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1. Dziś przeżywamy I niedzielę Wielkiego Postu, w którym przez modlitwę, 
uczynki pokutne i miłość bliźniego przygotowujemy się do Świąt  
Wielkanocnych. 

2. Po mszy św. o godz. 7.00 zmiana tajemnic różańcowych. 
3. W ubiegłą niedzielę odbyło się spotkanie Dary Parafialnej. W związku  

z upiększaniem naszej świątyni będą realizowane w tym roku następują-
ce prace: nowe ławki i konfesjonały, ołtarz św. Barbary i św. Józefa oraz 
nowe oświetlenie. Jednocześnie będzie modernizacja starej kaplicy i wyko-
nanie dodatkowych miejsc parkingowych oraz chodników wokół kościoła.  
W sprawach duszpasterskich została podjęta decyzja na wniosek parafian, 
aby jedna środowa Msza św. była zbiorowa; tzn. będzie można zamówić kil-
ka intencji. W ostatnim czasie wzrosły bardzo rachunki za gaz. Za ogrzewa-
nie kościoła za dwa miesiące zapłaciliśmy 7300 zł. Wszyscy chcemy, by  
w kościele było ciepło, dlatego Rada zaproponowała podniesienie składki na 
sprzątanie, kwiaty i ogrzewanie kościoła z 50 na 80 zł. rocznie. Gdyby dla 
kogoś był to problem, niech pozostanie przy starej kwocie. 

4. We środę po mszy św. nowenna do MB Częstochowskiej a po niej adora-
cja w ciszy do godz. 19.30. Zapraszamy do trwania przed obliczem Pana. 

5. Zapraszamy do udziału w Nowennie od 3 do 11 marca za kapłanów oraz 
w intencji nowych powołań kapłańskich oraz o pokój na Ukrainie za 
wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli. Po mszy św. będzie wystawienie 
Najświętszego Sakramentu i odpowiednie modlitwy. 

6. Droga Krzyżowa dla dzieci w czwartek o godz. 17.15. Zapraszamy na 
nią dzieci przedszkolne oraz ze szkoły podstawowej. Dla dzieci będą roz-
dawane specjalne naklejki, jako świadectwo uczestnictwa. Natomiast Droga 
Krzyżowa dla dorosłych w piątek o godz. 17.30. oraz o godz. 20.00. 

7. Nabożeństwo Gorzkich Żali  z kazaniem pasyjnym w niedzielę o godz. 
15.15 a po nich ok. 16.00 Msza św. bez kazania. Akcja Katolicka prowa-
dzi Koronkę do miłosierdzia Bożego o godz. 15.00. Serdecznie zapraszamy 
do licznego udziału w tych nabożeństwach. 

8. Za tydzień po Mszy św. o 12.00 spotkanie kandydatów do bierzmowania  
kl. VIII.  

9. W drugą niedzielę  Wielkiego Postu - Niedzielę „Ad Gentes”, przeżywać 
będziemy Dzień modlitwy, postu i solidarności z misjonarzami. Zostanie 
przeprowadzona zbiórka do puszek na ten cel. Pamiętajmy w naszych  
modlitwach o tych, którzy daleko od naszego kraju głoszą Dobrą Nowinę  
o Jezusie. 

10.Caritas proponuje rodzinom, aby w czasie Wielkiego Postu zbierały pie-
niądze do skarbonki. Celem zbiórki jest pomoc starszym i chorym. Nie 
chodzi o wielkie sumy, ale o to, by wyrzec się, np. słodyczy, a zaoszczędzo-
ne pieniądze wrzucić do skarbonki. Skarbonki są w przedsionku kościoła. 
Ofiary zebrane do skarbonek można będzie przekazać w kościele po zakoń-
czeniu Wielkiego Postu w Niedzielę Miłosierdzia Bożego. 

11.Nasza Parafia oraz Parafia w Mrowli organizuje 3-dniową pielgrzymkę 
autokarową do Warszawy w dniach 20-22 maja. Szczegółowy plan jest 
na stronie internetowej. Koszt wynosi 550 zł. Nasza Parafia ma jeszcze 
kilka wolnych miejsc. Zgłoszenia wraz z zaliczką 100 zł. do dzisiejszej nie-
dzieli 6 marca. 

12.Składamy podziękowania za ofiary złożone w ubiegłym tygodniu na sprząta-
nie, wystrój i ogrzewanie kościoła (80 zł.).  Na ten tydzień prosimy miesz-
kańców bloku nr 15 z ul.  Sympatycznej.  

13.Zachęcamy do sięgania po prasę katolicką. Możemy nabywać tygodnik 
„Niedziela” i „Gość Niedzielny” oraz  miesięcznik dla dzieci „Staś”.  

o g ł o s z e n i a:  

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU  

Zbiórka na nowe ławki 
 

Trwa zbiórka pieniędzy na nowe 
ławki w naszym kościele. Na stro-
nie internetowej parafii można w 
łatwy sposób przyczynić się do sfi-
nansowania tej inwestycji. Tam też 
będzie można śledzić postęp prac 
za pomocą wizualizacji świątyni. 
Do tej pory udało nam się zebrać: 
13 960 zł. z 100 000 zł. Bóg  
zapłać! 

Pokarm na drogę      
         (życia) 

 

„Jezus czterdzieści dni przebywał 
na pustyni, gdzie był kuszony 
przez diabła„  /Łk 4, 2/ 

 

Na progu swojej publicznej dzia-
łalności Jezus pokonuje pokusy Złe-
go. W ten sposób pokazuje nam, 

skąd brać odwagę i jak walczyć ze 
złem. Jezus walczy z szatanem, po-
sługując się słowem Bożym. W Jego 
słowach jest moc samego Boga. Je-
zus nie dyskutuje z szatanem, ale 
odpiera jego pokusy stanowczo, spo-
kojnie i z godnością.  

      REGULAMIN KON-
KURSU: „NA DRODZE  

Z JEZUSEM ”  
 

• W konkursie mogą wziąć udział 
wszystkie dzieci z naszej parafii  
• Kategoria I- dla dzieci od zerówki 
do III kl. Szkoły Podstawowej  
• Kategoria II- dla uczniów od IV do 
VI klasy Szkoły Podstawowej 
• Wybraną przez siebie stację Drogi 
Krzyżowej można wykonać dowolną 
techniką.  
• Prosimy aby prace zostały wykonane 
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 od-
będzie się w niedzielę 27.III.2022r. 
podczas Mszy św. o godz.10.30.  
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INTENCJE  
MSZALNE  

07.03 – 13.03 
 

Poniedziałek (07.03)  

1/ †Genowefa, Julian,  
Maria  

2/ †Krystyna Sum- od są-
siadki Danuty Pacześniak  
Poza parafią: 

†Jerzy Płonka- od rodz. 
Szmidtów  
Wtorek (08.03)  

1/ †Krystyna Sum- od Mar-
ty Pacześniak 

2/ †Eugeniusz Niedbała- od 
córki Anny  
Środa (09.03) 

1/ W intencji próśb i po-
dziękowań do MB 

2/ †Krystyna Sum- od 
rodz. Budziszów  
Czwartek (10.03)  

1/ †Krystyna Sum- od sio-
stry Marianny Rakszaw-
skiej 

2/ †Eugeniusz Niedbała- 
od syna Zbigniewa z rodz.   
Poza parafią: 

†Jerzy Płonka- od Bernad-
ety i Ryszarda Słowik 
Piątek (11.03)  

1/ †Henryk Filip  

2/ †Krystyna Sum- od 
rodz. Konopelskich  
Sobota (12.03)  
godz. 7.00 

†Zuzanna, Zofia, Włady-
sław  
godz. 18.00  

†Krystyna Sum- od rodz. 
Domino  
Niedziela (13.03) 

godz. 7.00  

†Waleria, Weronika,  
Michał  
godz. 9.00  

†Krystyna Sum- od Rady 
Osiedla Drabinianka  
godz. 10.30  

†Wiesław Ziemba- od matki 
chrzestnej Katarzyny i wuj-
ka Bolka  
godz. 12.00  

W intencji Parafian  
godz. 16.00  

†Eugeniusz Niedbała- od 
córki Joanny  

UCZYNKI MIŁOSIERDZIA WZGLĘDEM DUSZY:  

WĄTPIĄCYM DOBRZE RADZIĆ 
Dobra rada jest skarbem, która pomaga 
nam rozwiązać nasze problemy. A są one 
różne. Dobra rada zawsze jest potrzebna. 
Dlatego należy z niej korzystać i należy być 
wdzięcznym temu, kto jej nam udziela. Ten 
zaś, kto ma doradzać, powinien wykazać 
się kompetencją w dziedzinie, w której do-
radza. Pismo Święte ostrzega: „Osądzaj 
sprawy bliźniego według swoich własnych  
i nad każdą sprawą się namyśl” (Syr 31, 
15). Trzeba radzić komuś tak, jakbyśmy 
radzili sobie. Udzielona rada nie może ob-
racać się przeciwko bliźniemu. Byłoby 
grzechem i zarazem wielką krzywdą udzie-
lanie porad, o których wiemy, że przyniosą 
osobom radzącym się szkodę. Byłby to 
grzech nadużycia zaufania. Chrześcijanin 
dobrze radzi innym, ponieważ chciałby  
w ten sposób przyczynić się do powiększe-
nia dobra w życiu bliźnich. Dobre rady 
wracają do nas wdzięcznością tych, którym 
ich udzieliliśmy. Dają radość, gdyż może-
my się poczuć współsprawcami dobra. Pi-
smo Święte pokazuje nam wielkie postaci 
Starego Testamentu, które zasięgały rady  
u Boga. Gdy sięgamy po Ewangelię, znaj-
dujemy wiele cennych rad i konkretnych 
wskazówek, jak żyć. Jezus dzieli się z nami 
swoją mądrością, która nie płynie wyłącz-
nie z doświadczenia człowieka, ale jest mą-
drością Bożą. Po dobrą radę możemy się 
zwracać do Ducha Świętego, który jest na-
zwany „Pocieszycielem” i umacnia nas 
swoimi siedmioma darami. O Nim Jezus 
uczył, że gdy przyjdzie, „doprowadzi nas 
do całej prawdy” (J 16, 13). Trzeba, aby-
śmy w naszych rozterkach, wątpliwościach, 

gdy nie wiemy, jak postąpić, upraszali łaskę 
rady Ducha Świętego. On może oświecić 
nasz rozum i pobudzić wolę. Wśród Jego 
darów jest jeden, „dar rady”. To On poma-
ga roztropnie żyć i patrzeć na świat. Wąt-
pienie jest czymś naturalnym. Nie trzeba 
się bać wątpliwości, bardziej trzeba oba-
wiać się tych, którzy nigdy ich nie mają. 
Trudności w wierze przeżywali nawet wiel-

cy święci. Wątpiącym dobrze radzić – ten 
uczynek miłosierdzia przypomina dwie 
ważne zasady. Po pierwsze, jeśli pojawiają 
się w moim życiu wątpliwości, nie trzeba 
panikować, ale raczej spokojnie szukać 
sposobu na pokonanie trudności. Każdy z 
nas potrzebuje dobrej rady, a obok mnie są 
ludzie, którzy mogą mi pomóc. Trzeba tyl-
ko ich odnaleźć. Po drugie, czasem to ja 
jestem tym, który ma posłużyć drugiemu 
dobrą radą. Chodzi o umiejętność wsłucha-
nia się z troską w czyjeś wątpliwości i goto-
wość do pomocy w ocenie sytuacji i poka-
zanie drogi.  

opr. D. Frańczak  

RUCH SZENSZTACKI  
W Ruchu Szensztackim jest miejsce dla 
każdego, dla mężczyzn i kobiet, dzieci  
i młodzieży - dla duchownych i świeckich. 
Maryja czczona jest w sanktuariach szensz-
tackich jako Matka Trzykroć Przedziwna 
(Mater Ter Admirabilis – w skrócie MTA). 
Tytuł ten Rodzina Szensztacka przejęła od 
Kongregacji Mariańskiej, która w XVI w. 
rozrosła się i prężnie działała w Ingolstadt 
nad Dunajem. Sam obraz jest kopią XIX – 
wiecznego malowidła włoskiego artysty 
Crosio i w sanktuarium pojawił się w 1915 
roku. Mimo, iż nie można mu przypisać 
wielkich walorów artystycznych, to jednak 
dla Rodziny Szensztackiej stanowi cenny 
skarb poprzez wiążące się z nim historycz-
ne wydarzenia i religijne uczucia. 
W naszej parafii od kilku miesięcy istnieje  
krąg Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej. 
Maryja Trzykroć Przedziwna wędruje co 
miesiąc do kilkunastu rodzin naszej para-

fii.  18 dnia 
każdego 
miesiąca 
członkowie 
Apostolatu 
MB Piel-
grzymującej 
uczestniczą 
we wspólnej 
Euchary-
stii. Jest to 
wspaniała 
okazja do 
modlitwy, 
zacieśniania 
więzi mię-
dzyludzkich i wzajemnego wspierania się  
w trudnych sytuacjach życiowych. Osoby 
chcące należeć do ruchu prosimy zgłaszać 
pod nr telefonu: 506986352.  

opr. M. Witalec 


