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1. Dzisiaj, w trzecią niedzielę miesiąca, składka na no-
we ławki w kościele. W ubiegłym miesiącu zebrali-
śmy 15 930 zł. Wydatki wyniosły 3500 zł. Obecnie 
czekamy na pierwsze nowe ławki oraz projekt ołtarzy: 
św. Barbary i św. Józefa, a także projekt żyrandoli  
i kinkietów. 

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

3. 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 po mszy św. będzie 
zbiórka do puszek na ten cel. Mamy nadzieję, że 
zbierzemy 4500 zł, bo tyle kosztuje jeden turnus reha-
bilitacyjny. 

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. Natomiast Droga Krzyżowa 
dla dorosłych w piątek o godz. 17.30. oraz o godz. 
20.00. 

6. W piątek, 25 marca, Uroczystość Zwiastowania 
NMP i Dzień Świętości Życia. Jak co roku, zapra-
szamy do podjęcia Adopcji Dziecka Poczętego. Na 
Mszy św. o godz. 18.00 będzie można podjąć duchową 
adopcję. Deklaracje są na stolikach za ławkami. Można 
je zabrać do domu i wypełnić. 

7. W piątek, 25.03, rozpoczniemy rekolekcje wielko-
postne. Nauki będzie głosił ks. Michał Grochowina, 
który pełni funkcję oficjała w Sądzie Biskupim w  San-
domierzu. Postarajmy się znaleźć czas na udział w re-
kolekcjach. To nasz obowiązek wiary. Składka z przy-
szłej niedzieli przeznaczona jest na organizację reko-
lekcji. 

8. Do specjalnej skarbonki możemy złożyć ofiarę na 
kwiaty do Bożego Grobu. 

9. 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. 

10.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 26 i 28.  

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

o g ł o s z e n i a:  

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU  

Zbiórka na nowe ławki 
 

Trwa zbiórka pieniędzy na nowe ławki w naszym kościele. 
Na stronie internetowej parafii można w łatwy sposób przy-
czynić się do sfinansowania tej inwestycji. Tam też będzie 
można śledzić postęp prac za pomocą wizualizacji świątyni. 
Do tej pory udało nam się zebrać: 17 360 zł. z 100 000 zł. 
Bóg zapłać! 

Pokarm na drogę (życia) 
 

„Jeszcze  na  ten  rok je  pozostaw” /Łk 13, 8/  
  

Wartość drzewa figowego mierzy się owocowaniem. Bez 
owoców- drzewo figowe czeka ogień. Każdy z nas jest drze-
wem zasługującym na ogień. Ale Bóg jest nieskończenie 
cierpliwy wobec nas i daje nam nowe możliwości nawróce-
nia. Ciągle mamy jeszcze ten „rok”, by wydać owoce. Ale 
musimy mieć również świadomość, że kiedyś przyjdzie ten 
ostatni rok.  

KONKURS „NA DRODZE Z JEZUSEM ”  
 

• W konkursie plastycznym mogą wziąć udział wszystkie 
dzieci z naszej parafii  
• Kategoria I- dla dzieci od zerówki do III kl. Szkoły Podsta-
wowej. Kategoria II- dla uczniów od IV do VI klasy Szkoły 
Podstawowej  
• Wybraną przez siebie stację Drogi Krzyżowej można wyko-
nać dowolną techniką.  
• Prace muszą być podpisane: imię, nazwisko, wiek twórcy  
• Prace można przynosić do kościoła do 24.III.2022r. 
• Do oceny prac powołana zostanie komisja. 
• Ogłoszenie wyników konkursu w niedzielę 27.III.2022r.  

PIĄTEK 25 marca  
godz. 17.30- Droga Krzyżowa 
godz. 18.00- Msza św. z nauką 
rekolekcyjną 
godz. 20.00- Droga Krzyżowa 
SOBOTA  26 marca  
godz. 8.30- Spowiedź święta dla 
chorych i starszych 
godz. 9.00- Msza św. z nauką 
rekolekcyjną i udzieleniem sakramentu chorych 
godz. 11.00- Nauka rekolekcyjna dla dzieci przedszkolnych i 
ze szkoły podstawowej 
godz. 18.00- Msza św. z nauką rekolekcyjną 
godz. 19.00- Nauka dla młodzieży. Poświęcenie i rozdanie 
krzyży dla kandydatów do bierzmowania 
NIEDZIELA 27 lutego 
godz. 7.00, 9.00 i 12.00 - Msza św. z nauką rekolekcyjną 
godz. 10.30- Msza św. z nauką dla dzieci i rodziców 
godz. 15.00- Koronka do Miłosierdzia Bożego 
godz. 15.15- Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym 
godz. 16.00- Msza św. z nauką rekolekcyjną 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE  
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INTENCJE  
MSZALNE  

21.03 – 27.03 
 

Poniedziałek (21.03)  

1/ †Krystyna Sum- od pra-
cowników Przedszkola 
Publicznego nr 19  

2/ †Eugeniusz Niedbała- 
od Emiliana z rodz.  
Wtorek (22.03)  

1/ †Krystyna Sum- od sio-
strzenicy Katarzyny z rodz.  

2/ †Eugeniusz Niedbała- od 
siostry Teresy z rodz.  
Środa (23.03) 

1/ W intencji próśb i po-
dziękowań do MB 
(zbiorowa) 

2/ †Krystyna Sum- od sio-
strzenicy Katarzyny z 
rodz.  
Czwartek (24.03)  

1/ †Krystyna Sum- od sio-
strzenicy Katarzyny z 
rodz.  

2/ †Eugeniusz Niedbała 
(od dyrekcji i nauczycieli 
Zespołu Szkół Elektro-
nicznych  
Piątek (25.03)  

1/ †Krystyna Sum- od 
rodz. Rość  

2/ †Eugeniusz Niedbała- 
od uczestników pogrzebu  

3/  
Sobota (26.03)  
godz. 7.00 

†Józef, Józefa Stachura- 20 
rocz. śm. 

godz. 9.00  

1/  
godz. 18.00  

†Krystyna Sum- od rodz. 
Rość  
Niedziela (27.03) 

godz. 7.00  

†Krystyna Sum- od Danu-
ty i Zdzisława Mikuła  
godz. 9.00  

†Eugeniusz Niedbała- od 
uczestników pogrzebu  
godz. 10.30  

†Elżbieta- 15 rocz. śm.  
godz. 12.00  

W intencji Parafian  
godz. 16.00  

†Stanisław Skiba- od żony  

UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA 
Kościół katolicki czci tajemnicę wcielenia 
Syna Bożego 25 marca, dziewięć miesięcy 
przed Bożym Narodzeniem.  Na ten dzień 
przypada Uroczystość Zwiastowania Pań-
skiego inaczej nazywany Zwiastowaniem 
Najświętszej Maryi Panie. To   wydarzenie 
wspominamy również w codziennych mo-
dlitwach:  Zdrowaś Maryjo i Anioł Pański. 
Do Maryi przyszedł Archanioł Gabriel  by 
Jej oznajmić, że to Ona za sprawą Ducha 
Świętego pocznie i porodzi Syna Bożego. 
Maryja z pokorą odpowiedziała: „Oto ja 
służebnica Pańska. Niech mi się stanie 
według twego słowa”. To TAK Maryi dało 
nowy rozdział w dziejach ludzkości i łączy 
się z TAK Chrystusa: „Oto idę, abym speł-
nił wolę Twoją”. Syn Boży umrze dla na-
szego zbawienie, co przypomina nam 
Wielki Post.    Miłosierny Bóg czeka rów-
nież na nasze TAK, na otwarcie naszych 
serc, na dobre przeżycie okresu Wielkiego 
Postu. W tym dniu Kościół zachęca do          
Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego tj. 
do  codziennej modlitwy w intencji dziec-
ka zagrożonego zabiciem w łonie matki. 
Przez 9 miesięcy należy odmawiać jedną 
tajemnicę różańcową oraz specjalną mo-
dlitwę, której tekst jest zamieszczony w 
folderze potwierdzającym podjęcie zobo-
wiązania.  Imię dziecka, jego narodowość  
jest znane tylko Panu Bogu i obejmuje 
również jego rodziców. Ten modlitewny, 
osobisty dar uczy systematyczności i od-
powiedzialności za dar życia.  Dobrowol-
nie można podejmować dodatkowe ofiary: 
więcej modlitwy, czytanie Pisma Św. ado-
racja Najświętszego Sakramentu, post, 
walkę ze słabościami i nałogami. Osoby 

chore mogą 
ofiarować swoje 
cierpienie. Jed-
nak nie są one 
obowiązkowe.  
Adopcję może 
podjąć każdy: 
osoby świeckie, 
osoby konsekro-
wane, mężczyź-
ni, kobiety, rów-
nież osoby żyją-
ce w związkach 
niesakramental-
nych oraz dzieci 
pod opieką dorosłych. Modlić można się 
samotnie lub z małżonkiem, z całą rodzi-
ną,  każdy za osobiście objęte Adopcją 
poczęte dziecko. Zobowiązania winny być 
składane w kościele a wyjątkowo w domu 
przed krzyżem.  Zalecane jest bycie w sta-
nie łaski uświecającej i ofiarowanie w tej 
intencji Komunii Świętej.   Zobowiązania 
należy podejmować z wiarą że im podoła-
my. Zapomnienie o modlitwie  przez jeden 
lub kilka dni nie jest grzechem i należy o 
tę  liczbę przedłużyć czas Adopcji. Jeżeli 
jednak zaniechaliśmy modlitwy wówczas  
jest  to grzechem, który należy wyznać w 
czasie spowiedzi.  Nie należy podejmować 
nowej Adopcji jeżeli poprzednia nie zosta-
ła wypełniona. Jeżeli jednak podejmiemy 
Duchową Adopcję i powiemy Bogu nasze 
TAK, prośmy z ufnością Boga o pomoc,  
o łaskę wytrwania w tym postanowieniu 
przez dziewięć miesięcy. 

opr. K. i A. Tobiaszowie  

POMOC UKRAINIE  
„Gdybym mówił językami ludzi i anio-
łów, a miłości bym nie miał, stałbym się 
jak miedź brzęcząca albo cymbał 
brzmiąc”. Co to znaczy mieć dzisiaj mi-
łość? Nakarmić głodnego, napoić spra-
gnionego, przyodziać biednego, dać 
schronienie potrzebującym. Dobrze ale 
gdzie szukać? Trafia nam się wyjątkowa 
miliony uchodźców z Ukrainy czeka na 
gest z naszej strony. Możemy im pomóc 
na wiele sposobów: przygarnąć do domu, 
pomóc finansowo, przekazać żywność i 
inne potrzebne artykuły, czy zostać wo-
lontariuszem. Jeżeli nie możemy lub nie 
mamy warunków pomagać w ten sposób, 
możemy wesprzeć ich modlitwą. Przeży-
wamy okres Wielkiego Postu, mamy zna-
komitą okazję by zrobić coś dla drugiego 
człowieka będącego w potrzebie, możemy 
coś dać od siebie, z czegoś zrezygnować. 
Nie zmarnujmy tej okazji. Zainteresowa-

nych niesieniem pomocy odsyłam na stro-
nę internetową: www.uapomoc.pl. 

Parafianin  
Pragnę poin-
formować, 
że w dniu 17 
i18  marca 
2022 r. w 
naszej para-
fii przeprowadzono zbiórkę artykułów 
spożywczych, chemicznych oraz podsta-
wowych leków. Zebrane dary przekazano 
do Winnicy w Ukrainie dla pozostających 
w swoich domach. Bardzo serdecznie 
dziękuję wszystkim Darczyńcom za oka-
zane serce i wsparcie. Dziękuję za Waszą 
hojność, dobroć i solidarność z ludźmi, 
którzy w wyniku działań wojennych znaj-
dują się w dramatycznej sytuacji i potrze-
bują naszej pomocy. Bóg zapłać.  

Ks. Proboszcz  


