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1. Składamy podziękowania za udział w rekolek-
cjach wielkopostnych. Mamy nadzieję, że pomogą 
nam owocnie przeżyć zbawienny czas nawrócenia  
i pokuty. 

2. Dziś, w II niedzielę Wielkiego Postu, pod hasłem 
„Żyjmy Eucharystią”, obchodzimy Niedzielę  
„Ad Gentes”. Jest to dzień duchowego i material-
nego wsparcia dla polskich misjonarzy. Z tej racji 
będzie zbiórka do puszek na ten cel. 

3. We środę po mszy św. nowenna do MB Często-
chowskiej, a po niej adoracja w ciszy do godz. 
19.30. Zapraszamy do trwania przed obliczem Pana. 

4. W tym tygodniu wypada I czwartek, I piątek i I 
sobota miesiąca.  Okazja do spowiedzi w I czwar-
tek od 17.30 do 18.00; w I piątek od 6.30 do 7.00 
oraz od 17.00 do 18.00. Nadal obowiązuje zasada w 
myśli której kapłan uda się tylko do tych chorych 
z sakramentami św., którzy o to poproszą ustnie 
lub telefonicznie. 

5. W czwartek wypada święto Św. Kazimierza  
i dzień imienin ks. bpa. Kazimierza Górnego. Pa-
miętajmy o modlitwie za solenizantów. 

6. Droga Krzyżowa dla dzieci w czwartek o godz. 
17.15. Zapraszamy na nią dzieci przedszkolne 
oraz ze szkoły podstawowej. Dla dzieci rozdawane 
są naklejki, jako świadectwo uczestnictwa.  

7. Droga Krzyżowa dla dorosłych w piątek o godz. 
17.30. Drugie nabożeństwo Drogi Krzyżowej  
w piątek o godz. 20.00. 

8. W I sobotę miesiąca nabożeństwo wynagradzające 
NMP za grzechy świata rozpocznie się o godz. 
17.15. Nabożeństwo zakończy się udzieleniem  
Komunii Św. 

9. Nabożeństwo Gorzkich Żali  z kazaniem pasyjnym 
w niedzielę o godz. 15.15 a po nich ok. 16.00 Msza 
św. bez kazania. Akcja Katolicka prowadzi Ko-
ronkę do miłosierdzia Bożego o godz. 15.00. 

10.Caritas proponuje rodzinom, aby w czasie Wiel-
kiego Postu zbierały pieniądze do skarbonki. Ce-
lem zbiórki jest pomoc starszym i chorym.  

11.Możemy nabywać  baranki wielkanocne w cenie 5 
zł. oraz paschaliki w cenie 10 zł. 

12.Za tydzień, 7 marca zmiana tajemnic różańco-
wych po mszy św. o godz. 7.00. 

13.Składamy podziękowania dla rodzin, które złożyły 
ofiary w ubiegłym tygodniu na sprzątanie, wystrój  
i ogrzewanie kościoła ( 50 zł.) Na ten tydzień prosi-
my mieszkańców domków i szeregówek z ul.  Sym-
patycznej od nr 1 do 16 (bez bloku nr 15).  

14.Zachęcamy do sięgania po prasę katolicką. Może-
my nabywać tygodnik „Niedziela” w cenie 6 zł. oraz 
naszą gazetkę parafialną Miriam; znajduje się  
w przedsionku kościoła. 

o g ł o s z e n i a:  

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

             Pokarm na drogę    
             (życia) 

 

„Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził 
ich samych osobno na górę wysoką. Tam się przemienił 
wobec nich”. /Mk 9, 2/  

 

Jezus przemienia się wobec uczniów. To doświadczenie 
zmieniło ich dotychczasowe rozumowanie, bo zobaczyli 
więcej niż, umysł mógł pojąć. Przemiana zaczyna się w 
naszym sercu.  Kiedy otwieram moje serce, zawierzam je 
Temu, który mnie stworzył. Staję się wtedy kompletnie 
bezbronny i jednocześnie otwieram serce na coś nowego. 
Jest to otwarcie na czułość, życie, prawdę, dawanie 
i branie, słuchanie, ale i nasza odpowiedź.   

W dniach 19 do 21 lutego odbyły się nasze parafialne 
wielkopostne rekolekcje zatytułowane   „Z ciemności do 
światła”.  Poprowadził je ks. Tomasz Nowak, którego głos 
bardzo dobrze znamy z Katolickiego Radia VIA ( m.in. pro-
wadzi program Trzy wersy i bardzo często Koronkę do Mi-
łosierdzia Bożego ). Rekolekcje rozpoczęły się Drogą Krzy-
żową. Rekolekcjonista zaprosił nas do pójścia śladami Jezu-
sa Chrystusa. „Zabierzmy na tę drogę nasze codzienne życie, 
nasze radości ale 
też cierpienie, 
upadki, choroby  
i niedostatki dnia 
codziennego” – 
mówił ks. To-
masz. Za poboż-
ne odprawienie 
tego nabożeństwa 
zyskuje się od-
pust zupełny pod 
zwykłymi warunkami.  Każdemu dniu rekolekcji przypisana 
została perykopa (fragment z Pisma Świętego),  wiersz dnia i 
patron dnia. Na prowadzone tak rekolekcje składały się: roz-
ważanie Ewangelii, trafiający do serc  wymowny wiersz a 
także  mogliśmy poznać patronów dnia.  <<Wezwanie 
„Nawracajcie się” skierowane jest do wszystkich nie tylko 
do wielkich grzeszników  bo każdy z nas może coś zmienić 
w swoim życiu. Jeżeli mówimy, że nie mamy grzech to sami 
siebie oszukujemy–mówił rekolekcjonista>>  

Poświęćmy uwagę pierwszej  perykopie: „Bóg posłał 
swojego Syna na świat, aby go zbawił” (J3,17). Chrystus, 
który jest Światłem dla świata złożył w ofierze swoje życie 
aby nas zbawić. Jednak zbawienie przyjdzie dla tych, którzy 
na co dzień żyją Prawdą czyli Słowem Bożym i Prawem Bo-
żym.  Patronką  tego  dnia była  św. Józefina Bakhita.  Żyła 
w Afryce w Sudanie na przełomie XIX i XX w.  W dzieciń-
stwie została złapana przez handlarzy niewolników i przez 
nich  została nazwana Bakhitą tzn. Szczęśliwą!  Doświad-
czyła wszystkiego co najgorsze dla  
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INTENCJE 
MSZALNE  

01.03 – 07.02 
 

Poniedziałek (01.03) 

1/ †Wiesław Płoskoń- 
Msza święta gregoriańska  

2/ †Jan Mikuła- 
od Janusza i Eweliny Myr-
da z rodziną 
Wtorek (02.03) 

1/ †Wiesław Płoskoń- za-
kończenie Mszy świętych 
gregoriańskich 

2/ †Jan Mikuła- od Piotra i 
Anety Myrda z rodziną 
Środa (03.03) 

1/ W intencji próśb i po-
dziękowań do Matki Bożej 
Częstochowskiej  

2/ Dziękczynna za uzdro-
wienie 
Czwartek (04.03) 

1/ †Rozalia, Władysław  

2/ †Jan Mikuła- od rodziny 
Miąsików i Mamczurów 
Piątek (05.03)  

godz. 7.00  

1/ †Ks. Stanisław Mac- od 
rodziny Szetelów 
godz. 18.00 

1/ †Jan Mikuła- 
od Ryszarda Miąsik 

2/ †Jan 
Sobota (06.03) 
godz. 7.00 

1/ †Kazimiera Szeliga- 20 
rocznica śmierci   
godz. 18.00  

1/ †Jan Mikuła- od Teresy 
Porada  
Niedziela (07.03) 

godz. 7.00  

W intencji sióstr z Róży 
Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy  
godz. 9.00  

†Lucyna Kosiorowska- od 
syna  
godz. 10.30  

†Zbigniew Bukała- 5 rocz-
nica śmierci   
godz. 12.00  

W intencji Parafian 
godz. 16.00  

†Jan Mikuła- od rodziny 
Wilczewskich z Czudca  

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE. Ciąg dalszy…. 

NIEDZIELA „AD GENTES”  

niewolnika, wartego tylko tyle ile jest 
warte jego ciało i jego praca.  Z niewoli 
wykupił ją włoski konsul i zabrał do 
Włoch. Tutaj zaczęła się uczyć a następ-
nie trafiła do zgromadzenia sióstr zakon-
nych. Poznała Prawdziwego Boga, poko-
chała Jezusa. W roku 1890 przyjęła 
chrzest. Złożyła śluby zakonne. Przybiera-
jąc imię Józefina chciała podkreślić swoje 
oddanie Jezusowi jak św. Józef. W zako-
nie spędziła ponad 50 lat. Została beatyfi-
kowana (1992r.) i kanonizowana (2000r.) 
przez Papieża Polaka.   
 Ks. Tomasz sam rozmiłowany w 
poezji przedstawił też trzech księży poet-
ów i fragmenty ich wierszy. Naszą uwagę 

zwróciła postać ks. Lucjana Szczepanika 
kapelana w szpitalu dziecięcym, lekarza, 
naukowca i poety. W wiersz „Bóg tak nie 
chciał” autor uczy jak przyjmować cier-
pienie, czerpać siły i sens życia obcując z 
Panem Bogiem. Patronem tego roku litur-
gicznego jest św. Józef. Szczególnie jemu 
i naszej patronce Maryi polecajmy  czas 
Wielkiego Postu aby przygotować nasze 
serca do prawdziwego przeżycia Świąt 
Wielkanocnych ze Zmartwychwstałym 
Jezusem. Jak przypomniał nam rekolek-
cjonista pamiętajmy o „modlitwie 5 pal-
ców” (rozpowszechnioną przez papieża 
Franciszka).  

opr. K. i A. Tobiaszowie  

MSZE ŚWIĘTE 

POGRZEBOWE 
za śp. Józef Rachwał 
 

- od wnuczki Uli z rodziną – 09.12 
godz. 18

00
 

- od wnuczki Barbry z rodziną – 
13.12 godz. 1800  
- od rodziny Borek – 14.12 godz. 1800 
- od córki Bożeny z rodziną – 16.12 
godz. 1800 
- od Bogdana i Genowefy Śmigiel – 17.12 
godz. 1800 
- od żony – 18.12 godz. 1800 
- od syna Janusza z rodziną – 19.12 godz. 
1600 
- od rodziny Miąsik i Mamczur – 20.12 godz. 
1800 
- od rodziny Płociców – 21.12 godz. 700 

- od rodziny Siewierskich – 22.12 
godz. 700; 23.12 godz. 700 
- od Pawła i Darii – 24.12 godz. 
700 
- od Wiesława Zięba z córkami – 
24.12 godz. 2400 

- od Emilii Zięba z córką – 27.12 
godz. 1600 
- od rodziny Besterów – 28.12 
godz. 1600 

- od rodziny Mazurek – 29.12 
godz. 1600 

- od koleżanek i kolegów z pracy synowej 
Teresy – 30.12 godz. 1600 

- od Marii Rachwał z rodziną – 31.12 godz. 
1700 
- od Marii Tobiasz i rodziny Peszków – 
01.01.2022 godz. 1030  

- od uczestników pogrzebu – 02.01 godz. 

1600; 03.01 godz. 1600  

Druga niedziela Wielkiego Postu, w Pol-
sce jest Dniem Modlitwy, Postu i Solidar-
ności z Misjonarzami, którzy w 99 krajach 
misyjnych głoszą Ewangelię i dają świa-
dectwo Bogu poprzez dzieła miłości bliź-
niego. W tę niedzielę ogarniamy serdecz-
ną modlitwą 1883 misjonarki i misjonarzy 
w dalekiej Azji i Oceanii, Afryce i na Ma-
dagaskarze oraz Ameryce Łacińskiej. 
Dziękując Bogu za ich trud i oddanie 
sprawie Ewangelii, prośmy, by strzegł ich 
od niebezpieczeństw, wspomagał w trud-
nościach i błogosławił ich pracy. Od 2005 
roku Dzieło Pomocy „Ad Gentes” Komi-
sji Episkopatu Polski ds. Misji wspiera 
polskie misjonarki i misjonarzy w dzie-
łach ewangelizacyjnych, medycznych, 
charytatywnych i edukacyjnych. Dzięki 
środkom finansowym przekazywanym 
przez Dzieło misjonarze budują kościoły  
i kaplice, wyposażają sale katechetyczne  
i świetlice dla dzieci, kształcą katechi-
stów, prowadzą ośrodki zdrowia i szpitale, 

opiekują się starcami i niepełnosprawny-
mi w hospicjach i schroniskach. Dzieło 
wspiera również edukację dzieci i mło-
dzieży w przedszkolach, szkołach i siero-
cińcach. Wraz  
z misjonarzami 
walczy z głodem 
i niedożywie-
niem. Pomaga 
matkom samot-
nie wychowują-
cym dzieci w 
zdobyciu zawo-
du. W 2020 r. 
Dzieło przezna-
czyło 2,6 mln zł na pomoc dla najuboższej 
ludności w krajach misyjnych, dotkniętej 
przez pandemię koronawirusa. Każdego 
roku dofinansowuje ok. 170 działań na 
misjach. Dołączmy do grona Darczyńców 
poprzez ofiary do puszek po dzisiejszej 
Mszy świętej.   

opr. D. Frańczak  


