
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 19.03.2023 – 26.03.2023 

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 mężczyzn, mężów i młodzieńców  
  naszej Parafii.  
15.00 – Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym. 

Poniedziałek – 20.03.23, Uroczystość św. Józefa 
  6.30 – Za + Helenę Muzyka w kol. r. śmierci i + Marię Kluk. 

Wtorek – 21.03.23 
  6.30 – Za + Gertrudę i Karola Filusz, ich rodziców, + męża Jana, ++ Marię  

 i Eryka Dreszer.  

Środa – 22.03.23,  
17.00 – Droga krzyżowa dla dzieci młodszych 
17.30 – Za + Jerzego Piechura ze wspom. + Adeli Piechura.  
Po mszy św.: Katecheza dla dzieci I-komunijnych i spotkanie z rodzicami 

Czwartek – 23.03.23  
  6.30 – Za + Manfreda Kuźnik ze wspom. + matki Elżbiety. 
19.30 – Salka w kościele: przymiarka i odbiór strojów I-komunijnych 

Piątek – 24.03.23,  
  6.15 – Koronka do Miłosierdzia Bożego za młode pokolenie 
  6.30 – Za + matkę, córkę i siostrę Klaudię Cedzich w kol. r. śmierci. 
17.00 – Droga krzyżowa z wypominkami. 
18.00 – Katecheza dla kl. VIII SP (przyg. do bierzm.) 
19.00 – Kościół w Koźlu: Spotkanie dla młodzieży dekanatu 

Sobota – 25.03.23,Uroczystość Zwiastowania Pańskiego,  
                  Dzień Świętości Życia, kol. na Fundusz Ochrony Życia 

      Dzieło Adopcji Dziecka Poczętego 
  8.00 – Za + ojca Józefa Złotnickiego, matkę Sylwię, ++ dziadków Szczygieł –  
  Złotnicki i szwagra Czesława. 
10.00 – Za ++ rodz. Annę i Franciszka Pieruszka, ++ Józefa i Martę Wolny,  
  siostrzenicę Klaudię Cedzich, szwagra Alberta Psik i ++ z pokrew.  

 

Niedziela – 26.03.23, Rozpoczęcie Rekolekcji Wielkopostnych 
  Kolekta na potrzeby Parafii 

  7.30 – 1. Za + Bernarda Panusz w 30 dzień po śmierci.  
 2. Za Parafian na rozpoczęcie Rekolekcji Wielkopostnych i ojca  

  rekolekcjonistę o dary Ducha Świętego. 
10.30 – Suma: Do B. Op. i NMP Królowej z ok. 70 r. urodzin Piotra Kuźnik o  
  dar zdrowia, Bożej opieki i błogosławieństwo. 
15.00 – Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym. 

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

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
1. Dzisiejsza, czwarta niedziela Wielkiego Postu to niedziela Laetare. 
Wyjątkowość tej niedzieli podkreśla różowy kolor szat liturgicznych. W 
dawnej polskiej tradycji nazywano ją „śródpościem” bądź „półpościem”. 
Wszystko to wskazuje dobitnie, że połowa okresu paschalnego przygotowania 
jest już za nami.  
2. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach tego okresu – w Gorzkich Żalach, 
które śpiewamy w każdą niedzielę o godz. 15.00 i wsłuchujemy się w 
rozważania pasyjne oraz w Drodze Krzyżowej w każdy piątek. Droga 
krzyżowa dla dzieci w środę o godz. 17.00. 
3. W sobotę obchodzimy Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Msze św. o 
godz. 8.00 i 10.00. Tego dnia można podjąć Dzieło Duchowej Adopcji. 
4. Zakończyliśmy renowację ołtarzy bocznych: ku czci św. Józefa oraz Najśw. 
Serca Pana Jezusa. Bóg zapłać za pomoc i wykonanie prac okołoremontowych,  
i za złożone ofiary na rzecz naszej Parafii i prowadzonych prac. 
Przygotowujemy się do kolejnego zadania jakim będzie wykonanie wjazdu 
oraz naprawa dachu budynków gospodarczych. 
5. Ksiądz Markus z Koźla zaprasza na Dekanalne spotkanie młodzieży w piątek 
24 marca 2023r. godz. 19.00. Zaproszenie jest skierowane do młodzieży od 8 
klasy podstawowej i starszych. Plan spotkania jest następujący: 18.30 okazja do 
spowiedzi, 19.00 Droga Krzyżowa. 
6. W przyszłą niedzielę rozpoczynany Parafialne rekolekcje wielkopostne. 
Potrwają do środy włącznie. Prowadzić będzie Superior Ojców Oblatów, ojciec 
Marek Pycka OMI z klasztoru w Kędzierzynie. 

SENTENCJA TYGODNIA  
Także poprzez niepokój św. Józefa przenika wola Boga, Jego historia, Jego 
plan. W ten sposób św. Józef uczy nas, że posiadanie wiary w Boga obejmuje 
również wiarę, że może On działać także poprzez nasze lęki, nasze ułomności, 
nasze słabości. Papież Franciszek 



UŚMIECH TYGODNIA 
Klient oddaje telewizor do serwisu. 
- Nie wiem, co się stało. Wieczorem oglądam telewizję, grzebię sobie w uchu i 
nagle wysiadł dźwięk. 

KATECHEZY O DOMU BOŻYM DLA NAS 
Tajemnica żywotności Kościoła, owego trwania przez wieki, pomimo wielu trudnych 
chwil, nawet podziałów, polega najpierw na tym, że jego Założyciel nie jest dawno 
zmarłym wielkim „twórcą religii”, lecz zmartwychwstałym Panem stale obecnym 
pośród swego ludu, zgodnie z obietnicą: „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, 
aż do skończenia świata” (Mt 28,20). To najpierw Jezus jest źródłem żywotności 
Kościoła. On dziś żyje i działa w Kościele przez swego Ducha (por. KKK 767), od 
którego pochodzą wszystkie żywotne działania Kościoła (KKK 797). Mając tego 
świadomość, ojcowie Soboru Watykańskiego II pouczają, że pielgrzymujący Kościół – 
zgodnie z zamysłem Boga Ojca – „bierze początek z misji Syna i z misji Ducha 
Świętego” (DM 2). Nie ulega wątpliwości, że Chrystus i tylko On jest kamieniem 
węgielnym Kościoła. Choć Kościół jest odwiecznie zaplanowany przez Ojca, a 
objawia się i rozwija w Duchu Świętym, jego rzeczywiste, historyczne zaistnienie ma 
ścisły związek z życiem i dziełem Jezusa Chrystusa. U jego podstaw jest świadoma 
aktywność wcielonego Syna Bożego. Kościół nie pojawił się ani przypadkowo, ani nie 
jest wynikiem splotu naturalnych przyczyn społeczno-politycznych, ani nie powstał 
samoczynnie jako wynik wiary anonimowych gmin chrześcijańskich. Nie można się 
też zgodzić z opinią, że Jezus miał zamiar wypełnić Stary Testament i cały judaizm i 
nie chciał tworzyć ani nowej religii, ani odrębnego Kościoła. Gdy jednak Izrael 
odrzucił Jezusa i Jego misję, uczniowie nie mieli innej alternatywy, jak założyć 
odrębny Kościół. Z opisów Ewangelii wynika jednoznacznie, że Chrystus zamierzał 
założyć i osobiście założył swój Kościół (por. KKK 765). Zapoczątkował go w ten 
sposób, że głosząc radosną nowinę, zwołał wspólnotę wiary i nadał jej określoną 
strukturę: kodeks moralności, modlitwę, kierownictwo Dwunastu. Dlatego Kościół jest 
Chrystusowy, jest ludem mesjańskim, stanowi Królestwo Chrystusowe, jest Ciałem 
Chrystusa i stanowi jedno Ciało w Chrystusie (por. KK 3, 5, 9).  
                                                                                 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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W pierwszych wiekach chrześcijaństwa Ewangelię o uzdrowieniu 
niewidomego czytano katechumenom przygotowującym się do chrztu 
udzielanego w Wigilię Paschalną. Miała ich ona pouczać, że w chrzcie 
otrzymają dar wiary, czyli dar widzenia więcej niż widzą oczy. Dla tych, którzy 
zostali ochrzczeni w wieku dziecięcym opis uzdrowienia niewidomego ma 
przypomnieć o otrzymanym wówczas darze wiary i przygotować do jej 
potwierdzenia podczas liturgii Wigilii Paschalnej. 

Jako chrześcijanie jesteśmy wezwani do podejmowania refleksji nad 
treścią naszej wiary wyznawanej i celebrowanej przez Kościół. W ten sposób 
możemy odkrywać ją jako rzeczywistość nieograniczoną jedynie do jej 
przeżywania subiektywnego, lecz jako przeżywaną we wspólnocie i 
przekazywaną z pokolenia na pokolenie. Wiara stanowi więc dziedzictwo 
wszystkich wierzących, zawarte w bogatym nauczaniu, „jakie Kościół przyjął, 
zachował i przedstawiał na przestrzeni dwóch tysiącleci swej historii. Od Pisma 
Świętego po Ojców Kościoła, od mistrzów teologii po świętych, którzy żyli na 
przestrzeni wieków [...] Kościół medytował nad wiarą i rozwijał nauczanie, aby 
dać wiernym pewność w ich życiu wiary”(Benedykt XVI, List apostolski Porta 
fidei, 11). 

Św. Paweł w Liście do Efezjan wzywa do postępowania na wzór dzieci 
światłości. Początkiem tego stanu jest chrzest, dzięki któremu przechodzimy ze 
stanu ciemności do światłości. Przemiany tej w chrzcie dokonuje Chrystus, 
który jest światłością świata i tylko w Nim możliwe jest bycie światłością na 
paschalnej drodze życia chrześcijańskiego. A konkretne owoce światłości, jak 
„wszelka prawość i sprawiedliwość, i prawda”, wyrażają się w serdecznej 
dobroci, respektowaniu praw innych oraz w szczerości słów i uczynków. 

Pamiętajmy, że świat, w którym żyjemy, potrzebuje „wiarygodnego 
świadectwa tych, których umysły i serca oświecone są słowem Bożym i zdolni 
są otworzyć serca i umysły tak wielu ludzi na pragnienie Boga i prawdziwego 
życia, które nie ma końca” (PF, 15). 
 


