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EWANGELIA(Mt 17,1-9) 

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i 

brata jego Jana i zaprowadził ich na 

górę wysoką, osobno. Tam przemienił 

się wobec nich: twarz Jego zajaśniała 

jak słońce, odzienie zaś stało się białe 

jak światło. A oto im się ukazali 

Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z 

Nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: 

Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli 

chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden 

dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden 

dla Eliasza.  

Gdy on jeszcze mówił, oto obłok 

świetlany osłonił ich, a z obłoku 

odezwał się głos: To jest mój Syn 

umiłowany, w którym mam 

upodobanie, Jego słuchajcie! 

Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i 

bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do 

nich, dotknął ich i rzekł: Wstańcie, nie 

lękajcie się! Gdy podnieśli oczy, nikogo 

nie widzieli, tylko samego Jezusa. A 

gdy schodzili z góry, Jezus przykazał 

im mówiąc: Nie opowiadajcie nikomu o 

tym widzeniu, aż Syn Człowieczy 

zmartwychwstanie. 

 

Okiem proboszcza 

Pierwsze dziesięć dni Wielkiego 

Postu już za nami. Dzisiaj w Ewangelii 

usłyszeliśmy opowiadanie o 

przemienieniu Jezusa na górze Tabor. 

Dlaczego ta Ewangelia pojawia 

się właśnie w drugą niedzielę Wielkiego 

Postu? Otóż Jezus przemienił się wobec 

trzech wybranych uczniów, ponieważ 

wiedział, że mają bardzo słabą wiarę. 

Potrzebowali umocnienia tej wiary, aby 

później, w Wielki Piątek nie zgorszyć się 

krzyżem i śmiercią Mistrza. Każdy z nas 

ma tak samo małą i słabą wiarę, jak 

Apostołowie. Każdy z nas potrzebuje 

umocnienia. Jesteśmy blisko Jezusa, 

modlimy się, uczestniczymy we Mszach 

św., ale często gorszymy się Jego 

krzyżem i nie chcemy przyjmować 

naszych osobistych krzyży. Dlatego Jezus 

pokazuje nam dzisiaj, kim jest naprawdę: 

umiłowanym Synem Ojca, który 

przyszedł na świat, aby zbawić człowieka, 

czyli aby każdemu z nas dać prawdziwe 

życie. Jego krzyż był konieczny, aby 

każdy z nas mógł żyć. Musimy o tym 

pamiętać, aby nie gorszyć się Jego 

krzyżem, ani nie uciekać od własnych 

krzyży. 

W najbliższym czasie przeżywać 

będziemy w parafii kilka ciekawych 

wydarzeń pozwalających dobrze przeżyć 

czas Wielkiego Postu. Pierwszym z nich 

będzie II Koncert Pieśni Pasyjnej „Któryś 

za nas cierpiał rany” z udziałem 

zaproszonych chórów. Koncert odbędzie 

się w niedzielę 26 marca o godz. 16.45. 

Już teraz pragnę ogłosić, że w IV 

niedzielę Wielkiego Postu, czyli za dwa 

tygodnie Msza św. wieczorna przesunięta 

zostanie na godzinę 16.00, a Gorzkie żale 

na godz. 15.15. Dzięki temu więcej osób 

będzie mogło uczestniczyć w koncercie 

chórów. Organizatorem Koncertu jest 

nasz parafialny chór Alba Cantans. 

Ponadto we współpracy z naszą filią 

Rzeszowskiego Domu Kultury co kilka 

tygodni wyświetlane będą dobre filmy, 

które można oglądnąć z całą rodziną. 

Pierwsza projekcja odbędzie się w sobotę 

25 marca o godz. 19.00, a pierwszy film, 

jaki będziemy mogli oglądnąć to „Siła 

modlitwy” – jeden z najlepszych filmów o 

tematyce wiary powstałych w ostatnich 

latach. Już dzisiaj zapraszamy na 

spotkanie z dobrym filmem w Domu 

Kultury. Wstęp na koncert jest wolny. 

Wraz z upływem Wielkiego Postu 

zbliża się termin rekolekcji parafialnych, 

które będą nas przygotowywać do 

dobrego przeżycia Triduum Paschalnego. 

Już teraz módlmy się o dobre przeżycie 

tego czasu oraz o światło Ducha Świętego 

dla nas oraz dla Księdza Rekolekcjonisty. 

Rekolekcje potrwają od 2 do 5 kwietnia, a 

poprowadzi je ks. Sławomir Jeziorski z 

Rzymu. Dobrze jest przeżyć Wielki Post 

w stanie łaski uświęcającej i skorzystać 

już na początku z sakramentu pokuty. Nie 

zostawiajmy spowiedzi na ostatnie dni 

przed świętami, ale przystąpmy do niej 

wcześniej, z większym spokojem i bez 

kolejek. W naszym kościele spowiedź 

odbywa się każdego dnia pół godziny 

przed Mszą św., a w niedzielę podczas 

każdej Mszy św. 

Wszystkim parafianom i gościom 

życzymy dobrego przeżycia drugiego 

tygodnia Wielkiego Postu. 

 ks. Tomasz – proboszcz 

 

Święci z witraży (V) 
Święty Brat Albert 

 

 
 

Święty BratAlbert - Adam Hilary 

Bernard Chmielowski herbu Jastrzębiecur. 

20 sierpnia 1845 w Igołomii,wsi w 

powiecie krakowskim. Był najstarszym z 

czworga dzieci w rodzinie Józefy i 

Wojciecha Chmielowskich. Ochrzczono 

go 26 sierpnia 1846 bez udziału księdza 

(tzw. chrzest z wody), chrztu dopełniono 

17 czerwca 1847 roku w kościele 

Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w 

Warszawie. 

Adam Chmielowski w 1855 r. po 

śmierci ojca wyjechał na stypendium 

rządowe do szkoły Kadetów w Sankt 

Petersburgu. Od 1858 r. już w Warszawie 

kontynuował naukę w Gimnazjum 

Realnym Jana Pankiewicza. W 1861 r. 

podjął studia w Instytucie 

Politechnicznym i Rolniczo-Leśnym w 
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Nowej Aleksandrii (Puławy), gdzie poznał 

i zaprzyjaźnił się z wybitnym 

malarzem Maksymilianem Gierymskim. 

Po śmierci matki (28 sierpnia 1859 

roku) kontynuował naukę w Puławach. W 

tym okresie włączył się w działalność 

konspiracyjną. W 1863 r. przyłączył się 

do powstania styczniowego. Dwukrotnie 

uciekał z austriackiej niewoli. Za drugim 

razem ciężko ranny w nogę, którą mu 

amputowano w warunkach polowych, 

dzięki staraniu rodziny w maju 1864 r. 

trafił do Paryża. Tam Komitet Polsko-

Francuski wspomógł gow leczeniu i 

zaopatrzeniu w protezę nogi. Po 

ogłoszeniu amnestii w 1865 r. powrócił 

do Warszawy. 

W Warszawie rozpoczął studia 

malarskie, które zmuszony był jednak 

przerwać. Wyjechał na studia 

politechniczne do  Gandawy. Po roku 

rozpoczął naukę na akademii sztuk 

pięknych w Monachium. Tam 

zaprzyjaźnił się z wieloma sławnymi 

artystami Stanisławem Witkiewiczem, 

Józefem Chełmońskim, Leonem 

Wyczółkowskim i innymi. Wiele malował 

i wysyłał swoje obrazy na wystawy do 

Polski. Z tego okresu życia pochodzą jego 

pierwsze obrazy o tematyce religijnej, w 

tym najsłynniejszy, religijny obraz Ecce 

Homo, który obecnie znajduje się w 

Krakowie w prezbiterium kaplicy sióstr 

Albertynek pw. Ecce Homo. Dorobek 

malarski Adama Chmielowskiego to 61 

obrazów olejnych, 22 akwarele i 15 

rysunków.  

Namalowanie obrazu Ecce 

Homo wywołało w Adamie 

Chmielowskim przemianę duchową. 24 

września 1880 roku wstąpił do Zakonu 

Ojców Jezuitów w Starej Wsi. Po roku 

zrezygnował z powodu depresji i silnego 

załamania nerwowego. Ukojenie odnalazł 

w regule Zakonu św. Franciszka z Asyżu. 

W roku 1884 osiadł w Krakowie, przy 

ulicy Basztowej 4, gdzie dalej malował. 

Zaczął angażować się w opiekę nad 

nędzarzami i bezdomnymi. Po pewnym 

czasie całkowicie porzucił malarstwo 

poświęcając się pomocy ubogim. 

Mieszkał w ogrzewalni miejskiej 

na Kazimierzu razem z bezdomnymi, 

alkoholikami i nędzarzami. Później 

założył dla nich pierwszy swój przytułek. 

25 sierpnia 1887 roku w Kaplicy 

Loretańskiej kościoła Ojców Kapucynów 

w Krakowie Adam Chmielowski 

przywdział szary habit III Zakonu św. 

Franciszka i od tej pory znany jest jako 

brat Albert. Śluby zakonne złożył 25 

sierpnia 1888 r. dając początek 

założonemu przez siebie Zgromadzeniu 

Braci Albertynów. Członkowie 

zgromadzenia zasadniczo nie przyjmują 

święceń kapłańskich. Siedzibą 

zgromadzenia jest Kraków, gdzie rezyduje 

Brat Starszy (przełożony generalny). 

Zakonnicy noszą habity koloru 

ciemnoszarego, przepasane sznurem, na 

którym zawieszony jest różaniec. Ich 

celem jest pomoc potrzebującym. 

Sprzeciwiają się jałmużnie, jako 

doraźnemu zabiegowi bogatych, 

uspokajającemu ich sumienia, 

alenierozwiązujący problemu biedy. W 

1891 roku założył Zgromadzenie Sióstr 

Albertynek. 

23 grudnia 1916 roku, ciężko chory 

na raka żołądka, przyjął sakrament 

namaszczenia chorych z rąk prepozyta 

kanoników regularnych laterańskich, ks. 

Józefa Górnego. W południe 25 grudnia 

1916 roku zmarł w opinii świętości. 

Pochowany został na Cmentarzu 

Rakowickim w Krakowie. Grób (obecnie 

pusty) znajduje się nadal w narożu 

kwatery XIa. Doczesne szczątki św. Brata 

Alberta znajdują się pod ołtarzem w Jego 

Sanktuarium na Prądniku Czerwonym w 

Krakowie. 

„Za wybitne zasługi w działalności 

niepodległościowej i na polu pracy 

społecznej” Prezydent Ignacy Mościcki 

10 listopada 1938 roku nadał mu 

pośmiertnie Wielką Wstęgę Orderu 

Odrodzenia Polski. 

 Kardynał Adam 

Sapieha przeprowadził w latach 1946-

1950 proces informacyjny. 15 września 

1967 kardynał Karol Wojtyła rozpoczął 

proces apostolski, a w styczniu 1977 

papież Paweł VI wydał dekret o 

heroiczności cnót przyszłego świętego. 

W dniu 22 czerwca 1983 roku, podczas 

mszy św. na krakowskich 

Błoniach papież św. Jan Paweł II ogłosił 

Brata Alberta 

Chmielowskiego błogosławionym, a 12 

listopada 1989 roku, świętym. 

Wspomnienie liturgiczne św. Alberta 

Chmielowskiego, zakonnika, przypada 

17 czerwca (w diecezji sosnowieckiej, 

której jest głównym patronem, obchód 

ten ma rangę uroczystości). 

Św. Brat Albert: "Dobrze nie 

mieć darów szczególnych, bo się jest 

obronionym od pychy." 

opracowanie: janka 

 

Dar sumienia 
 

Każdy je ma. To nasz wewnętrzny 

głos. Często usilnie zagłuszany i tak 

koniec końców wygrywa. Tak już z nami 

jest. Nie lubimy jak się nam mówi, co 

mamy robić. Wydaje nam się, że wiemy 

lepiej, żyjemy zgodnie z własnymi 

zasadami. Dlaczego zatem zagłuszamy 

swój wewnętrzny głos i nie jesteśmy 

spójni?  

Katechizm Kościoła Katolickiego 

piszę następująco na temat sumienia. 

„Człowiek jest zobowiązany do 

kierowania się prawem moralnym, które 

przynagla go do czynienia dobra, a 

unikania zła. Prawo to rozbrzmiewa w 

jego sumieniu”.(KKK 1713). "W głębi 

sumienia człowiek odkrywa prawo, 

którego sam sobie nie nakłada, lecz 

któremu winien być posłuszny i którego 

głos wzywający go zawsze tam, gdzie 

potrzeba, do miłowania i czynienia dobra 

a unikania zła, rozbrzmiewa w sercu 

nakazem... Człowiek bowiem ma w swym 

sercu wypisane przez Boga prawo... 

Sumienie jest najtajniejszym ośrodkiem i 

sanktuarium człowieka, gdzie przebywa 

on sam z Bogiem, którego głos w jego 

wnętrzu rozbrzmiewa"(KKK 1776).  

Sumienie ma każdy, niezależnie od 

środowiska, w jakim się wychował. 

Niewątpliwie przydaje się w codziennym 

życiu. Pomaga uchronić się od błędów i 

niebezpiecznych sytuacji. Jeżeli 

oczywiście pozwalamy mu dojść do 

słowa. Ale do tego potrzebna jest cisza i 

chwila zadumy. Zastanowienia się i 

odrzucenia zbędnych emocji.  Czy moje 

postępowanie jest słuszne? Czy nikogo 

nie krzywdzę? Zastanawiamy się nad 

tym? Czy kierujemy się jedynie własnym 

dobrem i zyskiem? W sumie to dostaliśmy 

niezwykły prezent od Stwórcy. Dzięki 

niemu mamy parasol ochronny i lepsze 

życie. Tylko słuchać głosu sumienia.  

Katechizm Kościoła Katolickiego 

mówi jeszcze o sądzie sumienia. 

„Sumienie moralne jest sądem rozumu, 

przez który osoba ludzka rozpoznaje 

jakość moralną konkretnego czynu, który 

zamierza wykonać, którego właśnie 

dokonuje lub którego dokonała. Człowiek 

we wszystkim tym, co mówi i co czyni, 

powinien wiernie iść za tym, o czym wie, 

że jest słuszne i prawe. Właśnie przez sąd 

swego sumienia człowiek postrzega i 

rozpoznaje nakazy prawa Bożego”. (KKK 

1778).  

I tu na pierwszy plan wysuwa się 

rozum i roztropność. Wiele decyzji jest 

podejmowanych szybko, emocjonalnie i 

bez zastanowienia. Często później się ich 

żałuje, ale pewnych rzeczy nie da się już 

cofnąć. Dlatego warto zawsze przemyśleć 

sprawę, rozważyć za i przeciw, sięgnąć w 

głąb siebie i dopiero podjąć decyzję. Na 

chłodno, bez zbędnych emocji. To jest 

trudne, bo dziś serwuje się nam wszystko 

tak, żeby działać w 90 % na nasze emocje, 

zmysły, a uśpić zdrowy rozsądek. I ten 

wszechobecny hałas i gwar. Trudno 

cokolwiek usłyszeć. Ale warto odkryć 

obecność własnego sumienia i traktować 

go jako dar, dzięki któremu mamy 

wzrastać i żyć spokojnie.  Bez wyrzutów i 

poczucia winy, które usilnie tłumione i tak 

wracają, często ze zdwojoną siłą. Mamy 

jedną szansę, to od nas zależy, jak 

wykorzystamy nasz czas tu na ziemi, a 

warto żyć tak, aby niczego nie żałować.  

Anna Zielińska 

 

 

Jest inny świat… 
 

Jest inny świat, tak wiem gdzieś tu, nie za 

lasami tam, po prostu on jest tu. I czuję 

płonie światło tuż obok nas, tak czuję 

światło płonie. I złoty deszcz a tęcza tęcz 
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nad głową, wystarczy tylko spojrzeć 

– z piosenki Antoniny Krzysztoń 

 

Wielki Post w sposób szczególny 

pokazuje nam, że jest inny świat. Inny nie 

tylko w wymiarze życia i śmierci. 

Przechodząc przez Wielki Post, 

uczestnicząc w nabożeństwach (droga 

krzyżowa, gorzkie żale) czy rekolekcjach 

dostrzegamy inny, po części zakryty 

świat. 

Jezus w tych ostatnich dniach 

swojego życia okrutnie cierpiał. Ten 

świat, świat cierpienia, jest inny od tego, 

który widzimy codziennie. Ludzie 

zazwyczaj ukrywają to, że cierpią. Mogą 

ukrywać to z wielu powodów np. wstydu. 

Przechodząc ulicą widzimy pięknych 

ludzi, biegających, czasem zamyślonych 

czy zagadanych… zwykłych. Cierpienie 

nie jest modne. Jezus pokazuje nam ten 

tak realny świat. Na Golgocie nasz Pan 

pokazał każdą swoją ranę, pokaleczone 

ciało. 

Innym światem, który pokazuje nam 

Chrystus jest świat krzyża. Każdy ma 

swój. Jak pisze ks. Krzysztof Pawlina 

Droga dla wszystkich ta sama, tylko 

krzyże inne. Każdy ma swój osobisty, 

niepowtarzalny, wyjątkowy, ciężki. Tylko 

wtedy nie przygniecie cię jego ciężar, gdy 

wybierzesz się w drogę z Jezusem. Świat 

krzyża nie jest obcy żadnemu 

człowiekowi. A jednak jest to świat, o 

którym nie mówi się często. Słyszymy o 

krzyżu w kazaniach kapłanów, możemy 

przeczytać o nim w Piśmie Świętym, na 

katolickich stronach czy w czasopismach. 

Ten świat jest jednak po części zakryty. O 

naszych krzyżach wie nie wiele osób. 

Ukrywamy je, mówimy o nich wybranym, 

zaufanym ludziom. Ale ten świat także 

istnieje. Jezus uczy nas brać krzyż 

swojego życia i iść z Nim. 

Na końcu drogi, na Golgocie, 

pokazuje nam się jeszcze jeden inny 

świat. Tak niezwykle inny od naszego, 

którego nie jesteśmy tutaj w pełni 

doświadczyć. Droga do tego 

świata wiedzie przez krzyż i 

cierpienie. Tym innym światem 

jest niebo. Na krzyżu Chrystus 

nam na nie wskazuje i o nim 

przypomina. Niebo, to inny 

świat, w który wierzymy i do 

którego dążymy. Wielki Post nie 

zostawia nas na Wielkim 

Czwartku – cierpieniu, Wielkim 

Piątku – krzyżu, ale prowadzi nas 

do Wielkiej Niedzieli, do 

zmartwychwstania. Prowadzi nas 

do prawdy, że niebo istnieje i 

zostałodla nas otwarte.  

Patrząc z tej perspektywy, 

perspektywy wiecznego szczęścia 

w niebie, innego świata, zupełnie 

odmiennego od tego, który 

znamy można dojść do 

przekonania, że warto dla nieba 

zaryzykować wszystko. Krzyż i 

cierpienie uznać za drogę do 

nieba. Jezus przez całe swoje ziemskie 

nauczanie uczył człowieka miłości. Bo to 

miłość jest kluczem do nieba.  

Wielki Post. Czas, gdy poprzez 

różnorakie praktyki pokutne chcemy nie 

tylko przygotować się do świąt, ale także 

prawdziwie zmienić swoje życie. Oczami 

wiary zobaczyć inny świat, do którego 

dążymy mimo trudów, cierpienia, 

codziennego wysiłku. Niebo, patrząc w 

górę widzimy błękit, czasem myślę, że 

nadzieja powinna mieć właśnie niebieski 

kolor. Marność życia na ziemi ukazuje 

nam nie tylko Kochelet czy sam Chrystus, 

mówią o tym także święci. Oni dla nieba 

zaryzykowali wszystko, czasem byli 

wyśmiewani czy nazywani głupcami.  

Trzeba nam uwierzyć w ten inny 

świat, bo on nie jest daleko, jest tuż obok 

– jak słyszymy w piosence. Jezus nie po 

to poszedł za nas na krzyż, by utrudnić 

nam zbawienie, ale po to, by nam je dać, 

otworzyć niebo. Chce nas mieć w niebie, 

w innym świecie, tam gdzie panuje 

miłość. Do tego innego świata pokazał 

nam drogę biorąc krzyż i idąc na Golgotę, 

mimo upadków, trudu i bólu. Może warto 

dziś popatrzeć inaczej na życie, w 

perspektywie nieba, innego świata. 
 
Krzyż nie jest tylko znakiem: jest także 

mocnym orężem Chrystusa. Jest laską 

pasterską, którą on pewnie wyważa drogę 

do nieba - św. Teresa Benedykta od 

Krzyża 

Magdalena Maraj 

 

 

ZIEMIA ŚWIĘTA 

 – ZIEMIA JEZUSA 

JERYCHO 

 

 

 

Żadne miasto na świecie nie ma tak 

długiej historii jak Jerycho. Wykopaliska 

potwierdzają istnienie miasta około 6000 

lat przed Chrystusem. Jest ono oazą 

położoną około 260 m p.p.m. 

Jerycho znane jest ze Starego 

Testamentu, kiedy to Mojżesz prowadził 

Izraelitów do Ziemi Obiecanej. Na Górze 

Nebo, która leży na wschód od Jerycha i 

Jordanu, Bóg pozwolił Mojżeszowi ujrzeć 

Ziemię Obiecaną, ale jego stopy na niej 

nie stanęły. To Jozue poprowadził 

Izraelitów do Ziemi Obiecanej. Po drodze 

musiał przeprawić się przez Jordan i 

zdobyć ufortyfikowane Jerycho. Kiedy nie 

mógł zdobyć miasta, Bóg kazał kapłanom 

trąbić siedem razy na siedmiu trąbach, aż 

mury Jerycha rozpadły się, a miasto 

zostało zdobyte.  

Prawdopodobnie w okolicach Góry 

Nebo miała zostać ukryta Arka 

Przymierza, a co najistotniejsze to tu 

zmarł i został pochowany Mojżesz. 

Miejsce grobu Mojżesza jest nieznane.  

Ze Starego Testamentu wywodzi się 

zwrot “trąba jerychońska”, które oznacza 

kogoś głupiego, ofermę, niezdarę, w 

dodatku bardzo hałaśliwego. 

“Oto kraj, który poprzysiągłem 

Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi tymi 

słowami: dam go twemu potomstwu, 

dałem ci go zobaczyć własnymi oczami, 

lecz tam nie wejdziesz” Pwt,4  

“Mojżesz sługa mój umarł; teraz więc 

wstań, przepraw się przez ten oto Jordan, 

ty i cały ten lud, do ziemi, którą ja daję 

Izraelitom”  Joz, 1-21 

Jerycho wiąże się też z Nowym 

Testamentem poprzez przypowieść o 

Zacheuszu. Był on bogatym urzędnikiem 

celnym, współpracującym z Rzymianami, 

człowiekiem nie lubianym i pogardzanym 

przez ludzi. Zacheusz chcąc koniecznie 

zobaczyć przechodzącego przez Jerycho 

Jezusa wspiął się na sykomorę, zwaną też 

„oślą figą”, dającą nie jadalne owoce. Po 

tym zdarzeniu zaprosił Jezusa do siebie w 

gościnę. 

„Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem 

dziś muszę się zatrzymać w twoim domu” 

Łk, 19-7 

Z Jerychem związana jest też osnuta 

legendą „róża jerychońska”. Mówi ona, że 

Matka Boska w czasie ucieczki do Egiptu 

przejeżdżała przez wzgórza Jerycha i 

mimo, że była pora sucha, zaschnięte 

kłębki róży na jej widok rozkwitły i 

zazieleniły się. Wtedy Matka Boska 

naznaczyła je znakiem krzyża i 

obdarowała życiem wiecznym. 

Opracowanie: Jadwiga Warchoł 

 

 

Bóg zapłać parafianom z ul. 

Makuszyńskiego za sprzątanie i 

przygotowanie kościoła na niedzielę 

oraz za ofiarę na ogrzewanie 

kościoła: 

Ruiny starożytnego Jerycha  

Makieta Starożytnego Jerycha 
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Danuta Cwynar, Anna Froń, Monika 

Jamróz, Renata Jakim, Diana Kubicz, 

Barbara Leszczak, Ewa Pasierb, Zofia 

Miciuda, Hanna Miciuda, Artur Puc, 

Elżbieta Baran, Teresa Sowa, Anna 

Wyskiel, Ewa Banaś, Dorota 

Witkowska  

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

12 marca 2017 

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

1. Wielki Post to czas rozważania Męki Chrystusa. 

Zapraszamy na drogę krzyżową w piątki o godz. 18.00 i w 

niedziele po Mszy św. o godz. 11.30. Droga krzyżowa dla 

dzieci odbywa się w czwartki o godz. 17.30. Gorzkie Żale z 

kazaniem pasyjnym odprawiamy w niedzielę o godz. 16. 15. 

W Wielkim Poście warto przystąpić do sakramentu pokuty. 

W naszym kościele spowiedź odbywa się codziennie pół 

godziny przed każdą Mszą św.  

2. Dzisiaj przeżywamy Dzień modlitwy, postu i solidarności z 

misjonarzami. Po Mszy św. zbiórka do puszek na potrzeby 

misji świętych. 

3. W tym tygodniu po Mszach św. wieczornych odprawiać 

będziemy nowennę przed uroczystością św. Józefa. W 

przyszłą niedzielę różaniec przed Mszą św. o 11.30 

poprowadzą członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół WSD. W 

środę nabożeństwo do Matki Bożej Ostrobramskiej, a w 

piątek do Bożego Miłosierdzia. 

4. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 17.00 odbędzie 

się spotkanie dla kandydatów do bierzmowania. Natomiast w 

dniach 24-25 marca w Chmielniku odbędzie się Dzień 

Skupienia dla kandydatów oraz młodzieży z parafii. 

Szczegóły na stronie internetowej. 

5. Parafialny Zespół Caritas od przyszłej niedzieli marca 

będzie rozprowadzał baranki wielkanocne i kartki świąteczne. 

Ogłaszamy też akcję DAR SERCA – prosimy w czasie 

Wielkiego Postu o przynoszenie produktów żywnościowych o 

długim terminie ważności i składanie w koszu koło wejścia na 

chór, żywność będzie przekazana przed Wielkanocą dla 

rodzin z naszej parafii. 

6. Już dzisiaj ogłaszamy, że za dwa tygodnie, 26 marca, czyli 

w IV niedzielę Wielkiego Postu w naszym kościele odbędzie 

się II Koncert Pieśni Pasyjnej „Któryś za nas cierpiał rany”. 

Wystąpią zaproszone chóry oraz nasz chór „Alba Cantans”. 

Zapraszamy wszystkich do uczestnictwa, gdyż będzie to 

ważny etap naszego przygotowania się do Wielkiego 

Tygodnia.  

7. W porozumieniu z osiedlową filią Domu Kultury co kilka 

tygodni wyświetlane będą dobre filmy, z przesłaniem i do 

oglądnięcia z całą rodziną. Na pierwszą projekcję filmu pt. 

„Siła modlitwy” zapraszamy do Domu Kultury w sobotę 25 

marca na godz. 19.00. Wstęp wolny. 

8. Dziękujemy rodzinom z ul. Makuszyńskiego za 

przygotowanie kościoła na niedzielę oraz za ofiarę na 

ogrzewanie świątyni. Troskę o kościół tym tygodniu 

powierzamy dziesięciu kolejnym rodzinom z ul. 

Makuszyńskiego począwszy od Pani Bieniek (ul. 

Makuszyńskiego 18).  

9. Jak zwykle mamy duży wybór prasy katolickiej. Gość 

Niedzielny zawiera ciekawy artykuł o dobrych efektach 

praktyki postu, a Niedziela porusza wiele aktualnych 

zagadnień religijnych i społecznych ze świata, Polski i naszej 

diecezji. Zapraszamy też do lektury czasopism misyjnych dla 

dzieci. 

To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, 

Jego słuchajcie (Mt 17, 5) 

 

 

INTENCJE MSZY ŚW.  

12/03/2017 – 19/03/2017 

 

12/03 II Niedziela Wielkiego Postu 

7 30 

9 30 

+ Anna i Antoni Gierczak 

+ Helena Miąsik – 12. Msza św. gregoriańska 

11 30 O Boże błogosławieństwo dla za żyjących i życie 

wieczne dla zmarłych członków Apostolstwa 

Dobrej Śmierci  

17 00 + Maria i Tadeusz Szczepanik 

  

13/03 Poniedziałek 

7 00 + Helena Miąsik – 13. Msza św. gregoriańska 

18 00 1) + Franciszek Miciuda w 2. rocznicę śmierci 

2) + Krystyna Kalita od męża i córki; + Stefania 

Haśko od syna i wnuczki 

 

14/03 Wtorek 

7 00 + Jan Siciak od rodziny Siciaków z Kraczkowej 

18 00 

 

1) + Franciszek Miciuda w 2. rocznicę śmierci 

2) + Helena Miąsik – 14. Msza św. gregoriańska  

 

15/03 Środa 

7 00 + Alicja Materna od syna Jerzego, synowej i 

wnuka 

18 00 1) + Helena Miąsik – 15. Msza św. gregoriańska 

2) + Zofia Czurczak w 7. rocznicę śmierci od 

męża, dzieci i wnuków 

 

16/03 Czwartek 

7 00 + Helena Miąsik – 16. Msza św. gregoriańska 

18 00 1) + Józef Nowak 

2) + Marian Bazylak w 12. rocznicę śmierci 

 

17/03 Piątek 

7 00 + Anna Stolarczyk od Kazimierza Stolarczyka i 

rodziny ze Skawy 

18 00 1) + Józef Szetela 

2) + Helena Miąsik – 17. Msza św. gregoriańska  

18/03 Sobota 

7 00 + Helena Miąsik – 18. Msza św. gregoriańska 

18 00 1) + Marian, Czesław i Franciszka 

2) + Eustachia Pucqq 

 

19/03 III Niedziela Wielkiego Postu 

7 30 

 

9 30 

1) + Józef Rzeźnik 

2) + Helena Miąsik – 12. Msza św. gregoriańska 

o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla s. Józefy 

11 30 1) + Józef 

2) za żyjących i zmarłych braci z róży św. Józefa 

17 00 + Stanisława i Eugeniusz Kwarta 
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