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Sytuacja w świe-
cie, wojna na Ukrai-
nie przynagla nas, 
żeby powrócić do 
nabożeństw pierw-
szosobotnich, o 
które prosiła nas Matka Boża. Serdecznie zapra-
szamy wszystkich w najbliższą sobotę – 2 kwiet-
nia na godzinę 17.00.  

Z ogłoszeń: Za tydzień pod kościołem będzie 
można złożyć swoją ofiarę na paczki świąteczne. 
W tym roku, ze względu na wojnę tych paczek 
trzeba będzie o wiele więcej. 

W czwartek, 24 marca 2022 r., gdy przypadał Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratu-
jących Żydów w Markowej odbyły się uroczystości związane z 78. rocznicą śmierci sług 
Bożych Rodziny Ulmów.  
W okolicznościowej homilii ks. Witold Burda wskazał na dwie rzeczy, których uczą słudzy Boży z Mar-
kowej. – Pierwszą i najważniejszą postawą wobec Pana Boga jest nasze posłuszeństwo. Dzięki posłuszeń-
stwu Bogu idziemy najlepszą i najbezpieczniejszą drogą – powiedział. 
Drugą są cztery rodzaje miłości, których dziecko potrzebuje do prawidłowego rozwoju. Pierwszą jest mi-
łość matki. – Mama to jest pierwsza i najważniejsza obrończyni i strażniczka życia. I taka była służebnica 
Boża Wiktoria Ulma. Świadkowie, którzy złożyli zeznania w czasie procesu beatyfikacyjnego na etapie 
diecezjalnym zgodnie podkreślają – i widzimy to na przeróżnych zdjęciach – Wiktoria w pełni poświęciła 
się wychowaniu swoich dzieci, ciągle była przy dzieciach, ciągle ofiarowała im uwagę, czas, miłość i tro-
skę – podkreślił ks. Burda, postulator procesu beatyfikacyjnego Rodziny Ulmów. 
Drugim rodzajem miłości, o której mówił, jest miłość ojca. – O ile miłość mamy jest miłością, która ma 
chronić dziecko przed niebezpieczeństwami, to miłość taty ma pomagać dziecku, żeby w dorosłym życiu 
mogło stawiać czoła różnym trudnościom i wyzwaniom, jakie niesie w naturalny sposób dorosłe życie – 
powiedział. …                                                                                              Więcej na przemyska.pl/radiofara/ 



EWANGELIA WEDŁUG ŚWIĘTEGO ŁUKASZA 15, 1-3.11-32 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

Intencje modlitewne na kwiecień: 
Ogólna: Aby zaangażowanie  służby zdrowia 
w opiekę nad osobami chorymi i starszymi, 
szczególnie w krajach najuboższych, było 
wspierane przez rządy i lokalne wspólnoty. 
Diecezjalna: Za przygotowujących się do sa-
kramentów świętych. 
Parafialna: Za wszystkich, którzy niosą po-
moc Ukrainie.  

To, co dawne minęło, a oto wszystko stało się nowe 
   Święty Paweł w Drugim Liście do Koryntian zauważa, że dzięki Jezusowi Chrystusowi ma-
my szansę odżyć na nowo. Jego przyjście i zmartwychwstanie dało całemu światu nowy wy-
miar. Wielki Post to idealna okazja, by zrobić rachunek sumienia, pozbyć się swojego starego 
“ja” i “zmartwychwstać”. 
   Ewangelia pokazuje nam, że odnaleźć siebie na nowo można nawet wtedy, gdy wydaje się, 
że już wszystko stracone.  Syn marnotrawny odrzucił ojcowską miłość i opiekę. Uznał, że ich 
nie potrzebuje i przez swą zarozumiałość stracił wszystko. Czy i my nie jesteśmy równie 
zarozumiali kiedy wykłócamy się z kimś o rację, narzucamy swoją wolę, kierujemy inny-
mi ludźmi, żeby robili w życiu to, czego my od nich oczekujemy… wszystko zawsze wie-
my najlepiej. Przykładów z codziennego życia jest mnóstwo, trzeba tylko zauważyć drzazgę 
w swoim oku.  
   Najwyższy czas spuścić głowę z pokorą i uznać, że nie wszystko wiemy najlepiej. Wiele 
osób to wiele perspektyw na daną sprawę i w niektórych sprawach wszyscy mogą mieć rację. 
Jeżeli jednak wciąż upierasz się przy swoim, to poczekaj jak cierpliwy ojciec z Ewangelii, aby 
bliźni sam zrozumiał swój błąd. Nie oceniajmy się nawzajem pochopnie i nie zapominajmy, 
że wszyscy jesteśmy synami marnotrawnymi. Każdemu z nas wypada z pokorą zwrócić się 
do Boga ze słowami: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko Tobie.             Sebastian Niemkiewicz 

Jacek Kaczmarski 
Modlitwa o wschodzie słońca 

Każdy Twój wyrok przyjmę twardy 
Przed mocą Twoją się ukorzę 

Ale chroń mnie, Panie, od pogardy 
Od nienawiści strzeż mnie, Boże 

Wszak Tyś jest niezmierzone dobro 
Którego nie wyrażą słowa 

Więc mnie od nienawiści obroń 

I od pogardy mnie zachowaj 

 

Co postanowisz, niech się ziści 
Niechaj się wola Twoja stanie 
Ale zbaw mnie od nienawiści 

Ocal mnie od pogardy Panie 

Co postanowisz, niech się ziści 
Niechaj się wola Twoja stanie 
Ale zbaw mnie od nienawiści 
Ocal mnie od pogardy Panie 



CIEKAWE PROPOZYCJE Z MAKSYMILIANA INTENCJE MSZALNE NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ 

EXODUS. 7 PRO-
ROCTW O KOŚCIELE 
– Wincenty Łaszewski 
Czym jest oczyszczenie 
Kościoła? Czy Fatima to 
proroctwo na nasze czasy? 
Wincenty Łaszewski, 
uznany mariolog przyglą-
da się prorockim wizjom o 
Kościele, które przekazali 
nam: św. Ludwik Grignion 
de Montfort, św. Augu-

styn, św. Jan Bosko czy kard. Joseph Ratzin-
ger. Odkrywa w nich konkretne wskazówki – 
koła ratunkowe ocalenia dla wierzących. 
Posłuszni słowu Bożemu wizjonerzy i święci 
powtarzają: wszyscy chrześcijanie mają po-
rzucić brud i powiedzieć „nie” szatanowi. 
Czasu jest coraz mniej. 
UWAGA! ROZPRO-
SZENIA – Sławomir 
Zatwardnicki 
Zaczynasz modlitwę i 
nagle nie wiadomo skąd 
pojawiają się natrętne 
myśli? Przecież miał to 
być święty czas poświęco-
ny jedynie Bogu! Jesteś 
poirytowany tą sytuacją i 
rozczarowany sobą - znów modlitwa nie 
wyszła ci tak, jakbyś chciał. Książecz-
ka Uwaga, rozproszenia! jest przeznaczona 
właśnie dla ciebie. Autor swoim lekkim pió-
rem stara się odpowiedzieć na nurtujące py-
tania: jak minimalizować ryzyko pojawienia 
się rozproszeń; jak reagować, gdy już przy-
chodzą; i najważniejsze: co na to Bóg? 

O POJEDNANIU W 
MAŁŻEŃSTWIE I RO-
DZINIE. PRAKTYCZ-
NY PORADNIK – Jacek 
Pulikowski 
Dramatyczny kryzys 

współczesnej rodziny, 
spowodowany jest między 
innymi brakiem umiejęt-

ności pojednania. Z pew-
nością wiele małżeństw i 

rodzin może być uratowanych, jeśli skorzy-
stają z tych praktycznych wskazówek specja-

listy najwyższej klasy. 



Wielka obietnica Matki Bożej Fatimskiej 
 W Fatimie 13 lipca 1917 r. Matka Boża powiedziała: „Widzieliście piekło, do którego idą dusze 

biednych grzeszników. Bóg chce je uratować, Bóg chce rozpowszechnić na świecie nabożeństwo 
do mego Niepokalanego Serca. Jeżeli uczyni się to, co wam powiem, wielu zostanie przed piekłem 
uratowanych i nastanie pokój na świecie”. 

 „Przybędę, by prosić o poświęcenie Rosji memu Niepokalanemu Sercu i o Komunię św. wyna-
gradzającą w pierwsze soboty. Jeżeli moje życzenia zostaną spełnione, Rosja nawróci się i zapanu-
je pokój. Jeśli nie, bezbożna propaganda rozszerzy swe błędne nauki po świecie, wywołując wojny 
i prześladowanie Kościoła. Dobrzy będą męczeni, Ojciec Święty będzie wiele cierpiał. Różne naro-
dy zginą, na koniec moje Niepokalane Serce zatriumfuje”. 

Siedem lat po zakończeniu fatimskich objawień Matka Boża zezwoliła siostrze Łucji na ujaw-
nienie treści drugiej części tajemnicy fatimskiej. Jej przedmiotem było nabożeństwo do Niepoka-
lanego Serca Maryi. 10 grudnia 1925 r. objawiła się siostrze Łucji Maryja z Dzieciątkiem i pokazała 
jej cierniami otoczone serce. Dzieciątko powiedziało: “Miej współczucie z Sercem Twej Najświęt-
szej Matki, otoczonym cierniami, którymi niewdzięczni ludzie je wciąż na nowo ranią, a nie ma 
nikogo, kto by przez akt wynagrodzenia te 
ciernie powyciągał”. 

 Maryja powiedziała: “Córko moja, spójrz, 
Serce moje otoczone cierniami, którymi nie-
wdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewier-
ności stale ranią. Przynajmniej ty staraj się 
nieść mi radość i oznajmij w moim imieniu, 
że przybędę w godzinie śmierci z łaskami 
potrzebnymi do zbawienia do tych wszyst-
kich, którzy przez pięć miesięcy w pierwsze 
soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komu-
nię świętą, odmówią jeden Różaniec i przez 
piętnaście minut rozmyślania nad piętnastu 
tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi 
będą w intencji zadośćuczynienia”. 
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