b-45
Sobota 17.30 — (W) Adoracja Najświętszego Sakramentu
Sobota 18.00 — (W) Za + Adama Krystka (od siostry Lucyny, Aleksandra i syna Mateusza).
8.00 — (P) Z okazji 50 rocznicy ślubu Barbary i Henryka dziękując za otrzymane łaski
z prośbą o dalszą Bożą opiekę i błogosławieństwo dla całej rodziny.
9.30 — (W) Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo,
zdrowie i wytrwałość dla Stefanii z okazji 85 urodzin.
11.00 — (R) W podziękowaniu za dar Kościoła Świętego, Sakramentów Świętych i kapłanów, z błaganiem o łaskę wiary dla tych, którzy ją utracili.
16.30 — (R) Gorzkie Żale (transmisja w Internecie).
18.00 — (P) Za + Janusza
— (W) Za + Edwarda Czarnockiego. (greg. 20)
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Dzieci przygotowujące się do I Komunii św. przeżywają dziś swoje trzecie skrutynium. Ze
względu na zaistniałą sytuację prosimy rodziny, by zgromadziły się o godz. 15.00 i uczestniczyły w nabożeństwie transmitowanym przez Internet. Przygotujmy świece chrzcielne.
Nadal obowiązuje dyspensa Biskupa od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy
św. Prosimy, aby łączyć się przez środki masowego przekazu i praktykować Komunię
święta duchową, do której zachęca też papież Franciszek.
Transmitujemy z naszej świątyni przez Internet wszystkie Msze św. w niedziele, a także
Nabożeństwa Gorzkich żali w niedziele o 16.30 i Drogę Krzyżową w piątek o 16.30. Przypominamy, że we Mszy św. może uczestniczyć maksymalnie 50 osób a nabożeństwa są
przy zamkniętym kościele.
W środę 25 marca przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest to zarazem dzień
Świętości Życia. W tym dniu przypada 28 rocznica powstania naszej diecezji. Msze o godz.
7.00 i 18.00 będą transmitowane w Internecie.
Jeszcze raz prosimy aby już korzystać ze spowiedzi świętej, a nie odkładać na Wielki Tydzień. Okazja do spowiedzi pół godziny prze każdą Mszą, a w piątek również po wieczornej Mszy do 20.00.
Pragniemy zwrócić uwagę, że niezachowanie obowiązku kwarantanny jest nie tylko złamaniem przepisów prawa, ale też poważnym wykroczeniem moralnym przeciwko
V przykazaniu Bożemu i miłości bliźniego.
Zachęcamy do śledzenia naszej strony Internetowej i Facebooka parafialnego, gdzie na bieżąco umieszczamy ważne informacje.
Od tej niedzieli w kościele nie będzie dostępny Gość Niedzielny. Pełna informacja w naszej
gazetce.

DIAKONIA SPRZĄTANIA
Dziękujemy mieszkańcom z ul. d. ul. Wareckiej za posprzątanie kościoła i ofiarę na kościół.
Msza św. w ich intencji będzie sprawowana 19 kwietnia o godz. 9.30.
W przyszłym tygodniu o posługę czystości prosimy mieszkańców z ul. Ikara 5.
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
(2) JANCZEWSKI Krzysztof, zam. B.B. i DYĆ Nelsi, zam. Kraków
(1) LASOTA Krystian, zam. B.B. i PIETRZYK Monika, zam. B.B.

MODLITWA PRZY KOMUNII ŚW. DUCHOWEJ
polecana przez papieża Franciszka
Kładę się u Twych stóp, o mój Jezu, i ofiarowuję Ci moje skruszone serce,
uniżone w swojej nicości i Twojej świętej obecności.
Adoruję Cię w sakramencie Twej miłości, niewysłowionej Eucharystii.
Pragnę przyjąć Ciebie w tym ubogim przybytku, jaki oferuje Ci mój umysł.
Czekając na radość z sakramentalnej komunii, pragnę przyjąć Cię w duchu.
Przyjdź do mnie, O mój Jezu, kiedy ja, ze swojej strony, przychodzę do Ciebie!
Niech Twoja miłość ogarnie moje całe jestestwo w życiu i śmierci.
Wierzę w Ciebie, Tobie ufam, Ciebie miłuję. Amen
WSKAZANI BISKUPA BIELSKO-ŻYWIECKIEGO W CZASIE EPIDEMII
(Z DNIA 21.03.2020)
Dyspensa dla wiernych odnośnie Eucharystii i zasady udziału w nabożeństwach
Biskup Roman Pindel udziela dyspensy od niedzielnej Mszy Świętej wszystkim Wiernym
Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Do Wielkanocy zostaje zawieszony obowiązek uczestniczenia w
niedzielnej Eucharystii, a pozostający w domu nie mają grzechu.
W związku z tym Biskup Roman Pindel zarządza, by na każdej Mszy Świętej, także niedzielnej, w kościele mogły uczestniczyć tylko osoby, które zamówiły intencję.
Podobnie w przypadku chrztu, pogrzebu czy ślubu, w uroczystości może uczestniczyć tylko
najbliższa rodzina, maksymalnie 50 osób.
Odwołane zostają wszystkie nabożeństwa z udziałem wiernych, w tym Gorzkie Żale i Droga
Krzyżowa. Nabożeństwa można transmitować z kościoła, gdy istnieje taka możliwość, zachęcając do udziału w domu.
Znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk.
Stanowczo zachęcamy wiernych do przyjmowania Komunii Świętej na rękę.
W parafiach, gdzie jest jeden kapłan najpierw udzielamy Komunii Świętej na rękę a potem w
sposób tradycyjny. Gdy Komunię rozdaje większa ilość szafarzy, należy wyznaczyć odpowiednią liczbę udzielających na rękę i w sposób tradycyjny.
Sakrament Chorych
Chorych w domach odwiedzamy przede wszystkim na wypadek niebezpieczeństwa śmierci.
Ograniczamy w ten sposób możliwość infekcji, która w przypadku chorych i starszych parafian grozi śmiercią.
Względem chorych objętych kwarantanną należy przestrzegać postanowień kompetentnych
władz. To do nich należy określenie formy kontaktu z chorym. Zawsze pozostaje do dyspozycji telefon, przez który można porozmawiać, zachęcić do Komunii duchowej, czy też wzbudzenia aktu żalu doskonałego.
Chrzest i Ślub
Uroczystości chrztu i ślubu odprawiamy tylko z udziałem najbliższej rodziny (do 50 osób).
W przypadku chrztów, gdyby było więcej dzieci, sakramentu należy udzielać w grupach nieprzekraczających 50 osób. Sakramentu chrztu udzielamy poza Mszą Świętą.
Ponadto pozostają w mocy wskazania z dnia 14.03.2020!
INFORMACJE DOTYCZĄCE GOŚCIA NIEDZIELNEGO
Informujemy, że w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w naszym

kraju, od nr. 12/2020 (z datą 22 marca 2020 r.) „Gościa Niedzielnego” czasowo wstrzymany
zostaje kolportaż parafialny naszego tygodnika. Bieżące wydanie „Gościa Niedzielnego” w
wersji drukowanej będzie można kupić jedynie w tradycyjnych kanałach sprzedaży prasy
(kioski, saloniki prasowe, stacje benzynowe itp.).
Przypominamy o możliwości skorzystania z prenumeraty pocztowej. Szczegóły
na www.igomedia.pl/Zamowprenumerate lub pod nr. tel. 32 608 80 83.
Pragniemy również zachęcić do skorzystania z darmowego, elektronicznego wydania „Gościa
Niedzielnego” nr 12/2020. Szczegóły na e.gosc.pl w zakładce Instrukcja. Kompletne wydanie
12. numeru „Gościa” – z dodatkami diecezjalnymi - będzie też dostępne w formacie PDF –
do ściągnięcia i wydrukowania w domu - na stronie gosc.pl. Zachęcamy do skorzystania z tej
możliwości, by „Gość Niedzielny” mógł trafić do starszych czytelników, którzy nie korzystają
z komputerów czy urządzeń mobilnych.

