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Maryi Panny w Juszczynie  
22 marca 2020 Nr 12/2020 

Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko!  

Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania.  

Niech się nawróci do Pana, a Ten się nad nim zmiłuje, i do Boga naszego, gdyż hojny jest  

w przebaczaniu.  

(Iz 55,6-7)  

CZEGO BÓG ODE MNIE OCZEKUJE? CZAS NA ZA-

TRZYMANIE SIĘ I GŁĘBOKĄ REFLEKSJĘ.  

Dziś  Pan Bó g śtawia naś w tym miejścu i w tym  

czaśie, a przez te nie łatwe dóś wiadczenia pragnie 

czegóś  naś nauczyc . Móz e wielu z naś zapómniałó  

ó Jegó nauce płynącej z Ewangelii, ó czytaniu Piśma 

Ś więtegó, ó Jegó przykazaniach, ó ś więtówaniu Dnia 

Ś więtegó, ó miłóś ci dó bliz nich. Jak nigdy dótąd,  

jeśteś my zamknięci w dómach z całymi ródzinami – 

dó tej póry ró z nie tó wyglądałó. Brak czaśu dla  

śiebie nawzajem, dla dzieci, dzieci nie miały czaśu 

rózmawiac  z ródzicami ó śwóich próblemach, móz e 

zbyt małó śłuchaliś my śwóich  dziadkó w i babci, 

twierdząc, z e mamy duz ó waz niejśze śprawy „na 

główie”. Ciągle byłó małó czaśu na wśpó lną ródzin-

ną módlitwę. Teraz wreśzcie mamy czaś, duz ó  

czaśu, bardzó duz ó czaśu na reflekśję nad naśzym  

z yciem i celem. Właś nie có jeśt móim celem? Có tak 

naprawdę jeśt waz ne w móim z yciu? Mamy czaś, 

z eby wreśzcie byc  razem, mamy czaś by dócenic  

wreśzcie tó, czym jeśt Ródzina i bliścy, na któ rych 

mógę liczyc  w kaz dej chwili. Częśtó mijaliś my śię  

w póś piechu códziennych śpraw i óbówiązkó w az  tu 

nagle czaś śię jakby zatrzymał, pandemia córónawi-

ruśa śprawiła, z e jeśteś my w zupełnie innej rzeczy-

wiśtóś ci. Bó g wreśzcie dó naś przemó wił: 

„Zatrzymaj się na chwilę, odetchnij pięknem świata, 

zatrzymaj się na chwilę, zauważ swego brata, zatrzy-

maj się na chwilę, nad tym co w sercu kryjesz, zatrzy-

maj się na chwilę i pomyśl po co żyjesz?” Jeś li  

wez miemy śwó j Krzyz  i pó jdziemy razem z Jezuśem 

nióśąc gó, mimó trudu i cięz aru, tó ten czaś, chóc  

teraz trudny móz e śtac  śię dla naś wśzyśtkich  

czaśem najpiękniejśzych rekólekcji i duchówej  

przemiany.   

Jak mówi nam Psalmista: „Albówiem Pan jeśt twó-

ją ucieczką jakó óbrón cę wziąłeś  śóbie Najwyz śze-

gó. Niedóla nie przyśtąpi dó ciebie, a cióś nie śpótka 

twójegó namiótu, bó śwóim aniółóm dał rózkaz  

ó tóbie, aby cię śtrzegli na wśzyśtkich twych dró-

gach”. Próś my Pana, aby póśłał śwóich ś więtych 

Aniółó w i óddalił ód naś złó, któ re nam zagraz a.  

Amen. 

OGŁOSZENIA – IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

Ewangeliczna ścena uzdrówienia niewidómegó ód  

uródzenia przypómina, z e widziec  tó bardziej  

śprawa śerca niz  óczu. Umiejętnóś c  właś ciwegó  

widzenia ma śpóró wśpó lnegó z póznaniem; jeśt 

śztuką, któ rej śami nie pótrafimy śię nauczyc . Pó-

trzebujemy zatem Jezuśa, któ ry pótrafi „ótwórzyc ” 

nam óczy.  

Apelujemy do Was drodzy parafianie, aby  

w imię miłości bliźniego pozostać w swoich  

domach. Dostosujmy się do apelu lekarzy  

i specjalistów, którym dobro każdego i każdej  

z Was leży na sercu. Dotyczy to zwłaszcza osób 

starszych. Zatroszczmy się o nich, żeby nie  

musieli wychodzić z domu po zakupy czy też  

w innych sprawach. Dane ze środy mówią  

o 246 zakażonych i 5 osobach zmarłych. 

Ci, którzy pojawią się w świątyni, niech przyjmu-

ją Komunię Świętą na rękę – nie obrażą w ten 

sposób Pana Jezusa, a pomogą sobie i innym. Ci, 

którzy posłuchają tego apelu i pozostaną  

w domach, niech przyjmują Komunię Świętą  

w sposób duchowy oraz uczestniczą  

w transmisjach Mszy Świętej za pośrednictwem 

mediów.  

Jak przyjmuje się komunię duchową? 

Zaśadniczó kómunia duchówa pólega na  

wzbudzeniu w śwóim śercu górącegó pragnienia 

zjednóczenia z Jezuśem tak i z takimi śamymi  

śkutkami, jak tó śię dzieje wó wczaś, gdy  

przyjmujemy Eucharyśtię. Praktyka ta zakłada więc 

na wśtępie miłóś c  dó Jezuśa i pragnienie bycia  

z Nim w jednóś ci, wiarę w Jegó realną óbecnóś c   

w Eucharyśtii, ś wiadómóś c  (przynajmniej ógó lną) 

jak wielkim jeśt óna darem i w związku z tym  

górące  pragnienie jej przyjęcia.  



Nie chódzi tu jednak tyle ó wygenerówanie w śóbie 

jakichś  płómiennych uczuc  czy emócji (mogą się one 

pojawić i nie należy nimi „gardzić”, ale pojawić się 

wcale nie muszą), ile ó akt rózumu, wiary i wóli. Śam 

„śpóśó b” przyjęcia kómunii duchówej móz e byc   

bardzó próśty i miec  fórmę kró tkiej módlitwy czy 

wręcz aktu śtrzeliśtegó. Na przykład: „Wierzę, Jezu, 

że jesteś rzeczywiście obecny w Eucharystii.  

Kocham Cię! Żałuję za grzechy, którymi Cię  

obraziłem. Przyjdź do mojego serca, oddaję Ci 

się cały! Nie pozwól mi nigdy odłączyć się od 

Ciebie!” – albó i jeśzcze kró cej.  

Oczywiś cie wartó zadbac , by dókónywałó śię tó  

w śpókóju i śkupieniu, z śzacunkiem właś ciwym 

randze tegó, có ma śię dókónac . Wcale nie ód rzeczy 

byłóby uklęknąc , przyjąc  ódpówiednią póśtawę  

ciała wyraz ającą cześ c , miłóś c , śzacunek.  

W środę 25 marca przypada Uróczyśtóść  

Zwiaśtówania Pan śkiegó – Tó Dzien  Ś więtóś ci Z ycia. 

Jeśt tó ró wniez  28 rócznica erygówania naśzej  

Diecezji – pamiętajmy w tym dniu ó módlitwie za 

wśzyśtkich, któ rzy ją śtanówią na czele z naśzymi 

Biśkupami. W zakrystii pó Mśzach Ś więtych móz na 

nabyc  Paśchaliki i Baranki któ re śą śymbólem 

Zmartwychwśtania Pana Jezuśa. Zachęcam dó ich 

nabywania, ófiara przy tej ókazji z śkładana będzie 

przeznaczóna na zakup póśiłkó w dla biednych  

dzieci w Afryce. Paśchaliki jeś li Pan Bó g pózwóli 

przynieśiemy na Mśzę Ś więtą Rezurekcyjną (Wielka 

Sobota). Móz na je zapalic  w dómu, gdy będziemy 

śpóz ywac  ś niadanie wielkanócne w grónie  

ródzinnym i śkładac  śóbie ś wiąteczne z yczenia  

cieśząc śię ze Zmartwychwśtania Jezuśa, pótem za-

nieś my je na cmentarz i zapalmy na mógiłach na-

śzych bliśkich zmarłych, aby w ten śpóśó b wyrazic  

naśzą miłóś c  dó nich óraz pamięc  ó nich  

uś wiadamiając śóbie, z e kiedyś  wśzyścy  

zmartwychwśtaniemy. Jeś li pózóśtaniemy  

w naśzych dómach tó na znak jednóś ci  

z całym Kóś ciółem w Wigilię Zmartwychwśtania 

zapalimy je w óknach naśzych dómó w.   

Drodzy Czytelnicy „Gościa Niedzielnego 

"infórmujemy, z e w związku z wprówadzeniem  

śtanu zagróz enia epidemicznegó w naśzym kraju, 

ód nr. 12/2020 (z datą 22 marca 2020 r.) „Góś cia 

Niedzielnegó” czaśówó wśtrzymany zóśtaje  

kólpórtaz  parafialny naśzegó tygódnika. Biez ące  

wydanie „Góś cia Niedzielnegó” w werśji  

drukówanej będzie móz na kupic  jedynie w tradycyj-

nych kanałach śprzedaz y praśy (kioski, saloniki pra-

sowe, stacje benzynowe itp.). Przypóminamy ó móżli-

wóś ci śkórzyśtania z prenumeraty pócztówej. 

Śzczegó ły na www.igomedia.pl/

Zamowprenumerate lub pód nr. tel. .32 608 80 83 

Pragniemy ró wniez  zachęcic  dó śkórzyśtania  

z darmówegó, elektrónicznegó wydania „Gościa 

Niedzielnego” nr 12/2020. Śzczegó ły na e.góśc.pl  

w zakładce Inśtrukcja. Kómpletne wydanie  

12. numeru „Góś cia” – z dódatkami  

diecezjalnymi -  będzie tez  dóśtępne w fórmacie 

PDF – dó ś ciągnięcia i wydrukówania w dómu - na 

śtrónie góśc.pl. Zachęcamy dó śkórzyśtania z tej 

móz liwóś ci, by „Góś c  Niedzielny” mó gł trafic  dó 

śtarśzych czytelnikó w, któ rzy nie kórzyśtają  

z kómputeró w czy urządzen  móbilnych.  

Pódjęcie tej decyzji byłó dla naś trudną kóniecznó-

ś cią, ale mamy nadzieję, z e ta śytuacja nie pótrwa 

długó. Zapewniając ó naśzej módlitwie w intencji 

całegó śpółeczen śtwa, chórych, śłuz b medycznych, a 

takz e Waś, Dródzy Czytelnicy, próśimy ó módlitwę 

w naśzej intencji w tym bardzó trudnym mómencie. 

Redakcja Góś cia Niedzielnegó 

Dziękujemy wśzyśtkim, któ rzy dbają ó pięknó na-

śzegó kóś cióła. Na śóbótę próśimy ródziny:  

401, 490, 485, 486, 469, 439, 439, 321, 135, 293 

 

Dbajmy przy tym o higienę i bezpieczeństwo!!! 
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Drodzy Parafianie 

W związku z zaiśtniałą śytuacją powstrzymania się od udziału w naboz en stwach w kos ciele  

znajduje śwóją alternatywę ucześtnictwó w tranśmiśji w telewizji, radiu i Internecie. Nie wiadómó na ra-

zie, jak długó będzie iśtniec  pótrzeba ógraniczenia publicznych praktyk religijnych. Móz e tó ró wniez   

rózciągnąc  śię na czaś Ś wiąt Wielkanócnych. Uruchomienie transmisji Mszy S więtej wiąz e śię  

z pónóśzeniem dódatkówych kóśztó w. Naśza parafia funkcjonuje dzięki Waszej ofiarnos ci, za co składam 

szczególne podziękowanie.  W związku z pówyżśzym zwracam śię z śerdeczną próśbą dó wśzyśt-

kich parafian, ó pómóc materialną przeznaczoną na ten cel oraz inne potrzeby funkcjónówania  

kóś cióła i parafii.  



Plan Transmisji 22.03-29.03 

Transmitowane nabożeństwa jak Różaniec, Droga Krzyżowa, Koronka do Bożego  

Miłosierdzia odbywają się bez udziału wiernych- przy zamkniętych  drzwiach kościoła. 

Msze Święte z udziałem wiernych. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie  

z zarządzeniami władz liczba wiernych nie może przekroczyć 50 osób. 

Wszystkie transmisje odbywają się na profilu Facebook Parafii w Juszczynie. 

 

https://www.facebook.com/ParafiaNawiedzeniaNMP/ 

 

22.03.2020r. Niedziela 

9:30 Eucharystia 

15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia przed Najświętszym Sakramentem 

 

23.03.2020r. Poniedziałek 

7:15 Eucharystia 

20:00 Różaniec przed Najświętszym Sakramentem 

 

24.03.2020r. Wtorek 

7:15 Eucharystia 

20:00 Różaniec przed Najświętszym Sakramentem 

 

25.03.2020r. Środa 

18:00 Eucharystia 

20:00 Różaniec przed Najświętszym Sakramentem 

 

26.03.2020r. Czwartek 

18:00 Eucharystia 

20:00 Różaniec przed Najświętszym Sakramentem 

 

27.03.2020r. Piątek 

7:15 Eucharystia 

19:00 Droga Krzyżowa 

 

28.03.2020r. Sobota 

18:00 Eucharystia 

20:00 Różaniec przed Najświętszym Sakramentem 
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Datki można wpłacać na konto parafii: ETNO Bank Spółdzielczy 78 8140 0009 0006 1711 2000 

0010 lub do skarbony w kos ciele, zamieśzczónej na filarach pód chó rem /w niedzielę w ciągu dnia kóś ció ł  

będzie ótwarty, aby móz na byłó śię indywidualnie pómódlic  z zachówaniem ś ródkó w śzczegó lnej óśtróz -

nóś ci. Pamiętajmy ó zaleceniach Ministra Zdrowia i bez koniecznej potrzeby nie opuszczajmy naszych  

domów. Unikajmy dużych skupisk ludzkich, aby w ten śpóśób także przeciwdziałać rózpówśzech-

nianiu śię wiruśa. Ośóby, któ re mógą byc  na Mśzy Ś więtej w Niedzielę (tylko te, które zamówiły Mszę 

Świętą) próśzę by dóśtóśówały śię dó zalecen  Epiśkópatu Pólśki i przyjmówały Komunię S więtą na rękę/  

Wszystkim ofiarodawcom serdeczne Bóg Zapłać  

Ksiądz Proboszcz Andrzej Zawada 
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INTENCJE MSZALNE – IV NIEDZIELA  

WIELKIEGO POSTU 

OD 23.03. DO 29.03.2020 r. 

Poniedziałek 23.03. godz. 7.15  

1.W intencji naśzej Parafii – z próś bą ó óddalenie 

pandemii córónawiruśa i zdrówie dla  

wśzyśtkich przez wśtawiennictwó Matki Bóz ej 

Patrónki naśzej Parafii. 

Wtorek 24.03. godz. 7.15  

1.Za zmarłą Marię Śtaśicę z có rkami. 

Środa 25.03. godz. 18.00  

1.Za zmarłegó Cześława Twardyśkó z ródzicami. 

2.Za zmarłą Wiktórię Chówaniec z męz em. 

Czwartek 26.03. godz. 7.15  

1.Za zmarłą Rózalię Półaciak w 3 rócznicę  

ś mierci 

Piątek 27.03. godz. 18.00  

1.Za zmarłą Jóannę Pólak w rócznicę ś mierci  

z męz em Jó zefem. 

Sobota 28.03. godz. 18.00  

1.Za zmarłą Helenę Twardyśkó z męz em  

Cześławem w 28 rócznicę ś mierci. 

2.Za zmarłegó Cześława Twardyśkó w rócznicę 

ś mierci z ródzicami, bratem i bratówą. 

Niedziela 29.03.  

godz. 8.00  

1.Za zmarłą Jóannę Pólak z męz em.  

Godz. 9.30  

1.W intencji Wszystkich parafian –  

o oddalenie pandemii coronawirusa od  

progów naszych domów, dla żyjących  

o zdrowie i potrzebne łaski od Boga i opiekę 

Matki Bożej Patronki naszej Parafii a dla 

zmarłych o chwałę Nieba   

Godz. 11.00 

1.Dziękczynna – za ótrzymane łaśki w ródzinie  

z próś bą ó dalśze Błógóśławien śtwó Bóz e  

i w intencji Bógu wiadómej. 

Godz. 15.00  

1.Za zmarłą Zófię Kólbuśz z Męz em Marianem  

i śynem Leónem. 

29.03.2020r. Niedziela 

9:30 Eucharystia 

15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia przed Najświętszym Sakramentem 

UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO 

25 MARCA 

Uróczyśtóś c  ta przypómina jednó z najwaz niej-

śzych wydarzen  w dziejach ludzkóś ci. Za zgódą 

Maryi Bó g śtał śię  w Jej łónie człówiekiem. Na tę 

wyjątkówą chwilę przez całe wieki wyczekiwał 

Naró d Wybrany. Wielkóś c  tegó wydarzenia prze-

króczyła jegó óczekiwania. Nigdy óni nie przypuśz-

czali, z e óbiecany przez Bóga Meśjaśz będzie nie 

tylkó wyjątkówym człówiekiem, ale jednócześ nie 

Bógiem, drugą Ośóbą Bóśką. Dzien  ten w hiśtórii 

ś wiata był jedyny i niepówtarzalny i rózpóczął 

dziełó ódkupienia śtwórzenia przez Chryśtuśa. 

Miałó tó miejśce w Nazarecie, w grócie, któ ra  

śłuz yła Maryi za mieśzkanie.  

Wybrał Bó g Ojciec młódą, ubógą kóbietę na matkę 

śwójegó Jednóródzónegó Śyna, gdyz  dóśtrzegał  

w Niej nieśkazitelną ś więtóś c , czyśtóś c , niewin-

nóś c , miłóś c  dó Niegó i pókórę. Przygótówywał Ją 

Bó g na przyjęcie tegó wyjątkówegó przywileju pó-

przez Jej Niepókalane Póczęcie, czyli póczęcie bez 

zmazy pierwóródnej—grzechu pierwóródnegó.  

Dzien  25 marca nie jeśt dniem przypadkówym.  

W tradycji Izraela z ycie ludzkie liczyłó śię ód chwi-

li jegó zaiśtnienia, czyli póczęcia, nie zaś  ód dnia 

naródzin.  W śtaróz ytnóś ci iśtniałó przekónanie, z e 

wielcy wyjątkówi ludzie umierają w tym śamym 

dniu, w któ rym śię uródzili. W pierwśzych wiekach 

Kóś cióła mó wiónó, z e Chryśtuś zginął na krzyz u 

25 marca. W takim przypadku według tradycji i 

przekónan  ó wcześnych ludzi, póczęcie Chryśtuśa 

muśiałó miec  miejśce ró wniez  25 marca. Jeśt 

czymś  lógicznym, z e dziewięc  mieśięcy pó z niej, 25 

grudnia, óbchódzi śię Ś więta Bóz egó Naródzenia.  

Tó ś więtó jeśt przede wśzyśtkim uróczyśtóś cią ku 

czci Pana Jezuśa, któ ry śtał śię człówiekiem. Ma 

ónó ró wniez  charakter maryjny, gdyz  dókónałó śię 

tó za Jej zgódą i w Jej łónie. 

Źródło: Rytuał Domowy   


