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EWANGELIA  

J 4, 5-10 

Jezus przybył do miasta 

samarytańskiego zwanego Sychar, w 

pobliżu pola, które dał Jakub synowi 

swemu, Józefowi. Było tam źródło 

Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział 

sobie przy źródle. Było to około szóstej 

godziny. 

Wówczas nadeszła kobieta z 

Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus 

rzekł do niej: «Daj Mi pić!» Jego 

uczniowie bowiem udali się przedtem 

do miasta, by zakupić żywności. 

Na to rzekła do Niego 

Samarytanka: «Jakżeż Ty, będąc 

Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, 

bym Ci dała się napić? » Żydzi bowiem 

i Samarytanie unikają się nawzajem. 

Jezus odpowiedział jej na to: «O, 

gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim 

jest Ten, kto ci mówi: „Daj Mi się 

napić”, to prosiłabyś Go, a dałby ci 

wody żywej». 

Czytaj dalej w Biblii 

(do 42 wersetu) … 

 

Okiem proboszcza 

Trzeci tydzień Wielkiego Postu 

naznaczony będzie kilkoma ważnymi 

wydarzeniami w parafii. Pierwszym z 

nich jest uroczystość Zwiastowania 

Pańskiego. Obchodzi się ją zawsze 25 

marca, dokładnie dziewięć miesięcy 

przed Bożym Narodzeniem. Oczywiście 

nie jest przypadkiem wybór 

takiej daty, gdyż w momencie 

Zwiastowania pod sercem 

Maryi rozpoczęło się ziemskie 

życie Jezusa. Właśnie dlatego 

co roku w uroczystość 

Zwiastowania Pańskiego 

modlimy się o poszanowanie i 

świętość każdego ludzkiego 

życia. Piękną tradycją w 

polskim Kościele jest tzw. 

Duchowa adopcja dziecka 

poczętego, czyli codzienna 

modlitwa za poczęte w łonie matki 

dziecko, którego życie jest zagrożone. 

Aby włączyć się w Duchową adopcję 

wystarczy zabrać z kościoła deklarację, 

wypełnić ją, złożyć w dniu 25 marca, a 

później codziennie przez dziewięć 

miesięcy odmawiać tzw. Modlitwę 

codzienną. Nie jest to duży wysiłek 

duchowy, ale jego owoce są ogromne. 

Kościół zawsze wspierał ludzkie życie 

od poczęcia, aż do naturalnej śmierci. 

Włączmy się w modlitwę za 

nienarodzone dzieci. 

W ten sam dzień, w uroczystość 

Zwiastowania Pańskiego obchodzić 

będziemy 25. rocznicę utworzenia 

diecezji rzeszowskiej. Dokładnie 25 

marca 1992 roku św. Jan Paweł II 

dokonał reorganizacji struktur polskiego 

Kościoła. Jedną ze zmian było 

powołanie do istnienia diecezji 

rzeszowskiej, której pierwszym 

pasterzem został ks. bp Kazimierz 

Górny. Większość historii naszej parafii 

to czasy diecezji rzeszowskiej. Ks. bp 

Górny poświęcał kamień węgielny u 

początków budowy naszego kościoła, a 

ks. bp Jan Wątroba konsekrował 

naszą świątynię. Jesteśmy częścią 

Kościoła rzeszowskiego, a srebrny 

jubileusz jego istnienia niech będzie 

okazją do gorliwej modlitwy o Boże 

błogosławieństwo dla całej naszej 

diecezji.  

Jak już informowaliśmy, 26 

marca, czyli w najbliższą niedzielę w 

naszym kościele odbędzie się II Koncert 

Pieśni Pasyjnej „Któryś za nas cierpiał 

rany”. Wystąpią w nim zaproszone 

chóry. Rozpoczęcie koncertu o godz. 

16.45. Zapraszamy wszystkich parafian 

do uczestnictwa i do modlitwy słowami 

starych polskich pieśni pasyjnych. W 

związku z koncertem zmienione będą 

godziny Gorzkich Żali i Mszy św. 

wieczornej. Msza św. wieczorna 

zostanie odprawiona wyjątkowo o godz. 

16.00, a Gorzkie żale o godz. 15.15. 

Prosimy, aby wziąć pod uwagę te 

zmiany.  

W sobotę 25 marca na godz. 19.00 

zapraszamy do Domu Kultury na 

projekcję pierwszego filmu z cyku 

„Filmy z przesłaniem”. Wyświetlony 

zostanie film pt. „Siła modlitwy”. 

Wstęp wolny. Już za dwa tygodnie 

rozpoczniemy rekolekcje parafialne. 

Módlmy się o dobre przeżycie tego 

czasu oraz o dary Ducha Świętego dla 

Księdza Rekolekcjonisty, którego słów 

będziemy słuchali. Plan rekolekcji 

zostanie opublikowany w przyszłym 

tygodniu. 

Wszystkim parafianom i 

gościom życzymy dobrego przeżycia 

kolejnego tygodnia Wielkiego Postu. 

Niech Chrystus prowadzi nas zawsze do 

coraz dojrzalszej wiary w Niego. 

 ks. Tomasz – proboszcz 

 

Święci z witraży (VI) 
Święty Wincenty a’ Paulo 

 

 
 

Święty Wincenty a’ Paulo - patron 

dzieł miłosierdzia - urodził się 24 

kwietnia 1581 r. w Pouy, nędznej 

wioseczce piętnastu glinianych chałupek 

(obecnie St-Vincent-de-Paul w 
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południowo-zachodniej Francji), jako 

trzecie z sześciorga dzieci, w biednej, 

wiejskiej rodzinie. Od najmłodszych lat 

musiał pomagać w ciężkiej pracy w 

gospodarstwie i wychowywaniu 

młodszego rodzeństwa. Jako 

czternastoletni chłopiec rozpoczął szkołę 

u franciszkanów w Dax. Na opłacenie 

szkoły zarabiał korepetycjami. Następnie 

podjął studia teologiczne w Tuluzie. W 

wieku 19 lat został kapłanem. Studia te 

zakończył w 1604r. Później studiował na 

uniwersytecie w Rzymie i w Paryżu, 

zdobywając licencjat z prawa 

kanonicznego w  1623r.. 

Papież Paweł V wysłał Wincentego 

do Francji w bliżej nieznanej misji na 

dwór Henryka IV. Tam pozyskał zaufanie 

królowej, Katarzyny de Medicis, która 

obrała go sobie za kapelana, mianowała 

go swoim jałmużnikiem i powierzyła mu 

opiekę nad Szpitalem Miłosierdzia. 

Stało się to dla Wincentego powodem 

ogromnego kryzysu religijnego. Będąc 

skoncentrowanym wyłącznie na tym, co 

może osiągnąć jedynie własnymi siłami 

uciekał od świata biedy, w której wzrastał.  

Zmianę w jego sposobie myślenia 

przyniosła mu dopiero znajomość z ks. 

Pierre de Berrulle, który gromadząc 

wokół siebie kapłanów, ukazywał im 

wielkość i znaczenie posługi kapłańskiej. 

Wincenty niemało zawdzięczał też św. 

Franciszkowi Salezemu i św. Franciszce 

de Chantal. Zaczął dostrzegać ludzką 

nędzę materialną i moralną.  

Duże znaczenie w życiu Wincentego 

odegrało zdarzenie, jakie miało miejsce 

25 stycznia 1617r. w Folleville, w 

uroczystość nawrócenia św. Pawła. W 

trakcie rekolekcji, które tam głosił 

wezwany do człowieka na łożu śmierci 

usłyszał od niego wyznanie, że jego życie 

całkowicie rozminęło się z prawdą, że 

ciągle udawał kogoś innego niż był w 

rzeczywistości. Dla Wincentego był to 

wstrząs. Zrozumiał, że Bóg potwierdza 

swoją obecność w ubóstwie duszy.  

Odtąd Wincenty zaczął gorliwie 

służyć ubogim i pokrzywdzonym. Złożył 

Bogu ślub poświęcenia się ubogim. Głosił 

im Chrystusa i ewangeliczną prawdę. 

Przez pewien czas głosił Chrystusa 

galernikom. Zgromadził  wokół siebie 

kilku kapłanów, którzy w sposób bardzo 

prosty głosili ubogim Słowo Boże. W taki 

sposób w 1625 r. powstało Zgromadzenie 

Księży Misjonarzy - lazarystów. 

Powoływał seminaria duchowne, dbając o 

szczególne przygotowanie młodych 

mężczyzn do kapłaństwa. 

Organizował im specjalne 

rekolekcje przed 

święceniami. Założył 

również stowarzyszenie Pań 

Miłosierdzia, które w 

sposób zorganizowany 

zajęły się biednymi, 

porzuconymi dziećmi, 

żebrakami i kalekami. W 

1633 r. spotkał się ze św. 

Ludwiką, co zaowocowało powstaniem 

Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia 

zwanych szarytkami (od franc. charite - 

miłosierdzie).  

W okresie zamieszek politycznych 

w Paryżu w latach 1648-1653 (tzw. 

frondy) Wincenty niósł pomoc 

głodującym, dotkniętym nieszczęściami i 

zniszczeniami wojennymi.  Był 

najbardziej szanowanym i poszukiwanym 

księdzem w ówczesnej Francji.  

Wincenty zmarł w 1660 r. Już wtedy Jego 

misjonarze pracowali w większości 

krajów europejskich i na misjach w 

Afryce północnej. W 1651 r. przybyli 

również do Polski. W 1707 r. w 

Warszawie staraniem ks. Wawrzyńca 

Stanisława Benika ze Zgromadzenia 

Księży Misjonarzy świętego Wincentego 

à Paulo został wydany pierwszy tekst 

Gorzkich Żali pod tytułem „Snopek Mirry 

z Ogrodu Gethsemańskiego albo żałosne 

Gorzkie Męki Syna Bożego […] 

rozpamiętywanie”. Było to początkiem 

odprawiania nabożeństw pasyjnych, 

najpierw w Warszawie, a później w całej 

Polsce.  

13 sierpnia 1729 papież Benedykt 

XIII wyniósł Wincentego do chwały 

błogosławionych, a papież Klemens XII 

kanonizował go 16 czerwca 1737 r.. Leon 

XIII w 1885 r. uznał św. Wincentego za 

patrona wszystkich dzieł miłosierdzia w 

Kościele katolickim. Jest on także 

patronem zgromadzenia lazarystów, 

szarytek, kleru, podrzutków, więźniów, 

organizacji charytatywnych i szpitali. 

Jego ciało spoczywa w kryształowej 

trumnie w kaplicy domu macierzystego 

św. Łazarza w Paryżu, a serce 

w osobnym relikwiarzu w paryskiej 

kaplicy domu Sióstr Miłosierdzia przy 

rue du Bac, gdzie w 1830 roku św. 

Katarzynie Labouré, od  Cudownego 

Medalika, objawiła się Matka Boża.  

Święto św. Wincentego obchodzone 

jest w rocznicę jego śmierci – 27 

września. Papież Jan Paweł II 

wspominając jego życie, mówił: 

„Człowiek nie rodzi się świętym. … 

Stawanie się świętym oznacza trudne 

zaangażowanie, które trwa całe życie”. 

W obrazach przedstawiany jest w długiej 

szacie zakonnej i szerokim płaszczu z 

dzieckiem w ramionach i dzieckiem 

u stóp, krucyfiksem i aniołem. 

Św. Wincenty: „Prawdziwa miłość 

otwiera ramiona a zamyka oczy.” 
 

opracowanie: janka 

 

ZIEMIA ŚWIĘTA 

– ZIEMIA JEZUSA (3) 
 

HAJFA 
 

Hajfa to miasto portowe Morza 

Śródziemnego, trzecie pod względem 

wielkości w Izraelu, które położone jest u 

podnóża Góry Karmel (546 m n.p.m.). 

W mieście znajduje się przepiękny ogród 

Bahaistów (sekta perska), a w nim 

świątynia ze złotą kopułą. 

Hajfa to jednak nade wszystko Góra 

Karmel wznosząca się ponad portowym 

miastem. Hebrajska nazwa Góry Karmel 

to „ogród boży” lub „boża winnica”.  

Na górze znajduje się Klasztor i 

Kościół Karmelitów nazywany Stella 

Maris (Gwiazda Morza). Świątynię 

poświęcono Maryi (Matce Boskiej 

Szkaplerznej), ale też prorokowi 

Eliaszowi. W prezbiterium kościoła 

znajduje się Grota Eliasza, a nad nią ołtarz 

z figurką Maryi z Dzieciątkiem Jezus na 

tronie, wykonaną z drewna cedrowego i 

porcelany. Kopułę świątyni bogato zdobią 

malowidła – w centrum znajduje się 

słońce, którego promienie rozdzielają 

wielką kolistą powierzchnię na cztery 

większe i cztery mniejsze części. Z 

większych części dwie dedykowane są 

Maryi, w tym Świętej Rodzinie 

powracającej z Egiptu, która na jakiś czas 

zatrzymała się w okolicy Karmelu, trzecia 

przedstawia proroka Eliasza z ognistym 

rydwanem, a czwarta objawienie Matki 

Boskiej Karmelskiej. W czterech 

mniejszych częściach przedstawieni są: 

król David z harfą oraz prorocy, w tym 

Izaak i Ezechiel. Na zaokrągleniu kopuły 

znajdują się czterej Ewangeliści. 

Eliasz był prorokiem, który na 

Górze Karmel udowodnił Izraelitom, że 

jest jeden Bóg. Podczas składania ofiary 

prosił on Boga, aby Bóg spadł w postaci 

ognia. Wyznawcom Baala, mimo, że 

prosili, Bóg się nie objawił. Po 

zakończeniu uroczystości Eliasz kazał 

pozabijać 450 bałwochwalczych 

proroków Baala. Po tym zdarzeniu musiał 

się ukrywać. Na Górze Karmel Eliasz 

uprosił Boga o deszcz, który spadł po 

trzech latach suszy. 

“Wysłuchaj mnie o Panie. Wysłuchaj, aby 

ten lud zrozumiał, że Ty, o Panie, jesteś 

Bogiem i Ty nawróciłeś ich serce”  Krl 

18-37 

Prorok Eliasz jest też patronem 

dobrej śmierci, gdyż wstąpił do nieba na 

ognistym rydwanie. 

Według tradycji w 

Grocie Eliasza miała 

schronić się, 

powracająca z 

Egiptu, Święta 

Rodzina. 

Od siedmiu wieków 

w użyciu chrześcijan 

jest szkaplerz 

Najświętszej Maryi 

Panny z Góry 
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Karmel. Słowo szkaplerz oznacza „szatę 

wierzchnią”, a także wyraża wspólnotę i 

ufność w opiekę Maryi. 

 

Opracowanie: 

Jadwiga Warchoł 

Cienie znikają, 

 Gdy wschodzi słońce… 
 

Spojrzyjmy na św. Józefa. On nam 

podpowiada, jak dbać o wiarę, która jest 

warunkiem tego, żeby korzystać z Bożej 

łaski, Bożej prawdy. Podpowiada, jak 

wiarę pielęgnować, jak ją rozwijać, a 

przez to jak naprawdę dbać o rozwój 

Kościoła jako wspólnoty serc - bp. 

Andrzej Czaja 

 

Święty Józef to jeden z tych 

świętych, który zawsze mnie zachwyca. 

To taki niezwykły zwykły święty. Czasem 

można pomyśleć, że św. Józef to taki 

„nijaki” święty, bo 

przecież Pismo święte 

nie wiele o nim mówi, a 

on sam nie mówi nic. Nie 

wiele o nim wiemy 

oprócz tego, że był cieślą 

z Nazaretu, został 

zaślubiony z Maryją a 

dowiedziawszy się o tym, 

że spodziewa się dziecka 

nie chciał Jej zhańbić. 

Biblia podpowiada nam, 

że Józef jest mężem 

sprawiedliwym: Mąż Jej, 

Józef, który był człowiekiem 

sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na 

zniesławienie, zamierzał oddalić Ją 

potajemnie Mt 1, 19. 

Pięknie o św. Józefie mówi nam Jan 

Dobraczyński z książce Cień Ojca. 

Ukazuje nam św. Józefa jako człowieka, 

który zmaga się wewnętrznie z tym, co go 

spotyka. Józef miał wiele wątpliwości i 

zadawał sobie wiele pytań, ale w tym 

wszystkim, co go spotykało niezwykle 

zawierzył Bogu i stawiał Go na 

pierwszym, najważniejszym miejscu w 

życiu. 

Jan Dobraczyński pisze: Może 

przyjdzie czas, że rodzice przestaną Mu 

być potrzebni i będą mogli zwrócić się do 

siebie? Może zostaną z sobą w domu, gdy 

On odleci do swych wielkich spraw. Ale 

czy ona potrafi kochać jednocześnie tego 

cudownie zesłanego Syna i jego, który jest 

tylko cieniem? Miłość matki do syna 

wyrasta z miłości do ojca. Ale to nie 

będzie mój Syn! Będzie miał swego 

prawdziwego Ojca, który rozepnie nad 

Nim i nad Jego matką płaszcz swej 

potężnej opieki. Ja pozostanę na zawsze 

cieniem. Cienie znikają, gdy wschodzi 

słońce… 

Józef kochał Maryję, szczerą i 

prawdziwą miłością. Wiedział i wierzył, 

że urodzi kogoś niezwykłego – 

prawdziwego Boga. Możemy zadać sobie 

pytanie ile kosztowała go ta świadomość, 

że nigdy nie będzie mógł być z kobietą, 

którą kocha, a dziecko, które będzie 

wychowywał będzie Bożym Synem. 

Przed nim wielkie zadanie, może budziła 

się w nim także taka ludzka obawa czy 

podoła? Jan Dobraczyński ukazuje nam 

inny obraz Józefa, jako zatroskanego i 

kochającego męża i ojca. Tego, który 

pozostał w cieniu, usunął się na boczny 

plan, po to by Jezus mógł i był 

najważniejszy, jednak zawsze był przy 

rodzinie.  

Postawa Józefa wiele nas uczy. 

Święty Józef wcale nie jest „nijakim” 

świętym. Bóg nie powierzyłby Swojego 

Syna pierwszej lepszej osobie. Józef był 

pokorny, wyrozumiały a nade wszystko 

wierzył w Boże Słowa, ufał. Tego 

możemy uczyć się od tego patrona, ale nie 

tylko.  

Jak piszą święci, św. Józef jest 

patronem spraw wszelkich, szczególnie: 

Kościoła, życia rodzinnego, ojców, 

rzemieślników, 

sierot, a także cieśli, 

drwali, 

rękodzielników, 

robotników, 

wszystkich 

pracujących i 

uciekinierów. 

Wzywany jest także 

jako patron dobrej 

śmierci. 

Święty Józef 

uczy nas miłości i 

przyjmowania woli 

Bożej. Uczy każdego 

z nas jak być „cieniem” tak by i przez 

nasze życie można było zobaczyć Boga, 

by to On był najważniejszy w naszym 

życiu. Uczy także ojcostwa, służby, 

dawania siebie w prostych gestach i 

codziennej pracy, uczy nas cichego 

trwania przy Jezusie i drugim człowieku, 

obecności, zwykłości poprzez sumienne 

wykonywanie codziennych rzeczy.  

Wspomnienie św. Józefa obchodzimy 19 

marca. 

 

Od niektórych świętych otrzymujemy 

pomoc w szczególnych sprawach, ale od 

św. Józefa pomoc jest udzielana we 

wszystkich, a poza tym broni on tych 

wszystkich, którzy z pokora zwracają się 

do niego - św. Bernard z Clairvaux 

Magdalena Maraj 

 

 

 

Maryja rozwiązująca węzły 
 

Ostatnio znalazłam w moim 

rodzinnym domu książeczkę o takim 

samym tytule. Oczywiście 

zainteresowałam się, bo zaciekawiła mnie 

okładka. Zaczęłam czytać i stwierdziłam, 

że trzeba dotrzeć z tą informacją do 

naszych parafian. O tym, że moc Maryi 

jest potężna wspominać nie trzeba. Tłumy 

ludzi modlących się na Jasnej Górze i w 

innych Sanktuariach maryjnych świata, 

mówią same za siebie.  Słuchałam kiedyś 

wypowiedzi pewnego egzorcysty, który 

powiedział, że w momencie, kiedy 

wzywana jest Matka Boża, zły duch 

natychmiast ucieka.  

Ale wróćmy do książeczki. 

Wstawiennictwu Maryi rozwiązującej 

węzły powierzają się małżonkowie 

podczas ceremonii ślubnej, w rodzinnych 

sytuacjach konfliktowych i 

skomplikowanych sytuacjach życiowych. 

Obraz powstał w Augsburgu ok. 1700 

roku, ale prawdziwy kult Maryi 

Rozwiązującej Węzły (Supły) zaczął się w 

latach osiemdziesiątych XX wieku, dzięki 

księdzu Jorge Mario Bergoglio , obecnie 

papieżowi Franciszkowi.  

W książeczce znajduje się między 

innymi modlitwa ułożona przez Papieża. 

Przyszły Ojciec Święty odwiedził 

pewnego dnia współbraci w Augsburgu w 

czasie studiów we Frankfurcie. Urzekł go 

obraz wspomnianej Maryi. Zabrał do 

Argentyny obrazki z wizerunkiem Matki 

Boskiej Rozwiązującej Węzły i zaczął 

popularyzować jej kult. „Jak Ewa przez 

swoje nieposłuszeństwo zrobiła węzeł 

nieszczęścia dla rodzaju ludzkiego, tak 

Maryja rozwiązała go przez swoje 

posłuszeństwo” (św. Ireneusza, biskup z 

Lyon, t 202).  

Historia obrazu zaczęła się w 1615 

roku, kiedy to niemiecki szlachcic 

Wolfgang Langenmantel, pochodzący z 

Augsburga, zmagał się z problemami 

małżeńskimi. Wraz z żoną Sophie Rentz 

żył w separacji. Zamieszkali osobno, 

groził im rozpad związku. Chcąc ratować 

rodzinę, Wolfgang udał się do klasztoru 

Jezuitów w oddalonym o 70 km 

Ingolstadt. Tam spotkał o. Jakoba Rema. 

Trzykrotnie go odwiedzał, prosząc o 

modlitwę i poradę.  Za czwartym razem 

przyniósł ze sobą białą, zasupłaną 

kilkoma węzłami ślubną taśmę, którą 

został związany wraz z żoną w dniu ich 

ślubu jako znak nierozerwalności 

małżeństwa. O. Jakob klęknął przed 

wizerunkiem Matki Bożej, i modląc się, 

zaczął rozsupływać poszczególne węzły. 

Gdy taśma była na nowo gładka, polecił 

szlachcicowi powrócić do domu.  

Kilka dni później jego żona 

zdecydowała się na zaniechanie planów 

rozwodowych i powrót do męża.  W 1700 

r. wnuk Wolfganga i Sophie, będąc 

księdzem i zarazem kanonikiem kościoła 

pw. św. Piotra w Augsburgu, zlecił 

namalowanie obrazu Matki Bożej 

Rozwiązującej Węzły i umieścił go w 

bocznej kaplicy kościoła jako pamiątkę 

cudownego uratowania rozpadającego się 

małżeństwa swoich dziadków.   

Papież Franciszek rozsławił kult 

obrazu w Argentynie oraz Brazylii. 

Stamtąd wizerunek Maryi przeniósł się do 

Ameryki Środkowej, Europy i Azji. Znane 

jest tysiące świadectw o uratowaniu 

małżeństw, zażegnaniu konfliktów, 

nieporozumień między rodzicami i 

dziećmi, za wstawiennictwem Maryi 
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Rozwiązującej Węzły.  Słynny złotnik 

argentyński wykonał wyjątkowy kielich 

ozdobiony wizerunkiem wspomnianej 

Maryi, jako dar dziękczynny narodu dla 

Papieża Franciszka za pokazanie obrazu 

Maryi, obecnie bardzo kochanej i 

czczonej.  W książeczce znajduje się 

nowenna i liczne modlitwy. 

 

Anna Zielińska 

 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

19 marca 2017 

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 
 

1. Kalendarz liturgiczny: 

 poniedziałek uroczystość św. Józefa, przeniesiona ze 

względu na dzisiejszą niedzielę 

 sobota uroczystość Zwiastowania Pańskiego i Dzień 

Świętości Życia. W czasie Mszy św. o godz. 18.00 

będzie możliwość przystąpienia do duchowej adopcji 

dziecka poczętego. 

2. W sobotę obchodzić będziemy 25. Rocznicę powołania 

diecezji rzeszowskiej. Pamiętajmy w modlitwie o naszym 

Kościele lokalnym.  

3. Za tydzień ostatnia niedziela miesiąca. Składkę 

przeznaczymy na cele inwestycyjne.  

4. W przyszłą niedzielę różaniec przed Mszą św. o 11.30 

poprowadzi róża Matki Bożej Częstochowskiej.  

5. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 17.00 spotkanie dla 

kandydatów do bierzmowania.  

6. Parafialny Zespół Caritas rozprowadza baranki 

wielkanocne oraz kartki świąteczne. Prosimy także o 

przynoszenie produktów żywnościowych o długim 

terminie ważności i składanie w koszu. Złożone dary będą 

przekazane rodzinom z naszej parafii. 

7. W najbliższą niedzielę o godz. 16.45 w naszym kościele 

odbędzie się II Koncert Pieśni Pasyjnej „Któryś za nas 

cierpiał rany”. W związku z koncertem w przyszłym 

tygodniu zmienią się godziny Gorzkich Żali i Mszy św. 

wieczornej. Gorzkie Żale 26 marca będą o godz. 15.15, a 

Msza św. o godz. 16.00. Prosimy, aby wziąć pod uwagę te 

zmiany. 

8. W piątek i sobotę młodzież z naszej parafii będzie 

przeżywała dzień skupienia w Chmielniku. Do środy 

można zgłosić swój udział u ks. Kamila. Szczegóły na 

stronie internetowej. 

9. W sobotę na godz. 19.00 zapraszamy do naszego 

osiedlowego Domu Kultury na projekcję filmu pt. „Siła 

modlitwy”. Wstęp wolny.  

10. Troskę o kościół tym tygodniu powierzamy dziesięciu 

pierwszym rodzinom z ul. Czesława Miłosza (od strony ul. 

Makuszyńskiego) oraz rodzinom z ul. Jana Brzechwy. 

11. Zapraszamy do lektury prasy katolickiej.  

Panie, daj nam żywej wody, abyśmy nie pragnęli 

 

 

INTENCJE MSZY ŚW.  

19/03/2017 – 26/03/2017 

 

19/03 III Niedziela Wielkiego Postu 

7 30 

9 30 

1) + Józef Rzeźnik 

2) + Helena Miąsik – 19. Msza św. 

gregoriańska 

o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla s. 

Józefy w dniu imienin 

11 30 1) + Józef 

2) za żyjących i zmarłych braci z róży św. 

Józefa 

17 00 + Stanisława i Eugeniusz Kwarta 

  

20/03 Poniedziałek – uroczystość św. Józefa, 

Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny 

7 00 + Helena Miąsik – 20. Msza św. gregoriańska 

18 00 1) + Józef i Anna Płonka 

2) + Józef Rzeźnik 

 

21/03 Wtorek 

7 00 + Stefan, Karolina, Stanisław 

18 00 

 

1) + Teresa Rak 

2) + Helena Miąsik – 21. Msza św. 

gregoriańska  

 

22/03 Środa 

7 00 + Helena Miąsik – 22. Msza św. gregoriańska 

18 00 + Zofia Czurczak w 7. rocznicę śmierci od 

męża, dzieci i wnuków 

 

23/03 Czwartek 

7 00 + Helena Miąsik – 23. Msza św. gregoriańska 

18 00  + Aniela, Katarzyna, Kazimierz 

 

24/03 Piątek 

7 00 + Helena Miąsik – 24. Msza św. gregoriańska 

18 00 + Stefan i Katarzyna Leś w 22. rocznicę 

śmierci 

  

25/03 Sobota – uroczystość Zwiastowania 

Pańskiego 

7 00 + Helena Miąsik – 25. Msza św. gregoriańska 

18 00 1) + Anna i Tadeusz Porada 

2) + Helena i Ferdynand Duliban oraz + 

Stanisława, Franciszek, Danuta Hajnosz 

 

26/03 IV Niedziela Wielkiego Postu 

7 30 

9 30 

+ Helena Miąsik – 19. Msza św. gregoriańska 

+ Apolonia Bereś 

11 30 + Władysław (w 3. rocznicę śmierci) i 

Bronisława Pyra 

16 00 + Albert Szczepanik 
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