
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 28.02.2021 – 07.03.2021 

Niedziela – 28.02.21, II Niedziela Wielkiego Postu. Kolekta na ubezpieczenia  
       kościoła i obiektów parafialnych. Zbiórka na Dzieło Misyjne „Ad Gentes” 
  7.15 – Modlitwy poranne 
  7.30 – Za + żonę i matkę Cecylię Panusz w 10 r. śmierci. 
  9.00 – Msza św. w czasie pandemii: Za żyjących i ++ parafian oraz o zdrowie  
  dla chorych i cierpiących. 
10.30 – Za + Stefanię Szarfenberg w 15 r. śmierci. 
14.00 – Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym. 

Poniedziałek – 01.03.21,  
  6.30 – Z okazji urodzin o zdrowie i Boże błog. oraz opiekę dla rodziny. 

Wtorek – 02.03.21,  
  6.30 – Z podziękow. za otrzym. łaski z prośbą o dalsze Boże błog. i zdrowie  
   w pewnej int. ze wspom. ++ rodziców z obu stron.  

Środa – 03.03.21, Msza szkolna,  
16.30 – Miesięczna spowiedź dla dzieci i młodzieży szkolnej 
17.00 – Droga krzyżowa dla dzieci i młodzieży szkolnej 
17.30 – Za + Marię Studniorz w 2 rocznicę śmierci. 

Czwartek – 04.03.21, św. Kazimierza 
  6.30 – W intencji rodziny Reszka.  
17.00 – Nabożeństwo do św. Józefa wraz z adoracją Najśw. Sakramentu 

Piątek – 05.03.21, I Piątek miesiąca 
  6.15 – Koronka do Miłosierdzia Bożego za młode pokolenie 
  6.30 – Za ++ rodz. Teodora i Franciszkę Janosz, ich rodziców i rodzeństwo.  
  8.00 – Odwiedziny chorych (na indywidualne zgłoszenie) 
17.00 – Droga krzyżowa z wypominkami. 
17.45 – Nabożeństwo do NSPJ 
18.00 – Msza św. za + ojca Maksymiliana Barylla, dziadków i wujka Wilhelma.  
Po mszy św.: Konsultacje przed bierzmowaniem dla uczniów klas VIII 

Sobota – 06.03.21,  
  7.00 – Za + męża i ojca Barnarda Smykała w I rocznicę śmierci.  

Niedziela – 07.03.21, III Niedziela Wielkiego Postu. 
         Kolekta na Kurię i Seminarium Duchowne 
  7.15 – Modlitwy poranne 
  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. 

Wolne intencje w marcu: 12, 15, 16, 18, 20 (7.00).  

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. W centrum liturgii drugiej niedzieli Wielkiego Postu Kościół stawia Jezusa, 
który na górze Tabor ujawnia trzem wybranym uczniom prawdę, że jest 
umiłowanym Synem Boga Ojca. Oni poznali prawdę o Jezusie, który ich 
wezwał i za którym podążyli. Niech czas postu będzie dla nas okazją 
nieustannego odkrywania prawdy o Tym, który na ołtarzach naszych świątyń 
ofiarowuje się Bogu za nas, staje się pokarmem na życie wieczne. 
2. Jak co roku druga niedziela Wielkiego Postu to niedziela Ad Gentes – Dzień 
Modlitw, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Pragniemy pamiętać, że obecnie 
na misjach w 99 krajach pracuje 1883 polskich misjonarek i misjonarzy. Są 
świadkami prawdy, że Bóg jest miłością i kocha każdego bez wyjątku. Będzie 
można wesprzeć ich dzieło ofiarą po mszach przy wyjściu z kościoła. 
3. Jutro rozpocznie się miesiąc, w którym w szczególny sposób będziemy 
oddawali cześć św. Józefowi. Po każdej Mszy Świętej będziemy odmawiali 
modlitwę do św. Józefa i polecali jego wstawiennictwu sprawy naszych rodzin 
a w czwartek w ramach Godziny św. specjalne nabożeństwo. Św. Józef jest nie 
tylko wspaniałym opiekunem Świętej Rodziny ale i niezwykłym orędownikiem 
w trudnych sprawach naszych rodzin. 
4. 1 marca to Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, którzy są 
nazywani także żołnierzami niezłomnymi. Przez lata starano się wymazać 
pamięć o nich z historii naszego narodu. Ich miłość do ojczyzny, niezłomna 
walka o niepodległość i suwerenność Polski po zakończeniu II wojny 
światowej, ofiara życia zasługują na naszą pamięć i modlitwę.  
5. W pierwszy czwartek marca na Godzinie świętej o godz. 17.00 będziemy się 
modlić o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.  
6. W tym tygodniu Droga krzyżowa dla dzieci w środę o godz. 17.00 a po niej 
msza święta, zaś z powodu I Piątku Droga krzyżowa dla młodzieży starszej i 
dorosłych o godz. 17.00 a po niej nabożeństwo do NSPJ i msza święta. 
7. Serdeczne Bóg zapłać za troskę o piękno naszej świątyni i jej obejścia, 
sprzątanie, strojenie i odśnieżanie. Bóg zapłać za wszystkie ofiary składane tu 
w kościele lub wpłacane na konto naszej Parafii na utrzymanie, remonty i 
dzieła charytatywne.  



8. W tym tygodniu patronuje nam: 
– w czwartek 4 marca – św. Kazimierz (1458-1484), królewicz, pobożny 
czciciel Niepokalanej i Najświętszego Sakramentu, główny patron Litwy. 

PRZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA 
Od najbliższego piątki rozpoczynamy cotygodniowe spotkania przed 
bierzmowaniem. Na specjalne konsultacje zapraszam uczniów klas VIII SP 
oraz starszych, którzy z różnych względów nie przyjęli tego sakramentu 
wcześniej (nadzwyczajna szansa na uzupełnienie i przyjęcie tego sakramentu, 
prawdopodobnie już maju tego roku). Spotkania będą się odbywać w piątki po 
wieczornej Drodze krzyżowej (obecność już na nabożeństwie). Spotkania dla 
osób niepełnoletnich są dobrowolne, z zastrzeżeniem, że bierzmowanie dla 
osób, które nie będą uczestniczyć regularnie w cotygodniowych spotkaniach 
zostaje przeniesione na następny rok. 

SENTENCJA TYGODNIA  
Często dar jest niewielki, ale skutek z niego ogromny (Seneka Młodszy) 

UŚMIECH TYGODNIA 
Dzieci pytają Hrabiego: 
– Czy to pan mieszka w tym wielkim zamku? 
– Tak. 
– A czy jest tam straszydło? 
– Nie ma. Jestem kawalerem. 

NAUCZANIE PAPIESKIE O EUCHARYSTII 
„Niech się każdy stara wedle sił, aby wszystkie święte budynki, szaty i 
naczynia kościelne, choćby nie odznaczały się przepychem i bogactwem, były 
jednak czyste i stosowne, skoro są poświęcone Majestatowi Bożemu. Naszym 
obowiązkiem zganić niewłaściwą pobożność tych, którzy w budynkach 
przeznaczonych dla kultu Bożego, lub na samych ołtarzach umieszczają bez 
słusznej racji rozmaite statuy i obrazy jako przedmioty czci oraz wystawiają 
relikwie nieuznane przez kompetentną władzę” (Pius XII). 

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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Abraham, o którym mówimy, że jest ojcem naszej wiary, zostaje przez 
Boga wystawiony na próbę. „Weź twego syna jedynego, którego miłujesz, 
Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze, na jednym z pagórków, jaki 
ci wskażę”. Była to najważniejsza próba w jego życiu. Jedynego, umiłowanego, 
długo oczekiwanego syna Bóg pragnie zabrać i to jego własnymi rękoma. Tak 
naprawdę nie wiemy, jaką wewnętrzną walkę toczył Abraham w sobie w czasie 
tej wędrówki do krainy Moria. Wszystkie nasze wyobrażenia są trochę 
psychologizowaniem i trochę projekcją własnych problemów, które dzisiaj 
nosimy w sobie. 

Biblijny Abraham uczy nas umiejętności - niestety, coraz rzadszej 
zarówno w życiu społecznym, jak i osobistym – rezygnowania z czegoś, co 
mamy najcenniejsze, na rzecz dobra, które przygotował nam Bóg, a którego 
wartości jeszcze nie znamy. Każdy musi przeżyć taką górę Moria i drogę na nią. 
Człowiek, który poważnie, to znaczy dojrzale, traktuje swoją relację do Boga, 
wie, że jego życie musi być czujne, że musi uczyć się odczytywać wszystkie 
znaki i sygnały, jakie Bóg kieruje do niego w życiu. Bóg nas doświadcza, ale 
też karmi. Góra Moria to także góra przymierza i błogosławieństwa, góra 
obietnicy danej Abrahamowi: „...będę ci błogosławił i dam ci potomstwo tak 
liczne jak gwiazdy na niebie i jak ziarna piasku na wybrzeżu morza, 
potomkowie twoi zdobędą warownie swych nieprzyjaciół. Wszystkie ludy 
ziemi będą sobie życzyć szczęścia na wzór twego potomstwa, dlatego że 
usłuchałeś mego rozkazu”. Ofiara Abrahama dla Żydów była najważniejszym 
wydarzeniem w ich relacji do Boga. Uwidaczniała podwójną ofiarę - „ojca gdy 
podnosi nóż i syna, który zgadza się na śmierć”. 

 


