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1. Dziś  przeżywamy - Niedzielę „Ad Gentes”, Dzień 
modlitwy, postu i solidarności z misjonarzami. Zosta-
nie przeprowadzona zbiórka do puszek na ten cel.  

2. Dzisiaj po Mszy św. o 12.00 spotkanie kandydatów 
do bierzmowania  kl. VIII. 

3. We wtorek po mszy św. zapraszamy na spotkanie do 
domu parafialnego członków oraz sympatyków Ak-
cji katolickiej. Zapraszamy szczególnie nowe osoby. 

4. We środę po mszy św. nowenna do MB Częstochow-
skiej, a po niej adoracja w ciszy do godz. 19.30. Za-
praszamy do trwania przed obliczem Pana. 

5. Droga Krzyżowa dla dzieci w czwartek o godz. 
17.15. Zapraszamy na nią dzieci przedszkolne oraz 
ze szkoły podstawowej. Dla dzieci będą rozdawane 
specjalne naklejki, jako świadectwo uczestnictwa. Na-
tomiast Droga Krzyżowa dla dorosłych w piątek  
o godz. 17.30. oraz o godz. 20.00. 

6. 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 Koronkę 
do miłosierdzia Bożego o godz. 15.00. Serdecznie za-
praszamy do licznego udziału w tych nabożeństwach 

7. W przyszłą, trzecią niedzielę miesiąca, składka na 
nowe ławki w kościele. 

8. Nasi Parafianie, rodzice Aleksandra, zwracają się 
do nas o pomoc. Aleksander  jest dwulatkiem, prze-
żył śmierć brata bliźniaka, w wyniku powikłań ciąży 
bliźniaczej, cierpi na mózgowe porażenie dziecięce. 
Wymaga codziennej intensywnej terapii wspartej turnu-
sami rehabilitacyjnymi. Wielotorowa rehabilitacja 
przynosi powolne postępy; niestety wszystkie te działa-
nia są  bardzo kosztowne. Dlatego w przyszłą niedzielę 
odbędzie zbiórka do puszek na ten cel. Mamy na-
dzieję, że zbierzemy co najmniej 4500 zł, bo tyle kosz-
tuje jeden turnus rehabilitacyjny.  

9. Za tydzień po Mszy św. o 12.00 spotkanie kandyda-
tów do bierzmowania  kl. VII.  

10.Rekolekcje Wielkopostne w naszej parafii odbędą 
się od piątku do niedzieli 25-27 marca.  

11.W przedsionku kościoła możemy nabywać  baranki 
wielkanocne w cenie 6 zł. oraz paschaliki w cenie  
10 zł, które zapalimy w Wielką Sobotę, a potem na gro-
bach naszych bliskich. 

12.Trwa konkurs dla dzieci „Na drodze z Jezusem” na 
przedstawienie stacji Drogi Krzyżowej - szczegóły  
w gazetce. 

13.Składamy podziękowania za ofiary złożone w ubie-
głym tygodniu na sprzątanie, wystrój i ogrzewanie ko-
ścioła (80 zł.). Na ten tydzień prosimy mieszkańców  
z ul.  Sympatycznej;  blok nr 20 i 24.  

14.Zachęcamy do sięgania po prasę katolicką. Możemy 
nabywać tygodnik „Niedziela” i „Gość Niedzielny”.  

o g ł o s z e n i a:  

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU  

Aleksander przyszedł na świat 
w styczniu 2020 r. Jest pogod-
nym i ciekawym świata chłop-
cem. Pomimo swojego mło-
dziutkiego wieku przeszedł już 
bardzo wiele. W 19 tygodniu 
ciąży nieoczekiwanie wystąpił 
zespół podkradania (TTTS),  
a serduszko jego brata przesta-
ło bić. Wydarzenie to sprawiło, 
że Oluś rozwijał się w nie-
sprzyjających warunkach z mar-
twym bratem. Niestety przeło-
żyło się to na problemy, z któ-
rymi  

Zbiórka na nowe ławki 
 

Trwa zbiórka pieniędzy na nowe ławki w naszym ko-
ściele. Na stronie internetowej parafii można w łatwy spo-
sób przyczynić się do sfinansowania tej inwestycji. Tam 
też będzie można śledzić postęp prac za pomocą wizualiza-
cji świątyni. Do tej pory udało nam się zebrać: 15 360 zł.  
z 100 000 zł. Bóg zapłać! 

             Pokarm na drogę (życia) 
 

„Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmie-
nił...” /Łk 9, 29/ 

 

Przemienienie jest celem naszego życia na tym świecie. 
Wtedy nasze serca staną się piękne - będą kochać czystą mi-

łością. Nasze oczy też staną się piękne - będą zawsze dobrze 
patrzeć. Cali będziemy piękni miłością i dobrocią przejętą od 
Jezusa - naszego Mistrza.  

POMOC DLA ALEKSANDRA  

Ciąg  dalszy na stronie 2  

      REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZ-
NEGO: „NA DRODZE Z JEZUSEM ”  

 

• W konkursie mogą wziąć udział 
wszystkie dzieci z naszej parafii  
• Kategoria I- dla dzieci od zerów-
ki do III kl. Szkoły Podstawowej  
• Kategoria II- dla uczniów od IV 
do VI klasy Szkoły Podstawowej 
• Wybraną przez siebie stację Drogi 
Krzyżowej można wykonać dowol-
ną techniką.  
• Prosimy aby prace zostały wyko-
nane przez dzieci.  
• Prace muszą być podpisane: imię, nazwisko, szkoła i wiek 
twórcy  
• Prace można przynosić do kościoła do 24.III.2022r. 
• Do oceny prac powołana zostanie komisja. 
• Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w niedzielę 
27.III.2022r. podczas Mszy św. o godz.10.30.  
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INTENCJE  
MSZALNE  

14.03 – 20.03 
 

Poniedziałek 
(14.03)  

1/ †Eugeniusz Nie-
dbała- od córki 
Doroty  

2/ †Krystyna Sum- 
od rodz. Maźnic-
kich  
Wtorek (15.03)  

1/ †Krystyna Sum- 
od rodz. Chorzępów  

2/ †Henryka  
Środa (16.03) 

1/ W intencji próśb 
i podziękowań do 
MB 

2/ †Krystyna Sum- 
od teściowej  
Czwartek (17.03)  

1/ †Krystyna Sum- 
od Jacka z rodz. 

2/ †Anna, Tadeusz 
Gwizdała  
Piątek (18.03)  

1/ †Helena Paw-
łowska  

2/ †Krystyna Sum- 
od rodz. Z Połomii 
Sobota (19.03)  
godz. 7.00 

†Gizela, Włodzi-
mierz Pałka  
godz. 18.00  

†Krystyna Sum- od 
rodz. z Połomii  
Niedziela (20.03) 

godz. 7.00  

†Ewa Sztaba- od 
Heleny i Wacława 
Zagaja 
godz. 9.00  

†Emilia Filip- od 
Róży MB Nieusta-
jącej Pomocy  
godz. 10.30  

†Eugeniusz Niedba-
ła- od rodz. Fendry-
ków  
godz. 12.00  

W intencji Parafian  
godz. 16.00  

†Krystyna Sum- od 
siostrzeńca Jana z 
rodz.  

POMOC DLA ALEKSANDRA  

NOWE WEZWANIA W LITANII DO ŚW. JÓZEFA 

dziś się zmagamy. U naszego synka zdiagnozo-
wano mózgowe porażenie dziecięce MPD. Mi-
mo rehabilitacji od pierwszych tygodni swoje-
go życia rozwój psychoruchowy Olka jest 
znacznie opóźniony. Nasz synek, mimo ukoń-
czonych 2 lat nie siedzi samodzielnie, nie racz-
kuje. Mówi zaledwie kilka słów, ale dużo rozu-
mie. Każdego dnia uczestniczy w terapii rucho-
wej, logopedycznej i wielu innych. Oprócz co-
dziennej pracy w domu i z terapeutą staramy 
się wyjeżdżać na turnusy rehabilitacyjne. Wie-
lotorowa rehabilitacja przynosi powolne postę-
py, pojawiają się nowe umiejętności. Naszym 
marzeniem jest, aby Oluś stał się samodzielny. 
Wszystkie nasze działania wiążą się niestety  

z ogromnymi kosztami. 
Dlatego zwracamy się  
z prośbą o finansowe 
wsparcie w walce  
o zdrowie i sprawność 
naszego synka. 

Rodzice Olka 
 W niedzielę, 20 
marca będzie zbiórka 
do puszek na ten cel. Można także wpłacić 
dowolną kwotę na konto parafialne z dopi-
skiem „Dla Olka” oraz przekazać 1% podat-
ku dla niego (odpowiednie ulotki są w przed-
sionku kościoła). 

Ks. Proboszcz 

1 maja 2021 r. Stolica Apostolska ogłosiła sie-
dem nowych wezwań w Litanii do św. Józe-
fa 12 czerwca 2021 r. Konferencja Episkopatu 
Polski, zgodnie z Listem Kongregacji zatwier-
dziła brzmienie wezwań w języku polskim: 
Opiekun Odkupiciela, Sługa Chrystusa, Sługa 
zbawienia, Podpora w trudnościach, Patron 
wygnańców, Patron cierpiących, Patron ubo-
gich. Nowe brzmienie Litanii obowiązuje  
z dniem podjęcia uchwały. Co znaczą nowe 
wezwania? Wezwanie Opiekun Odkupicie-
la pochodzi z „Adhortacji Apostolskiej Re-
demptoris Custos” św. Jana Pawła II, której 
polski oficjalny tytuł brzmi „Opiekun Zbawi-
ciela”. W litanii zachowano bardziej dosłowne 
i wierne łacinie znaczenie „Redemptor”- Odku-
piciel. Wezwanie Sługa Chrystusa (łac. Se-
rvus Christi) pochodzi z homilii św. Pawła VI  
z 19 marca 1966 r. Wprawdzie w oryginalnym 
tekście homilii Papieża Pawła VI używa się 
wyrażenia „Mesjasz” („a servizio del Messia”), 
jednak kierując się podobieństwem do tekstu 
łacińskiego zachowano wyrażenie „Chrystus”. 
Łacińskie „Christus” jest tożsame z „Mesjasz”, 
podobnie polskie „Chrystus” oznacza w rze-
czywistości „Mesjasz” (dosł. namaszczo-
ny). Sługa zbawienia (łac. Minister  salutis) 
pochodzi z homilii św. Jana Chryzostoma do 

Ewangelii wg św. Ma-
teusza, było też przy-
wołane przez Jana 
Pawła II w adhortacji 
Redemptoris Custos. 
Dosłowne polskie tłu-
maczenie słowa 
„minister” to „sługa”, 
które ostatecznie wy-
brano ze świadomo-
ścią, że w tekście Lita-
nii obok już jest we-
zwanie „sługo Mesjasza” z użytym innym ter-
minem łacińskim (servus). Podpora w trudno-
ściach (łac. Fulcimen in difficultatibus) pocho-
dzi ze wstępu do listu apostolskiego Papieża 
Franciszka „Patris corde”. Wprawdzie w ofi-
cjalnym tekście polskim tego listu pada wyra-
żenie „pomocnik w chwilach trudnych”, to jed-
nak łacińskie „fulcimen” oznacza dosłownie 
podporę, kolumnę. Dlatego przyjęto, aby po-
wtórzyć polskie słowo „podporo”, które w Li-
tanii już pada w zwrocie „podporo rodzin”. 
Patron wygnańców, Patron cierpiących 
i Patron ubogich pochodzą z listu apostol-
skiego Papieża Franciszka „Patris corde”.  

opr. D. Frańczak  

UCZYNKI MIŁOSIERDZIA WZGLĘDEM DUSZY:  

STRAPIONYCH POCIESZAĆ  
Pocieszanie strapionych to nie jednorazowy 
wyczyn, tryumf aktywności, niekiedy wysłu-
chać znaczy więcej niż podsunąć rozwiązanie. 
Czy śmierć dziecka boli mniej dlatego, że po-
szło do nieba? Czy stojąc w kolejce bezrobot-
nych przed urzędem pracy czujemy się lżej, bo 
inni też są w podobnej sytuacji? Czy wszystkie 
nasze dobre życiowe doświadczenia równowa-
żą te złe? Czy w ogóle da się przygotować na 
strapienie? Jakoś się zabezpieczyć, nawet nie 
uchronić przed cierpieniem, a raczej zawczasu 
uodpornić na jego zabójczy jad? Pewnie nie. 
Dlatego w strapieniu niekoniecznie potrzebuje-
my dobrych rad, wskazywania światła w tune-

lu, opowieści o tym, 
jak czas leczy rany. 
Człowiek smutny, 
doświadczony nie-
szczęściem nie prze-
stał myśleć, wierzyć, 
czasem jest mądrzej-
szy niż my, przeżył 
więcej, zrozumiał 
głębiej. 
Pocieszać strapionego 
to być przy nim – tak blisko jak można, tak 
długo jak trzeba, tak wiernie jak się da. 

opr. D. Frańczak  

https://pl.aleteia.org/2021/05/11/milczacy-w-biblii-ale-wspanialy-oredownik-w-niebie-litania-do-sw-jozefa/
https://pl.aleteia.org/2021/05/11/milczacy-w-biblii-ale-wspanialy-oredownik-w-niebie-litania-do-sw-jozefa/

