
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 12.03.2023 – 19.03.2023 

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

  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. 

Poniedziałek – 13.03.23, 
  6.30 – Za + męża Wolfganga Tumulka w kol. r. śmierci. 

Wtorek – 14.03.23 
  6.30 – Za + Stefana Gruchot w 30 dzień po śmierci. 

Środa – 15.03.23,  
17.00 – Droga krzyżowa dla dzieci młodszych 
17.30 – Za + żonę Teresę Miemczyk w 4 r. śmierci i ++ z rodzin Bonsz 

 i Miemczyk. 

Czwartek – 16.03.23  
  6.30 – Za + siostrzeńca Artura Parafińskiego w II r. śmierci i ++ z rodziny  
   Milczarek i Krzysiak. 

Piątek – 17.03.23,  
  6.15 – Koronka do Miłosierdzia Bożego za młode pokolenie 
  6.30 – Z podziękow. za otrzym. łaski z prośba o dalsze Boże błog. i zdrowie  
  w rodzinie Kuźnik. 
17.00 – Droga krzyżowa z wypominkami. 
18.00 – Katecheza dla klasy VI (przyg. do bierzm.) 

Sobota – 18.03.23,  
  7.00 – Za ++ rodz. Franciszka i Bertę Rogalski, siostrę, 3 braci, bratową 

 i męża Klausa, Stefana i Gertrudę Kocula i szwagra.  

Niedziela – 19.03.23, IV Niedziela Wielkiego Postu – Laetare 
        Kolekta na remonty obiektów diec. i konserwację zabytków sakr. 

  7.15 – Modlitwy poranne 
  7.30 – Za ++ rodz. Józefa i Marię Wiesiołek, ++ dziadków z obu stron 

 i ++ z pokrew.  
10.30 – Suma: Ku czci św. Józefa w intencji wszystkich mężczyzn i  
  młodzieńców naszej Parafii.  
15.00 – Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym. 

Najbliższe wolne intencje mszalne: 31 marca, 3, 4, 9 kwietnia. 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. Dzisiejsza Ewangelia po raz kolejny wzywa nas do nawrócenia i przemiany 
życia. Opowiada nam jednocześnie o Bogu cierpliwym, który pragnie 
wspomagać nasze wysiłki i dążenia, by przynosiły jak najpiękniejsze owoce. 
Chcemy podejmować ten wysiłek, dlatego wszystkich parafian pragniemy 
zachęcić do włączenia się w wielkopostny wysiłek przemiany naszych sweerc.  
2. Zapraszamy dziś o godz. 15.00 na Gorzkie Żale z nauką pasyjną, w środę dla 
dzieci młodszych, zaś w piątek zapraszamy wszystkich pozostałych: młodzież i 
dorosłych na Drogę Krzyżową. 
3. Za udział w nabożeństwach Drogi krzyżowej i Gorzkich żali można uzyskać 
odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.  
4. Najlepszym owocem czasu nawrócenia i przemiany będzie oczyszczenie 
serca w sakramencie pokuty i pojednania. Nie odkładajmy tego na ostatnią 
chwilę! Kapłan codziennie służy posługą w konfesjonale. 
5. Na stoliku ustawiona będzie skarbona na JAŁMUŻNĘ wiekopostną – ofiary 
przeznaczone będą na kwiaty do Bożego Grobu. Do jałmużny postnej 
zobowiązane są osoby korzystające z dyspens piątkowych od pokarmów 
mięsnych. Jałmużna jest też jedną z form pokutnych i wynagradzających za 
grzechy.  
6. W ubiegłą niedzielę na dzieło misyjne Ad Gentes zebraliśmy 825 zł. Bóg 
zapłać za złożone ofiary i wszelkie dobro podejmowane z wiarą i miłością.  
7. Bóg zapłać za posprzątanie i umycie naszego kościoła oraz ofiary składane 
na cele remontowe i inwestycyjne w naszej parafii. W tym tygodniu chcemy 
zakończyć renowację ołtarzy bocznych w naszej świątyni. 
 
SENTENCJA TYGODNIA  
Zawsze odkładacie modlitwę różańcową na potem, a w końcu jej nie 
odmawiacie, ponieważ chce się Wam spać. Co jeśli nie będzie innego razu? 
Módl się wszędzie, nawet na ulicy, to pomoże Ci czuć stałą obecność Bożą. św.                   
            Josemaria Escriva 

UŚMIECH TYGODNIA 
Mąż dzwoni do żony, która bardzo się spóźnia do domu: 
- Kochanie, gdzie jesteś tak długo? 
- Stoję w korku. 
- A długi ten korek. 
- Nie wiem, pierwsza stoję.  



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. 

KATECHEZY O DOMU BOŻYM DLA NAS 
W ten sposób historyczne powstanie i trwanie Kościoła wiąże się z rozlaniem łaski 
Bożego Syna na świat, wylaniem Ducha Świętego i stworzeniem nowego człowieka 
(por. KK 7). Jak czytamy w Dziejach Apostolskich, już w dniu Pięćdziesiątnicy 
przyłączyło się do Apostołów około trzech tysięcy dusz, które przyjęły Ewangelię 
zwiastowaną przez Piotra i zostały ochrzczone. „Trwali oni w nauce Apostołów i we 
wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Codziennie trwali jednomyślnie w 
świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca. 
Wielbili Boga (…) Pan zaś przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali 
zbawienia” (Dz 2,42. 46n).  

Tak okazuje się, że w powstaniu Kościoła ma udział cała Trójca  Święta a 
teologia słusznie mówi o trynitarnej genezie Chrystusowego Kościoła. Ojciec, Syn i 
Duch Święty mają udział w zaistnieniu i trwaniu Kościoła. U początków można 
dostrzec w sposób szczególny miłość Ojca, do którego należy inicjatywa zarówno 
stworzenia, jak i odkupienia. Dlatego Kościół jawi nam się tutaj  jako fundacja Ojca. 
W historycznym zaistnieniu Kościoła ujawnia  się zasadniczy wkład Jezusa Chrystusa, 
wcielonego Syna Bożego  namaszczonego Duchem Świętym. Tenże Duch Święty jest 
mocą Chrystusa w powołaniu Kościoła do istnienia i jako taki ma też swój wkład w 
historyczne zaistnienie Kościoła. Co więcej, wieloraka aktywność Ducha Świętego 
warunkuje również trwanie Kościoła  przez wieki, dziś i jutro (por. 2 Kor 13,13). W 
takiej perspektywie rozumiemy lepiej, co znaczy, że Kościół jest fundacją Ojca, 
ciałem i oblubienicą Chrystusa, świątynią Ducha Świętego. 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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Pragnienie i woda, która je zaspokaja: dwie rzeczywistości, tak dobrze nam 
znane z życia codziennego, są w centrum ewangelicznej rozmowy Jezusa z 
Samarytanką przy Studni Jakuba niedaleko Sychem. Kobieta z Samarii wiedziała o 
wrogości w relacjach pomiędzy Samarytanami a Żydami. Dlatego zdziwiła się, że 
Jezus, będąc Żydem, prosi ją, by dała Mu się napić. Z rozmowy dowiadujemy się, że 
miała pięciu mężów, a ten, z którym przebywała aktualnie, nie był jej mężem. Można 
więc mówić o życiu skomplikowanym, pełnym trudnych sytuacji i rozstań, choć nie 
znamy jego szczegółów. Ale Samarytanka była też kobietą religijnie poszukującą, 
dostrzegającą różnice między wiarą żydowską i samarytańską. Wiedziała, że kiedyś 
przyjdzie Mesjasz, który objawi wszystko, co do tej pory pozostawało tajemnicą. 

W rozmowie Jezusa z Samarytanką woda jest jednak dla Zbawiciela jedynie 
obrazem do ukazania wartości głębszych, duchowych, nieprzemijających i ważnych 
dla wszystkich, żyjących w jakimkolwiek czasie i miejscu; Samarytanka pozostaje 
natomiast przy dosłownym znaczeniu wody. Rozmowa zatem toczy się na dwóch 
poziomach. Jezus prośbą: „Daj Mi pić!” rozpoczyna niezwykły dialog i ukazuje nam, 
że Bóg jako pierwszy wykazuje inicjatywę w kontakcie z człowiekiem. To On wciąż 
zaprasza do nawiązania bliższej relacji nawet osoby już zaawansowane w życiu 
duchowym. Wobec Boga zawsze pozostajemy słabi i potrzebujący Jego wody żywej, 
to jest ożywiającej łaski Ducha Świętego. 

Samarytanka, choć powoli, jednak odkrywa niezwykłość spotkanego 
Człowieka: nie prosi Go o jakieś szczególne dary, choć z pewnością nie brakowało jej 
różnych kłopotów i zmartwień. Jej jedyną prośbę stanowią słowa: „Daj mi tej wody, 
abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać”. Chciała się po prostu uwolnić od 
fizycznego trudu związanego z czerpaniem i noszeniem wody. 

Natchniony autor w refrenie dzisiejszego Psalmu zachęca nas: „Kiedy Bóg 
mówi, nie gardź Jego słowem”. Otwórzmy się na ten szczególny głos i podejmijmy 
dialog, który pomoże nam dostrzec i zrozumieć, co jest rzeczywiście ważne na naszej 
tegorocznej drodze wielkopostnej, a co jedynie takim się wydaje. I Pamiętajmy, że 
pragnienie wody żywej, łaski, przyjaźni z Jezusem powinno być pragnieniem każdego 
chrześcijanina. 


