
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 21.03.2021 – 28.03.2021 

Niedziela – 21.03.21, V Niedziela Wielkiego Postu. 
        Kolekta na remonty obiektów i zabytków diecezjalnych 
  7.15 – Modlitwy poranne 
  7.30 – Za ++ rodz. Józefa i Marię Wiesiołek, dziadków z obu stron, ++ z  
  pokrew. z rodzin Wiesiołek, Stein i Kordula.  
  9.00 – Msza św. w czasie pandemii: Za żyjących i ++ parafian oraz o zdrowie  
  dla chorych i cierpiących. 
10.30 – Za ++ dziadków z rodzin Bancarz i Gajda.  
14.00 – Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym. 

Poniedziałek – 22.03.21,  
  6.30 – Za + ks. biskupa Gerarda Kusza 

Wtorek – 23.03.21,  
  6.30 – Za + Manfreda Kuźnik ze wspom. + matki Elżbiety. 

Środa – 24.03.21, Msza szkolna,  
17.00 – Za + Jerzego Piechura w I rocznicę śmierci. 

Czwartek – 25.03.21, Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 
   Dzień Świętości Życia, Dzieło Adopcji Dziecka Poczętego 
   Początek Parafialnych Rekolekcji Wielkopostnych 

  7.30 – Okazja do spowiedzi św.  
  8.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną dla wszystkich: Za + matkę i córkę  
   Klaudię Cedzich w 5 r. śmierci. 
17.00 – Adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi św.  
18.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną dla wszystkich: Za + Alfreda Kot od  
   rodzin Szenfeld, Rogalski i Nowak. 
Po mszy św.: Nauka stanowa dla panien i kobiet 

Piątek – 26.03.21, 
  7.30 – Okazja do spowiedzi św.  
  8.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną dla wszystkich: Za wszystkich chorych, 
  cierpiących i seniorów naszej Parafii. 
10.00 – Świąteczne odwiedziny chorych 
17.00 – Okazja do spowiedzi św.  
17.00 – Droga krzyżowa. 
18.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną dla wszystkich: Za + ojca Jana Norek  

 oraz za + Maję. 
Po Mszy św. nauka stanowa dla mężczyzn i młodzieńców. 

Sobota – 27.03.21,  
  7.30 – Okazja do spowiedzi św.  
  8.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną dla wszystkich: Za ++ rodz. Annę  
   i Jerzego Juraszek. 
10.00 – Spotkanie rekolekcyjne dla dzieci: Nabożeństwo Słowa Bożego a po  
   nim spowiedź przedświąteczna dla dzieci szkolnych.  
   Poświęcenie i wręczenie książeczek dzieciom I-komunijnym 
16.00 – Adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi św.  
17.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną dla wszystkich:   
   Za wszystkich zmarłych polecanych w tegorocznych wypominkach do  
   Drogi Krzyżowej.  
Po mszy św.: Nauka stanowa dla młodzieży. 

Niedziela – 28.03.21, Niedziela Palmowa Męki Pańskiej 
        Kolekta dla Ojca Rekolekcjonisty O. Romualda OFM 
Msze święte z poświęceniem palm (w kościele) i nauką dla wszystkich na 
zakończenie Rekolekcji:. 
  7.30 – Za ++ rodz. Annę i Edmunda Sadzik, Anastazję i Wiktora Kral. 
  9.00 – Do Anioła Stróża za roczne dziecko Patrycję Strugała, jej rodziców  

 i chrzestnych. 
10.30 – Suma: 1. Za wszystkich Parafian dziękczynna za łaski rekolekcyjne. 

            2. Za + Anielę Gote w I rocznicę śmierci.  
14.00 – Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym. 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. Wezwanie do nawrócenia jest zachętą do nieustannego odkrywania piękna i 
głębi Eucharystii. W Wielkim Poście ta droga prowadzi do źródła, którym jest 
Ewangelia Jezusa Chrystusa. Zbliżamy się do świąt, wkraczamy w czas 
intensywniejszego rozważania męki naszego Pana. Zasłoniliśmy krzyże w 
świątyni, by na nowo odsłonić je przed naszymi oczyma w Wielki Piątek. 
Niechaj ten czas będzie szczególnym czasem wyciszenia i towarzyszenia 
Jezusowi w Jego cierpieniu i męce. 
2. Od najbliższego czwartku, 25 marca przeżywać będziemy czas Rekolekcji 
świętych. Poprowadzi je O. Romuald, franciszkanin z Góry św. Anny. 
Serdecznie wszystkich zapraszamy do wzięcia udziału w tych spotkaniach. 
Postarajmy się znaleźć dla siebie dogodny czas i miejsce w kościele, dołóżmy 
starań, aby skorzystać ze spowiedzi przedświątecznej.  
3. Ze względu na ograniczenia liczby osób w kościołach można będzie 
dodatkowo skorzystać z kaplicy św. Jana. Dodatkowo, w razie potrzeby, będzie 
włączane nagłośnienie zewnętrzne dla osób na zewnątrz.  



4. W czwartek 25 marca uroczystość Zwiastowania Pańskiego – dokładnie 
dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem. Jest to Dzień Świętości Życia i 
Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Wspierajmy modlitwą tych, 
którzy walczą w obronie życia od poczęcia do naturalnej śmierci. W czasie 
grudniowej nowenny przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny wielu z naszych parafian podjęło duchową adopcję 
dziecka poczętego zagrożonego zagładą. To piękna inicjatywa towarzyszenia 
modlitwą przez dziewięć miesięcy dziecku, którego imię zna Pan Bóg. 
Zachęcam, by także z okazji uroczystości Zwiastowania Pańskiego podjąć takie 
zobowiązanie modlitewne. Szczegóły w folderach wyłożonych na stoliku z 
gazetami. 
5. Obchodzimy dzisiaj Światowy Dzień Osób z zespołem Downa. Na 
dodatkowym stoliku wyłożone są kalendarzyki ze zdjęciami dzieci, które u nas 
śpiewały kolędy. Jest dziś okazja, aby wesprzeć rehabilitację tych dzieci.    
Może ktoś zechce przekazać również swój 1% na ten cel.  

SENTENCJA TYGODNIA  
Człowiek jest uczniem, cierpienie jest jego nauczycielem (Alfred de Musset) 

UŚMIECH TYGODNIA 
Katechetka do Jasia na lekcji religii:  
- Powiedz mi, mój chłopcze, kto wszystko widzi, wszystko słyszy i wszystko 
wie?  
- Nasza sąsiadka! 

NAUCZANIE PAPIESKIE O EUCHARYSTII 
„Żywimy mocną nadzieję, że z odnowienia Świętej Liturgii wypływać będą 
obfite owoce pobożności Eucharystycznej, by Kościół Święty przez 
wywyższanie tego zbawiennego znaku pobożności z dniem każdym postępował 
naprzód, aż do osiągnięcia doskonałej jedności (por. J 17,25) a wszystkich, 
którzy się zwą chrześcijanami, zapraszał do zjednoczenia w wierze i miłości i 
łagodnie ich, do tego pociągał za sprawą łaski Bożej” (św. Paweł VI). 

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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Denis Legrix, urodzona bez rąk i nóg, pomagała ludziom 
malując swe obrazy ustami. W książce „Taka się urodziłam” 
napisała: „Bądź błogosławiony Panie, który zsyłasz cierpienie 
jako boskie lekarstwo na nasze nieprawości... Oto niewątpliwie 
prawdziwa alchemia: przeistoczyć nasze cierpienia w miłosierdzie, 
w bratnią miłość, w dzieła sztuki. Przeistoczyć lichy ołów 
codzienności w lśniące złoto”. 

W sztuce Adama Mickiewicza pt. „Dziady”, podczas 
obrzędów w cmentarnej kaplicy zjawiają się dzieci, które 
wypowiadają następującą kwestię: „kto nie doznał goryczy ni razu, 
nie dozna słodyczy w niebie”. Proszą o „ziarnko goryczy”, które 
by mogło w nich rozwinąć się w duży krzyż, umożliwiło im 
poznanie życia w całym jego bogactwie - słodyczy i goryczy. 

Jest wiele podobieństwa pomiędzy historią ziarna, a losem 
człowieka. Ziarno, pochwycone dłonią siewcy, wrzucone jest w 
ziemię, aby w niej zgnić, obumrzeć. Jest to jednak tylko pozorna 
jego klęska. Zapłatą za tę ofiarę jest nowy plon, a na miejscu 
jednego ziarenka wyrasta cały kłos, mnożąc je wielokrotnie. 

Uczniów Chrystusa dotyczy zarówno prawda o umiłowaniu 
życia, jak i o wyrzeczeniu, podejmowanym świadomie po to, by 
piękniej i lepiej owocować. Jezus prowadzi swych uczniów drogą 
pełnienia woli Ojca, bez względu na to, czy jest to łatwe, czy 
trudne. Sam szedł drogą posłuszeństwa Ojcu, której treścią było 
wyrzeczenie, a jej szczytem - krzyż. A wszystko działo się 
zgodnie z wolą Ojca, z myślą o zbawieniu człowieka. „Iść za Nim” 
oznacza dla nas przyjąć wolę Ojca, jakakolwiek by ona była.  


