
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 26.03.2023 – 02.04.2023 

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 i Bożej opieki i błogosławieństwo. 
15.00 – Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym. 

Poniedziałek – 27.03.23, Rekolekcje wielkopostne 
Msze święte z nauką rekolekcyjną: 
  7.30 – Okazja do spowiedzi św.  
  8.00 – Za + Helmuta i Marię Skoczylas i ++ z rodziny. 

11.00 – Rekolekcje dla uczniów SP – nauka rekolekcyjna i spowiedź 

17.00 – Adoracja Najśw. Sakramentu i spowiedź rekolekcyjna 
18.00 – Za ++ Hildegardę i Antoniego Kmita, ++ rodziców z obu stron oraz  

 + Longinę Mąkol. 
Po mszy św.: Nauka stanowa dla młodzieży 

Wtorek – 28.03.23, Rekolekcje wielkopostne 
Msze święte z nauką rekolekcyjną: 
  7.30 – Okazja do spowiedzi św.  
  8.00 – Do Matki Boskiej Królowej w intencji seniorów, chorych i cierpiących  
  o dar zdrowia i wspomożenie Boże z udzielaniem sakramentu  
  namaszczenia chorych.  
17.00 – Adoracja Najśw. Sakramentu i spowiedź rekolekcyjna 
18.00 – Za + ojca Franciszka Lechowicz w kol. r. śmierci o dar nieba ze wspom.  
  jego ++ rodziców.  
Po mszy św.: Nauka stanowa dla rodzin 

Środa – 29.03.23, Zakończenie Rekolekcji wielkopostnych 
       Kolekta przeznaczona dla klasztoru Ojców Oblatów w Kędzierzynie-Koźlu 
       Msze święte z dziękczynnym Te Deum, z udzielaniem błogosławieństwa  
       rekolekcyjnego i zyskaniem łaski odpustu za odprawienie rekolekcji 

  7.30 – Okazja do spowiedzi św.  
  8.00 – Za + Rajmunda Modler, ++ rodz. Ryszarda i Marię, ++ dziadków 

 i pokrew. 

  9.00 – Rekolekcje dla dzieci najmłodszych - Przedszkolaki 
11.00 – Rekolekcje dla uczniów SP - Msza św. z nauka rekolekcyjną 

17.00 – Adoracja Najśw. Sakramentu i spowiedź rekolekcyjna 
18.00 – Za + Władysława Haczek w 2 r. śm. ze wspom. jego żony Stanisławy  

Czwartek – 30.03.23  
  6.30 – Do B. Op. i NMP Królowej Świata z podziękow. i prośbą o zdrowie i  
  błog. Boże w int. rodziny Urbasik. 

Piątek – 31.03.23,  
  6.15 – Koronka do Miłosierdzia Bożego za młode pokolenie 
  6.30 –  
17.00 – Droga krzyżowa z wypominkami. 
18.00 – Spotkanie PRD i PRE na plebanii 

Sobota – 01.04.23,  
  7.00 – Za ++ dziadków Pander – Drost i ++ dzieci.  

Niedziela – 02.04.23, Niedziela Palmowa Męki Pańskiej 
           Kolekta na potrzeby Parafii 

  7.15 – Modlitwy poranne 
  7.30 – Za + ojca Henryka Pierszkała, ++ dziadków Leona i Annę Pierszkała,  
  Teodora i Luizę Skrzypek. 
10.30 – Ołtarz zewnętrzny: Poświęcenie i procesja z palmami do kościoła 

 Suma: Za + ojca i męża Franciszka Piszczała. 
15.00 – Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym. 

Najbliższe wolne intencje mszalne: 3, 4, 9, 19 i 20  kwietnia. 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
1. Rozpoczynany nasze rekolekcje wielkopostne. Witamy Ojca Marka OMI, 
superiora Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej z klasztoru w Kędzierzynie, 
który będzie naszym rekolekcyjnym przewodnikiem duchowym. 

2. Wszystkich serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w rekolekcjach oraz 
do skorzystania ze spowiedzi przedświątecznej. Za udział w rekolekcjach 
można zyskać odpust zupełny.  

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. 



SENTENCJA TYGODNIA  
W świecie jest bardzo wielki deficyt pokory. Małe dzieci wszystko wiedzą, 
profesorowie wszystko wiedzą, hydraulicy wszystko wiedzą, babcie wszystko wiedzą, 
my księża też wszystko wiemy. ks. Piotr Pawlukiewicz 

UŚMIECH TYGODNIA 
Nauczycielka do Jasia: 
- Zawsze, gdy jest klasówka, Ciebie nie ma w szkole z powodu chorej babci. 
- Proszę pani, my też podejrzewamy, że babcia symuluje. 

KATECHEZY O DOMU BOŻYM DLA NAS 
Choć mówi się wyraźnie, że całe wydarzenie Chrystusa, tzn. wszystkie Jego słowa i 
czyny, są u źródeł powstania Kościoła, to sześć dzieł uznaje się za tzw. akta 
fundacyjne. Są to: Wcielenie, nauczanie o Królestwie Bożym, ustanowienie Dwunastu, 
Ostatnia Wieczerza, Misterium Paschalne, Zesłanie Ducha Świętego. W 
jednorazowym akcie Wcielenia Syna Bożego widzi się poczęcie Kościoła, we 
wspólnocie uczniów i uczennic jeszcze przed Paschą Chrystusa upatruje się prenatalną 
formę jego egzystencji, ukrytą formę istnienia Kościoła, w misterium paschalnym 
Chrystusa – narodziny Kościoła, a w dniu Pięćdziesiątnicy – objawienie Kościoła 
światu. 
Kościół postrzega się również jako wyraz i  owoc zawartego przez Chrystusa nowego 
przymierza pomiędzy Bogiem a ludzkością (por. KK 9). Myśl ta, od samego początku, 
ma swoje szerokie rozwinięcie w nauce o Kościele i ujawnia się często w ikonografii, 
gdy Ukrzyżowanego przedstawia się w pozie jakby tańczącej. Wówczas Kalwarię 
postrzega się jako miejsce Nowego Stworzenia, a Krzyż jako znak i narzędzie 
zawarcia Nowego Przymierza, zaślubin Chrystusa z Kościołem. Analogicznie jak Ewa 
z żebra Adama, tak Kościół zostaje wyprowadzony z przebitego boku Chrystusa i jak 
mężczyzna z niewiastą (por. Rdz 2,24), tak Chrystus z Kościołem  
stają się jednym Ciałem (por. Ef 5,31n). Oblubienicę-Kościół Boski Baranek wydaje 
na świat ze swego wnętrza i staje z nią na ślubnym kobiercu w relacji oblubieńczej. 
Daje jej dowód miłości doskonałej, ponad śmierć i ze zbrukanej czyni ją nieskalaną. A 
choć nie raz jeszcze okaże się niewierną, zawsze już będzie mogła opłukać swe szaty 
we Krwi Baranka. Przebity Jego bok, stale otwarty, na zawsze stanowi niewyczerpane 
źródło życia Bożego w człowieku, czyli życia Kościoła. 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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Są ludzie, którzy rozsiewają wokół siebie woń dobra. Taką osobą był Jezus Chrystus, 
przyjaciel Marty, Marii i Łazarza. Przyjaciel każdego z nas. To On ma władzę nad 
śmiercią. Tylko On może powiedzieć: „Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!”. Bardzo 
wymowne są tu ludzkie odruchy Jezusa: głębokie wzruszenie i płacz. Pewnie nawet 
największy „twardziel” nie ukryłby w takim momencie wzruszenia. Taka jest właśnie 
siła miłości. 
To miłość przemienia oblicze człowieka, oblicze świata. Przebacza, ociera 
niepotrzebne łzy, tuli rozdygotane dłonie, koi niespokojne serce. Potrafi dostrzec obraz 
i podobieństwo Boże… Kapelan jednego z polskich szpitali dzielił się swoim 
spotkaniem z człowiekiem chorym na AIDS. Pewnego razu udał się na oddział, aby 
odwiedzić leżących tam chorych. Gdy przybył do jednej z sal, na której leżał ów chory, 
zaproponował mu spowiedź. A on oburzony tą propozycją zaczął wołać, że Boga nie 
ma, bo on musi tak strasznie cierpieć. Bezradny kapelan usiadł przy jego łóżku i 
odruchowo chwycił go za rękę. Po pewnym czasie ów chory już z całkiem innym 
spojrzeniem powiedział: „Musi coś w tym być, bo jesteś pierwszym człowiekiem, 
który od kilku miesięcy chwycił mnie za rękę bez rękawiczki”. I poprosił o spowiedź. 
Ten niby drobny gest dokonał tak wielkiej przemiany, otworzył pełne buntu serce 
chorego. 
Miłość przemienia oblicze świata. Jakże inaczej wyglądałby nasze rodziny i parafie 
gdyby zamiast smutnych, znużonych i zmęczonych twarzy, byli tam ludzie o 
pogodnych, uśmiechniętych obliczach. Tylko miłość może przemienić nasze serca. 
Miłości nie da się kupić, ani tym bardziej znaleźć na ulicy, można nią tylko kogoś 
obdarować i wzajemnie otrzymać ją w darze. Miłość czysta, sprawiedliwa i mądra jest 
najwspanialszym darem, jaki może się stać naszym udziałem w spotkaniu z drugim 
człowiekiem. Jest darem i nie wypływa z potrzeb człowieka. Ona dopiero rodzi 
potrzeby. Nie dlatego przecież kocham człowieka, że go potrzebuję, lecz dlatego go 
potrzebuję, że go kocham. 
Czy potrafisz zawsze z uśmiechem służyć drugim? Potrzeba najpierw zobaczyć, czy 
obok mnie nie ma potrzebującego. Zobaczmy w naszym bloku, na naszej ulicy. 
Wyszukajmy ludzi starszych, samotnych, o których zapomnieli ich najbliżsi. 
Zatroszczmy się o nich. może trzeba dać znać księdzu. A może sami pobrudźmy swoje 
ręce, by poświęcić tym ludziom czas bez czekania, aż nas o to poproszą… Niech to 
będzie nasza wielkopostna ofiara dla Jezusa. 


