
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 05.03.2023 – 12.03.2023 

Niedziela – 05.03.23, II Niedziela Wielkiego Postu 
Kolekta na Seminarium Duchowne i obiekty diecezjalne 

 Po mszach: zbiorka na dzieło misyjne „Ad gentes” 
  7.15 – Modlitwy poranne 
  7.30 – Za ++ rodz. Annę i Edmunda Sadzik, Anastazję i Wiktora Kral. 
10.30 – Suma: Za + Agnieszkę Kulanek, Anastazję i Romana Gabryś, ++  
  rodziców i dziadków.   
15.00 – Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym. 

Poniedziałek – 06.03.23, 
  6.30 – Za ++ rodz. Józefa i Martę Wolny, Jana i Joannę Pielot i dziadków 

 z obu stron.  

Wtorek – 07.03.23 
  6.30 – Za + ojca Maksymiliana Barylla ze wspom. + matki Ingeborgi i ++  
  dziadków. 

Środa – 08.03.23, Dzień Kobiet 
17.00 – Droga krzyżowa dla dzieci 
17.30 – Msza św.: Z okazji Dnia Kobiet w intencji Kobiet z naszej Parafii 
Po mszy św.: zbiórka kandydatów na ministrantów 

Czwartek – 09.03.23  
  6.30 – Za + ojca Paula Stiller ze wspom. + matki Heleny i dziadków.  

Piątek – 10.03.23,  
  6.15 – Koronka do Miłosierdzia Bożego za młode pokolenie 
  6.30 – Za + ojca Jana Norek ze wspom. jego żony Marii i ++ rodzeństwo.  
17.00 – Droga krzyżowa z wypominkami. 
18.00 – Katecheza dla klasy VII SP (przyg. do bierzm.) 

Sobota – 11.03.23,  
  7.00 – Za + ojca i dziadka Alberta Gabor w kol. rocznicę śmierci.  
17.00 – W jęz. niem.: Msza św. w jęz. niem.: Za ++ rodz. Jadwigę  

 i Maksymiliana Bekisz, ++ dziadków i ++ z pokrew.  

Niedziela – 12.03.23, III Niedziela Wielkiego Postu 
Kolekta na cele remontowe i inwestycyjne w Parafii 

  7.15 – Modlitwy poranne 
  7.30 – Za ++ rodz. Franciszkę i Teodora Janosz i ++ dziadków. 
10.30 – Suma: Za wstawiennictwem  św. Józefa  ok. 80 r. urodzin Józefa  

  Griner o potrzebne łaski i Boże wspomożenie oraz błog. w rodzinie.  
15.00 – Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym. 

Najbliższe wolne intencje mszalne: 27 (8.00), 31 (6.30) marca 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
1. Co roku w drugą niedzielę okresu paschalnego przygotowania rozważamy 
ewangelijną perykopę o przemienieniu Chrystusa na wysokiej górze. Tak jak 
wybranym uczniom, tak i nam Pan Jezus pragnie ukazać blask swojego bóstwa 
i pokazać, kim jest, by umacniać nas w wierze i na drogach życiowego 
powołania. Nie bójmy się Jemu zaufać, pozwólmy Mu działać w nas i przez 
nas. 
2. Dziś o godz. 15.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. Dzieci młodsze 
zapraszamy na Drogę krzyżową w środę o 17.00 a wszystkich pozostałych w 
piątek na 17.00. Znajdźmy czas, by uczestniczyć w tych nabożeństwach, by 
dzięki nim głębiej przeżywać tajemnicę męki, śmierci i zmartwychwstania 
naszego Pana i lepiej rozumieć Jego nieskończoną miłość do każdej i każdego z 
nas. Wypominki do Drogi krzyżowej można składać przy wejściu do zakrystii. 
3. W Wielkim Poście wzbudźmy w sobie szczere pragnienie oczyszczenia 
serca w zdroju Bożego miłosierdzia, które jest otwarte dla wszystkich i którego 
doświadczamy szczególnie w spowiedzi świętej.  
4. Wielkopostne rekolekcje, które rozpoczniemy w niedzielę 26 marca pomogą 
nam w podejmowaniu wysiłku przemiany życia i dobrego przygotowania się do 
przeżycia świąt Zmartwychwstania Pańskiego.  
5. Dzisiejsza niedziela nazywana jest niedzielą Ad gentes i jest poświęcona 
modlitwie za misje i misjonarzy. Przy wyjściu ze świątyni będzie można 
wesprzeć dzieło misyjne Kościoła. 
6. W ubiegłą niedzielę na pomoc Ukrainie zebraliśmy 1503 zł. Bóg zapłać za 
złożone ofiary i wszelkie dobro podejmowane z wiarą i miłością. W tym 
tygodniu rozpoczniemy renowację ołtarzy bocznych w naszej świątyni. 
7. Ostatnio pożegnaliśmy: 
+ Stefana Gruchot, l. 65, z Rybarzy 
+ Bernarda Panusz, l. 92, z Rybarzy 
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie … . 

ZAPROSZENIE NA PIELGRZYMKĘ 
Zapraszamy do zgłaszania się na pielgrzymkę autokarową do Włoch szlakiem 
wielkich świętych. Szczegółowy program na stoliku obok gazetki parafialnej.  
Zgłoszenia u księdza proboszcza. Można zaprosić swoich przyjaciół czy 
znajomych spoza naszej parafii. Na początek warto zgłosić chęć wyjazdu, by 
skompletować grupę pielgrzymkową. 



SENTENCJA TYGODNIA  

Jeśli nie chcesz niczego żałować pod koniec życia, nie żałuj niczego pod 
koniec dnia. Regina Brett 

UŚMIECH TYGODNIA 
Syn mówi do mamy: 
- Mamo, a wiesz, że Łukasz tak się umówił z rodzicami, że mu płacą za naukę? 
Np. za piątkę dostaje 10 zł, za szóstkę 20 zł, za czwórkę 5 zł. Ale już za dwójkę 
odejmują mu 5 zł, a za jedynkę nawet 10 zł. 
- Ciekawe, to ile już Łukasz tak zarobił? – dopytuje mama. 
- W tej chwili dorabia w myjni samochodowej w weekendy, aby rodzicom 
długi spłacić. 

KATECHEZY O DOMU BOŻYM DLA NAS 
Pełna realizacja odwiecznego zamysłu Kościoła rozpoczyna się z chwilą 
wcielenia Bożego Syna. Od momentu zamieszkania Boga pośród nas 
rozpoczyna się zupełnie nowy etap w dziejach świata. Mówi o Nim Jezus: 
„Przybliżyło się do was Królestwo Boże”. Bóg jest odtąd Emmanuelem – 
Bogiem z nami. Jest to wyraz niesamowitej przychylności Boga wobec nas Jak 
przekonuje św. Paweł w Liście do Tytusa (2,13), ukazała się wielka łaska Boga 
nad nami. Stąd określenie tego etapu realizacji Kościoła: „Kościół pod łaską” 
(Ecclesia sub gratia). Udziałem ziemi stał się zalążek i zaczątek Królestwa 
Bożego (por. KK 5), czyli Kościół właściwy, ten zaprojektowany przez Boga w 
odwiecznym zamyśle. Odtąd, jak przekonuje św. Jan Paweł II, zamierzona 
przez Boga komunia z człowiekiem, zamierzone przez Boga obdarowanie 
człowieka udziałem w Boskim życiu, bosko ludzkie misterium – wcześniej nie 
do pogodzenia z transcendencją Boga, z Jego byciem ponad światem – znajduje 
swoje dziejowe urzeczywistnienie (por. ChL 32).  bp Andrzej Czaja 

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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Pośród naszej codzienności wyrastają różne góry w naszym życiu. Są to 
góry radości i miłości, góry doświadczenia szczególnej miłości Boga, góry bycia 
noszonym przez Boga jak na orlich skrzydłach. Może to być np. góra sukcesu w 
pracy. Pośród nich są też góry cierpienia, samotności, opuszczenia czy zdrady. 
Pojawia się też góra śmierci. Słowo Boże pomaga nam widzieć te wszystkie góry 
w łączności ze sobą. W tej perspektywie opis zmienienia Jezusa opromienia 
blaskiem nasze góry, nadając im właściwe odniesienie. Warto o tym pamiętać w 
chwilach trudnych, naznaczonych krzyżem. Mimo że naszemu zbliżaniu do Jezusa 
towarzyszy krzyż, jest on opromieniony chwałą Mistrza. Tajemnica przemienienia 
dotyczy także nas, a jej praktycznym wyrazem powinna być wewnętrzna 
przemiana polegająca na odwróceniu się od zła i czynieniu dobra. To jest program 
na okres Wielkiego Postu. 

W kontekście wydarzenia z góry Tabor można zapytać: co znaczy dać się 
wziąć Chrystusowi „na górę”? oraz: co trzeba na niej odkryć, aby przemienić 
siebie i swoje życie? W jednym ze swych esejów znany polski socjolog prof. 
Paweł Śpiewak pisał o religijnej postawie Polaków w następujący sposób: 
„Nasz stosunek do Kościoła to zaawansowana schizofrenia. Nie życzymy sobie, by 
Kościół mieszał się do polityki. Nie chcemy go widzieć przy władzy. Uważamy, 
że jego wskazania w dziedzinie społecznej i politycznej są niewiele warte, a co 
ważne, nie życzymy sobie takich pouczeń z ambony. Ponad połowa wiernych nie 
chce żadnych porad dotyczących indywidualnego postępowania. (...) Wyjątkowo 
wstrzemięźliwie korzystamy z prasy katolickiej. (...) Prasa katolicka to obecnie 
jedynie 2% nakładu całej prasy polskiej, podczas gdy przed wojną było to aż 27%. 
(...) Z drugiej strony Polacy oczekują od Kościoła, że będzie kimś w rodzaju 
terapeuty, który da wsparcie i wysłucha w obliczu spraw ostatecznych, 
usprawiedliwi złe postępowanie, rozgrzeszy i uspokoi sumienie, a jednocześnie nie 
będzie się wtrącał niepytany do spraw klienta. Można rzec, że wielu wiernych 
zachowuje tradycyjny szacunek dla instytucji Kościoła, jest obyczajowo głęboko z 
nim związana, jednak często zachowuje się jak klient supermarketu, który wybiera 
z półki to, co mu odpowiada. I z tego powodu nie odczuwa poczucia winy”. 
Dzisiejsza ewangelia niesie ze sobą ważne przesłanie: daj się zabrać Chrystusowi 
na górę, by odkryć w Jego spojrzeniu, co w życiu naprawdę się liczy. 
 


