
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 07.03.2021 – 14.03.2021 

Niedziela – 07.03.21, III Niedziela Wielkiego Postu. 
         Kolekta na Kurię i Seminarium Duchowne 
  7.30 – Za ++ rodz. Krystynę i Andrzeja Bartosik ze wspom. + babci Zofii,  
  Krystyny i dziadka Kazimierza. 
  9.00 – Msza św. w czasie pandemii: Za żyjących i ++ parafian oraz o zdrowie  
  dla chorych i cierpiących. 
10.30 – Za + matkę Helenę Muzyka i babcię Marię Kluk. 
14.00 – Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym. 

Poniedziałek – 08.03.21, Dzień Kobiet 
  6.30 – Z okazji Dnia Kobiet w intencji Kobiet naszej Parafii. 

Wtorek – 09.03.21,  
  6.30 – Za + ojca i dziadka Paula Stiller w II rocznicę śmierci.  

Środa – 10.03.21, Msza szkolna,  
17.00 – Za ++ rodziców Karola i Martę Nuebert. 
   Katecheza dla dzieci I-Komunijnych. 

Czwartek – 11.03.21,  
  6.30 – Za ++ rodz. Józefa i Martę Wolny, ++ dziadków z obu stron. 

Piątek – 12.03.21,  
  6.30 –  Za + ks. Zbigniewa Osadnik 
18.00 – Droga krzyżowa z wypominkami. 
  Przygotowanie do sakramentu bierzmowania. 

Sobota – 13.03.21,  
  7.00 – Za ++ rodz. Franciszka i Bertę Rogowski, braci, siostrę, bratową,  
       + męża Klausa, ++ Stefana i Gertrudę Kocula i szwagra.   

Niedziela – 14.03.21, IV Niedziela Wielkiego Postu. 
         Miesięczna kolekta (kopertowa) na prace remontowe w parafii 
  7.15 – Modlitwy poranne 
  7.30 – Za ++ rodz. Gertrudę i Edmunda Plich, Łucję i Walentego Pander,  

 ++ dziadków i ++ z rodziny. 
  9.00 – Za + matkę Marię Tomeczek w kol. r. śmierci, jej + rodzeństwo ze  
  wspom. + ojca i ++ dziadków.   
10.30 – Do B. Op. i MB Królowej z ok. 40 r. urodzin Ewy Kuźnik i 5 r. urodzin  
  syna Bartłomieja o zdrowie i błog. w rodzinie.  
14.00 – Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym. 

Wolne intencje w marcu: 15, 16, 18, 20 (sobota o 7.00).  

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. Czas Wielkiego Postu to czas naszej metanoi, która oznacza przemianę 
życia, podjęcie nowych wyzwań, pracę nad swoją duchowością, a przede 
wszystkim zmianę myślenia pod wpływem słowa, które kieruje do nas Bóg. 
Aby je usłyszeć, trzeba się zatrzymać, wyciszyć, skierować uwagę serca na 
Boga. Jest wiele spraw ważnych, lecz nie zaniedbajmy tego, co naprawdę 
istotne. 
2. Przez cały marzec po każdej Mszy Świętej odmawiamy modlitwę do św. 
Józefa, opiekuna Świętej Rodziny, w której polecamy mu sprawy swoich 
rodzin. 
3. We wszystkie piątki Wielkiego Postu rozważamy mękę Pana Jezusa w czasie 
drogi krzyżowej o godz. 18.00. W każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 
14.00 Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym. Za udział w tych nabożeństwach 
można zyskać odpust zupełny (pod zwykłymi warunkami: stan łaski 
uświęcającej i przyjęcie Komunii św.). 
4. Rekolekcje parafialne i szkolne trwać będą od 25 marca do Niedzieli 
palmowej. Poprowadzi je franciszkanin, O. Romuald OFM. Otoczmy go 
modlitwą i zaplanujmy sobie czas, by cała rodzina mogła się przygotować do 
głębokiego przeżycia Świąt Wielkanocnych. Program rekolekcji będzie 
wkrótce wyłożony na stoliku z prasą.  
5. W sobotę przypadnie 8. rocznica wyboru papieża Franciszka na Stolicę 
Piotrową. Niech nasza modlitwa będzie wyrazem miłości do Głowy Kościoła 
powszechnego. 
6. Składam serdeczne podziękowania za wszelkie ofiary złożone w minionych 
tygodniach na cele remontowe, bieżące utrzymanie Parafii jak i dzieła 
charytatywne. Niech dobry Bóg wynagradza waszą hojność swoim 
błogosławieństwem. 
7. Pragnę poinformować, że z Bożą pomocą zakończyliśmy główne prace przy 
ociepleniu budynku plebanii i wykonaniu nowej elewacji, która obecnie 
współgra z budynkiem kościoła i tworzy wizualnie harmonijną całość. To 
kolejny krok w trosce o odnowę i lepszą funkcjonalność obiektów parafialnych. 
Przed nami naprawa przeciekającego dachu (przy kominach) i rynien. Raz 
jeszcze dziękuję za Wasze wsparcie oraz firmie remontowo - budowlanej. 
 

SENTENCJA TYGODNIA  
Modlitwa jest aktualizacją wiary: modlitwa bez wiary staje się ślepa, wiara zaś 
bez modlitwy się rozpada (Benedykt XVI) 



UŚMIECH TYGODNIA 
Trwa spotkanie dzieci przygotowujące do pierwszej komunii św. Ksiądz rozdaje 
poświęcone różańce. Jasio w końcu dostaje swój i zaczyna się nim bawić. Ksiądz 
do Jasia:  
- Jasiu nie wolno bawić się różańcem.  
- Dlaczego?  
- Bo w każdym tym koraliku jest aniołek.  
- No to aniołki! Karuzela. 

NAUCZANIE PAPIESKIE O EUCHARYSTII 
„Liturgia ziemska stanowi przedsmak naszego uczestnictwa w liturgii niebiańskiej 
celebrowanej w mieście świętym Jeruzalem, do którego pielgrzymujemy, gdzie 
Chrystus siedzi po prawicy Bożej jako sługa świątyni prawdziwego przybytku; z 
całym zastępem wojska niebieskiego śpiewamy Panu hymn chwały; ze czcią 
wspominając Świętych, spodziewamy się otrzymać jakąś cząstkę i wspólnotę z 
nimi; oczekujemy Zbawiciela, Pana naszego Jezusa Chrystusa, aż się ukaże On, 
który jest życiem naszym, a my z nim razem pojawimy się w chwale” (św. Paweł VI). 

OPOWIADANIE: Boże ręce 
Pewien mistrz podróżował kiedyś w towarzystwie swojego ucznia, który 
opiekował się jego wielbłądem. Pewnego wieczoru, kiedy zajechali do gospody, 
uczeń był już tak bardzo zmęczony, że zapomniał uwiązać zwierzę. 
- Boże mój - modlił się, kładąc się do łóżka - zajmij się dzisiaj moim wielbłądem; 
powierzam go Tobie. 
Następnego poranka spostrzegł, że wielbłąda nie ma. 
- Gdzie wielbłąd? - zapytał mistrz. 
- Nie mam pojęcia - odpowiedział uczeń. - Muszę zapytać o to Boga! Wczoraj, 
kiedy byłem zmęczony powierzyłem go opiece Boga. Jeśli uciekł albo został 
ukradziony, to nie moja wina. To ty zawsze mnie uczyłeś, aby mieć we wszystkim 
wielkie zaufanie do Boga, czyż nie prawda? 
- Masz mieć wielkie zaufanie do Boga, ale najpierw powinieneś uwiązać wielbłąda 
- odpowiedział mistrz. - Czy nie wiesz głupcze, że Bóg nie ma innych rąk do pracy 
poza twoimi? 

Dobrej niedzieli, samych dobrych dni w ciągu tygodnia oraz obfitości Bożego 
błogosławieństwa wszystkim parafianom i przybyłym gościom  

życzy ksiądz proboszcz Jerzy Tomeczek 
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Rozważanie 

„Jezus sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powyrzucał wszystkich ze 
świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły 

powywracał”. 

Przyjmując najpierw żydowską religię Świątyni taką jaka jest (a Jego gest 
odnosi się do każdej świątyni), Jezus czyni gest profetyczny, to znaczy 
spektakularny, aby przywrócić wszelkim religijnym gestom bardziej stosowną 
atmosferę: nie można modlić się w kramarskim zgiełku. 

Idąc dalej, Jezus zakwestionuje wszelkie zbyt konkretne zakotwiczenie w 
tym czy innym miejscu modlitwy. „Wierz mi - powie do Samarytanki - że ani na 
tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca”. Żeby istniała świątynia, 
potrzeba dwóch rzeczy: obecności Boga oraz czcicieli „w Duchu i prawdzie”. 

Tu rozpoczyna się drugi etap sprawy świątyni: „Mówił o świątyni swojego 
ciała”. Od momentu Wcielenia, od chwili, w której Bóg przyszedł, aby zamieszkać 
pośród nas w Jezusie, ciało Jezusa, to znaczy Jego człowieczeństwo, jest 
obecnością Boga. Od tej pory miejscem każdego kultu jest ta „świątynia”. 

Czyż chodzi jedynie o ciało człowieka, tę dziwną i lichą przestrzeń 
modlitwy? W tym miejscu należałoby wyszczególnić wszystkie rzeczywistości, 
wiążące się z wyrażeniem: ciało Chrystusa. Zrozumienie ich było możliwe dopiero 
po Zmartwychwstaniu, kiedy chwalebne ciało Chrystusa stało się światłem 
Zmartwychwstania, w którym każdy człowiek może spotkać się z Bogiem. 

Ciało Chrystusa to także ciało eucharystyczne, które stanowi centrum 
chrześcijańskiej liturgii. I jest to także każdy człowiek! W odniesieniu do każdego 
człowieka sprawowana jest niezwykła liturgia braterska, sakrament brata, o którym 
mówi Jezus: „Cokolwiek czynicie moim braciom, Mnie czynicie” (Mt 25,40). Czy 
można wyobrazić sobie silniejszą, bardziej poruszającą więź z samym Bogiem w 
Jezusie Chrystusie? 

I wreszcie ciało Chrystusa to cały Kościół, świątynia Boga. I zbawiona 
ludzkość, gdy przez Chrystusa „Bóg będzie wszystkim we wszystkich” (1 Kor 15, 
28). Apokalipsa mówi: „nie ma świątyni, bo świątynią jest Pan” (Ap 21,22). 

 


