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Od 1 marca wieczorna Msza święta w dni powszednie  

odprawiana będzie o godz. 18.00 
EWANGELIA  

(Mt 6,24-34) 

Nikt nie może dwom panom 

służyć. Bo albo jednego będzie 

nienawidził, a drugiego będzie 

miłował; albo z jednym będzie 

trzymał, a drugim wzgardzi. Nie 

możecie służyć Bogu i Mamonie. 

Dlatego powiadam wam: Nie 

troszczcie się zbytnio o swoje życie, o 

to, co macie jeść i pić, ani o swoje 

ciało, czym się macie przyodziać. 

Czyż życie nie znaczy więcej niż 

pokarm, a ciało więcej niż odzienie? 

Przypatrzcie 

się ptakom w 

powietrzu: nie 

sieją ani żną i nie 

zbierają do 

spichlerzy, a 

Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż 

wy nie jesteście ważniejsi niż one? 

Kto z was przy całej swej 

trosce może choćby jedną 

chwilę dołożyć do wieku 

swego życia? A o odzienie 

czemu się zbytnio 

troszczycie?  

Przypatrzcie się liliom 

na polu, jak rosną: nie pracują ani 

przędą. A powiadam wam: nawet 

Salomon w całym swoim przepychu 

nie był tak ubrany jak jedna z nich. 

Jeśli więc ziele na polu, które dziś 

jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, 

Bóg tak przyodziewa, to czyż nie tym 

bardziej was, małej wiary?  

Nie troszczcie się więc zbytnio i 

nie mówcie: co będziemy jeść? co 

będziemy pić? czym będziemy się 

przyodziewać? Bo o to wszystko 

poganie zabiegają. Przecież Ojciec 

wasz niebieski wie, że tego 

wszystkiego potrzebujecie. Starajcie 

się naprzód o królestwo /Boga/ i o 

Jego Sprawiedliwość, a to wszystko 

będzie wam dodane. Nie troszczcie 

się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy 

dzień sam o siebie troszczyć się 

będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy. 

Okiem proboszcza 

Już za trzy dni, czyli w 

Środę Popielcową wejdziemy w 

okres Wielkiego Postu, czyli 

czterdziestu dni przygotowania do 

Triduum Paschalnego/ Wielki Post 

to bez wątpienia najważniejszy czas 

w całym roku liturgicznym, gdyż 

pozwala każdemu uczniowi 

Chrystusa na zatrzymanie się i 

dostrzeżenie konieczności 

nawrócenia się. Bo tylko 

człowiek, który zobaczy swój 

grzech może zrozumieć, jak 

wiele Chrystus dla niego zrobił 

umierając na krzyżu i 

zmartwychwstając. 

Wielki Post, jak co 

roku, będzie czasem bardzo 

intensywnym. W Środę 

Popielcową na Msze św. 

odprawimy o godz. 7.00, 9.00 

i 18.00. W czasie każdej Mszy św. 

odbędzie się obrzęd posypania głów 

popiołem na znak zaproszenia do 

wejścia na drogę wielkopostnego 

nawrócenia. Główne nabożeństwo 

drogi krzyżowej odprawiane będzie 

w każdy piątek o godz. 18.00. 

Wszystkie dzieci zapraszamy na 

drogę krzyżową w czwartki na godz. 

17.30. Drogę krzyżową odprawiać 

będziemy także w niedziele po 

Mszy św. o godz. 11.30 dla 

wszystkich, którzy nie mogą w niej 

uczestniczyć w piątki. Bardzo 

ważnym nabożeństwem w czasie 

Wielkiego Postu są zawsze Gorzkie 

Żale. Będziemy w nich uczestniczyć 

w każdą niedzielę o godz. 16.15.  

Dzisiaj rozpoczyna się 

Tydzień Modlitw o Trzeźwość 

Narodu, a Wielki Post wzywa 

właściwie wszystkich nas do 

trzeźwości i abstynencji, która może 

być doskonałym postanowieniem na 

najbliższe 40 dni. W Środę 

Popielcową – jak co roku – zostanie 

wystawiona Księga Trzeźwości, do 

której można będzie wpisywać 

swoje imiona i nazwiska jako dar i 

wielkopostne postanowienie 

całkowitej abstynencji. 

Wielki Post to także nasze 

zaangażowanie w pomoc innym. 

Corocznym zwyczajem diecezjalna 

Caritas przygotowała skarbonki na 

jałmużnę wielkopostną oraz baranki 

wielkanocne. Wszyscy natomiast 

jesteśmy wezwani do miłosierdzia 

na rzecz naszych bliźnich. 

Parafialny Zespół Caritas zaprasza 

do zaangażowania się wszystkie 

osoby w działalność charytatywną w 

parafii. Angażując się w działalność 

Caritas można bardzo konkretnie 

pomóc potrzebującym oraz 

wypełnić uczynki miłosierdzia, o 

których tak wiele mówiło się w 

zakończonym niedawno Roku 

Jubileuszowym. 

W czasie Wielkiego Postu 

odbędą się także dwa ważne 

wydarzenia w parafii. Pierwsze z 

nich to rekolekcje wielkopostne, 

które rozpoczną się w niedzielę 2 

kwietnia. Drugim wydarzeniem 

będzie II Koncert Pieśni Pasyjnej 

„Któryś za nas cierpiał rany” z 

udziałem zaproszonych chórów i 

pod patronatem Księdza Biskupa 

Ordynariusza. Koncert odbędzie się 

w niedzielę 26 marca.  
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Jak już ogłaszaliśmy 

wcześniej, od Środy Popielcowej 

Msze św. wieczorne w dni 

powszednie odprawiane będą o 

godz. 18.00. 

 ks. Tomasz – proboszcz 

 
 

 
W ubiegły czwartek (23 lutego) 

zmarł Ks. Prałat Jan Delekta, 

proboszcz parafii katedralnej pw. 

Najświętszego Serca Pana Jezusa w 

Rzeszowie. 

 

Ks. Jan Delekta urodził się 

05.08.1954 r. w Łowisku. Święcenia 

kapłańskie przyjął 08.06.1980 r. w 

katedrze w Przemyślu z rąk bpa 

Ignacego Tokarczuka. 

Po święceniach był wikariuszem w 

parafiach: Kosina (1980-1985) i 

Rzeszów – Fara (1985-1988). Jako 

proboszcz prawował w parafiach: 

Polany (1988-1993), Ropczyce – 

Przemienienia Pańskiego (1993-

2011) Rzeszów– Najświętszego 

Serca Pana Jezusa (2011-2017). 

 

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu 

wieczne spoczywanie! 

 

 

 

Bo prochem jesteś… 

 
Przed nami kolejny, po 

Bożym Narodzeniu i czasie 

zwykłym, okres w 

roku. To okres 

Wielkiego Postu, który 

rozpoczynamy Środą 

Popielcową. Dlaczego 

akurat środą? 

 

Pierwsi chrześcijanie zaczynając 

świętować Zmartwychwstanie za 

najważniejszą uważali niedzielę, jednak 

już w II wieku stwierdzono, że jedna 

niedziela w roku powinna być w sposób 

szczególny poświęcona pamiątce 

Zmartwychwstania Chrystusa, chciano 

także lepiej przygotować się do 

obchodzenia świąt. I tak pierwotnie 

Niedziela Zmartwychwstania była 

poprzedzona czterdziestogodzinnym 

postem, w kolejnych wiekach 

stwierdzono, że dwa dni to jednak za 

mało, zaczęto więc obchodzić Triduum, 

później rozszerzono to przygotowanie 

do Wielkiego Tygodnia. Od IV wieku 

zaczęto praktykować 40 – dniowe 

przygotowanie do Świąt 

Zmartwychwstania Jezusa.  

Liczba 40 jest symboliczna. 40 dni 

Jezus spędził na pustyni, podobnie 40 

lat Izraelici szli do Ziemi Obiecanej. 

Jest to także nawiązanie do 

wędrującego, przez 40 dni i nocy, 

Eliasza idącego do Góry Horeb. Było 

jednak oczywiste, że z okresu 40 dni 

należy wyłączyć niedziele, bo jest to 

czas radości nie smutku. I tak przyjęto 

sześciotygodniowy okres Wielkiego 

Postu (wyłączono niedziele, co dało 36 

dni, tym samym dodano brakujące dni 

rozpoczynając przygotowania od środy 

przed pierwszą niedzielą Wielkiego 

Postu).  

W Środę Popielcową kapłan 

posypuje naszą głowę popiołem. Popiół 

także ma znaczenie symboliczne. Popiół 

jako symbol znajdujemy już w Starym 

Testamencie, jest obrazem tego, co 

przemija i nie ma wartości. Jest to więc 

symbol ludzkich ograniczeń, kruchości i 

przemijalności życia.   

W Starym Testamencie możemy 

znaleźć fragmenty mówiące o popiele. 

Przykładem może być tutaj choćby 

Hiob, który obsypany trądem siada na 

popiele (Hi 2,8), później mówi: Dotąd 

Cię znałem ze słyszenia, obecnie 

ujrzałem Cię wzrokiem, stąd odwołuję, 

co powiedziałem, kajam się w prochu i 

w popiele Hi 42, 5-6. Podobnie możemy 

przeczytać w Księdze  Ezechiela: 

Głośno lamentują nad tobą, podnosząc 

gorzkie wołanie, posypują głowy ziemią 

i tarzają się w popiele (Ez 27,30). 

Także pieczenie podpłomyka polegało 

na posypaniu ciasta leżącego na 

gorącym kamieniu rozżarzonym 

popiołem (1 Krl 19,6). Popiół 

jest więc symbolem 

pokuty i uniżenia. 

Kapłan sypiąc 

na głowę popiół 

wypowiada Słowa z 

Pisma świętego: 

Nawracajcie się i 

wierzcie w Ewangelię (Mk 1, 15) lub 

Prochem jesteś i w proch się obrócisz 

(Rdz 3,19). Papież Benedykt XVI tak 

rozwija tę myśl: Możemy zauważyć, jak 

w opisie Księgi Rodzaju symbol prochu 

doznaje negatywnej przemiany wskutek 

grzechu – mówił Papież. – Przed 

grzechowym upadkiem gleba ma 

potencjał całkowicie dobry, 

nawadniana wypływającym z niej 

nurtem (Rdz 2,6) i zdolna za sprawą 

Boga rodzić «wszelkie drzewa miłe z 

wyglądu i o smacznych owocach» (Rdz 

2,9). Natomiast po upadku i po 

przeklęciu przez Boga będzie rodziła 

«cierń i oset», a jedynie w zamian za 

«ból» i «pot czoła» użyczy swych 

owoców człowiekowi (Rdz 3,17-18). 

Proch ziemi nie przypomina już odtąd 

stwórczego czynu Boga, całkowicie 

otwartego na życie, ale staje się 

znakiem nieuchronnego przeznaczenia 

śmierci: «Prochem jesteś i w proch się 

obrócisz». W tekście biblijnym jest 

oczywiste, że ziemia uczestniczy w losie 

człowieka. 

Przyjmując popiół na swoje głowy 

symbolicznie przyjmujemy czas pokuty 

i nawrócenia. To czas postu, modlitwy i 

jałmużny. Przyjmujemy ten czas, chcąc 

w nim czynnie uczestniczyć. Kościół 

daje nam sposobność do przygotowania 

się do świąt poprzez rekolekcje, różne 

nabożeństwa jak Droga Krzyżowa czy 

Gorzkie Żale. Wykorzystajmy ten czas 

do nawrócenia, do zbliżenia się do 

Jezusa, do wyeliminowania z życia 

choćby jednej wady. Niech przyjęcie 

popiołu na głowy nie będzie tylko 

symbolem, niech stanie się świadomym 

początkiem dobrego przygotowania się 

do świąt i nawrócenia.  

Posypmy głowy popiołem, grzmi 

niebo głosem surowym: Pokutę czyńcie 

za grzechy, na stronę teraz uciechy. 

 

Magdalena Maraj 

 

 

 

Ciągła gadanina 

 
Gadamy, dużo gadamy. 

Rzekłabym wręcz, że paplamy. Czyżby 

opanowało nas gadulstwo? Ja to 

zjawisko osobiście obserwuje. Ludzie 

często mówią bez celu, tak, żeby 

mówić. Może chcą zabić ciszę, albo 

uciec od czegoś ? Niedziwne, że w 

potoku słów ich słuchacze się 

wyłączają, uciekają myślami do 

swojego świata , bo ileż można słuchać 

i to tyle wątków na raz. Jak już ucieczka 

naszego słuchacza zostaje zauważona 

pojawiają się dwie opcje. Pierwsza to 

postawa agresywna, czego mnie nie 
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słuchasz? Ja tu takie ciekawe rzeczy 

opowiadam? Druga, chyba rzadsza, ale 

żyję nadzieją, że występuje: Matko 

zagadałam go i w sumie nic 

produktywnego z tej mojej gadaniny nie 

wynikło. Nawet nie dałam mu dojść do 

słowa, w sumie nie wiem nic o jego 

emocjach, uczuciach, jak spędził dzień, 

czy poznał kogoś ciekawego, zobaczył 

interesującą książkę, awansował w 

pracy?  

Jak myślimy o grzechu języka, 

to od razu większości nasuwają się 

kłamstwa, przekleństwa, oszczerstwa, 

pomówienia i inne tego typu cuda.  A 

co ze słowotokiem bezużytecznych 

słów? Czy to nie strata czasu, a przecież 

jest on taki cenny, nie rzadko chcemy 

rozciągnąć dobę, bo nie wyrabiamy na 

zakrętach? Przejdźmy do rzeczy. O co 

mi chodzi z tym gadulstwem.  

W lawinie słów, stajemy się 

klasycznymi egoistami. Tracimy 

zdolność słuchania, a tym samym 

zamykamy sobie drogę na empatię, 

wrażliwość i bliskość. Ludzie rozgadani 

nie potrafią się skupić, nie słyszą, nie 

zauważają, wiele rzeczy im umyka.  

Stają się samotnikami, nikt przecież nie 

chce przebywać w otoczeniu osoby, 

która skupią się tylko na tym, co im 

pasuje. Gadulstwo bardzo mocno wiążę 

się z powierzchownością. Nie ma tu 

analizy przeżyć, pochylenia się nad 

czyimś problemem. Jest płytka myśl, na 

zasadzie jednym uchem wpuszczę, 

drugim wypuszczę i gadam dalej, co mi 

ślina na język przyniesie. Na pewno w 

niejednej rodzinie, czy środowisku 

pracy, znajdzie się osoba, której 

unikamy jak ognia. Byle tylko nie zająć 

obok niej miejsca. Przeraża nas 

konieczność słuchania plotek, opinii, 

historii, wypowiadanych w tak 

zawrotnym tempie, że nie ma mowy o 

jakiejkolwiek dygresji z naszej strony, 

nie mówiąc już o dłuższej wypowiedzi. 

Poziom zmęczenia i frustracji po takiej 

„przyjemności ” sięga zenitu.  

Jest jeszcze jedno 

niebezpieczeństwo związane z 

gadulstwem. Utrata kontroli i brak 

myślenia. W ferworze gadania, tracimy 

poczucie, że słowa mają moc. Można 

nimi zranić, oczernić, zasmucić. Gaduła 

nieświadomie staje się ofiarą własnego 

języka. W oczach innych przestaje być 

wiarygodny i postrzegany jako ten, z 

kim chce się przebywać. Mało tego 

może zrodzić się niepewność i brak 

zaufania. Skoro to taka papla to o mnie 

też może różne rzeczy opowiadać do 

innych. Następstwem jest wspomniana 

już przeze mnie samotność. Gadulstwo 

jest jak zagracony pokój, pełno w nim 

rupieci i łatwiej się zagubić. Łatwiej o 

to, żeby żyć cudzym życiem, plotkami, 

tajemnicami, w końcu trzeba mieć 

materiał do rozmowy. To wszystko 

może wiązać się ze wścibstwem, 

zazdrością, brakiem szacunku dla 

innych.  

I tak na koniec, może jednak 

spróbujemy się nie zagadać i 

odgruzować nasze wnętrze, jeśli jest 

taka potrzeba oczywiście.  

Anna Zielińska 
 

 

 
Święci z witraży.(III) 

Święty Ojciec Pio (I) 
 

Francesco Forgione,  ur. 25 maja 

1887 w Pietrelcinie w pobliżu Neapolu, 

w regionie Kampania, zm. 23 września 

1968 w San Giovanni Rotondo –

prezbiter i włoski kapucyn 

(OFCap), stygmatyk i święty Kościoła 

katolickiego 

Urodził się w rodzinie chłopskiej 

25 maja 1887 roku w Pietrelcinie. Jako 

jedno z pięciorga dzieci Grazio Mario 

Forgione  i Marii Giuseppy de Nunzio 

Forgione. Został ochrzczony w 

pobliskiej kaplicy świętej Anny, która 

stoi przy murach zamku. W tej samej 

kaplicy służył później jako ministrant. 

Na chrzcinach dano mu na imię 

Franciszek. Ojciec Pio wyznał, że w 

wieku 5 lat podjął decyzję o służbie 

Bogu. Już jako dziecko rozpoczął 

zadawać sobie pokutę. Raz został 

skarcony przez matkę za spanie na 

kamiennej podłodze z kamieniem 

zamiast poduszki pod głową.  

Religia miała duży wpływ na 

rodzinę Forgione. Członkowie rodziny 

codziennie uczęszczali na mszę świętą. 

Każdego wieczoru odmawiali wspólnie 

Różaniec. W wieku dojrzewania ojciec 

Pio twierdził, że doświadczał 

niebiańskich wizji i ekstaz. W roku 

1897, po tym jak ukończył trzecią klasę 

szkoły publicznej, jego wieś odwiedził 

młody kapucyński zakonnik, który 

prosił o datki na rzecz zakonu. Po 

spotkaniu z nim ojciec Pio rozeznał 

swoje powołanie i zaczął 

przygotowywać się do życia zakonnego. 

W wieku 15 lat, 6 stycznia 1903 roku, 

rozpoczął nowicjat w Zakonie 

Kapucynów Braci Mniejszych w 

Morcone. 22 stycznia 1903 roku złożył 

śluby zakonne, otrzymał 

habit franciszkański i przyjął imię brata 

Pio, na cześć świętego Piusa V, patrona 

Pietrelciny. W roku 1910 w 

katedrze w  Benewencie ojciec Pio 

został wyświęcony na kapłana przez 

arcybiskupa Paolo Schinosi. Trzy lata 

później, 27 stycznia 1907 roku, złożył 

uroczyste śluby zakonne, a cztery dni 

później odprawił pierwszą mszę świętą. 

W krótkim czasie stan jego zdrowia 

uległ tak dużemu pogorszeniu, że był 

bliski śmierci, więc pozwolono mu 

pozostać z rodziną do początku 1916 

roku. Zachował jednak habit 

kapucyński. 4 września 1916 roku 

ojciec Pio wrócił do zdrowia i został 

przeniesiony do klasztoru kapucynów 

Matki Bożej Łaskawej w San Giovanni 

Rotondo gdzie pozostał  do końca 

swego życia (nie licząc okresu służby 

wojskowej). W klasztorze wraz z nim 

służyło siedmiu zakonników.  

Ojciec Pio został tam 

przewodnikiem duchowym 

prowadzącym wielu ludzi. Jako 

przewodnik duchowy wskazywał na 

pięć zasad wzrostu duchowego: 

cotygodniową spowiedź, codzienne 

przyjmowanie Komunii 

Świętej, duchowe czytanie, medytację i 

rachunek sumienia. Porównywał 

cotygodniową spowiedź do 

cotygodniowego sprzątania pokoju. 

Zalecał, aby dwa razy dziennie 

odbywać medytację i robić rachunek 

sumienia: raz rano – jako 

przygotowanie, by zmierzyć się z 

trudnościami dnia i raz wieczorem – 

jako spojrzenie w świetle łaski na 

przeżyty dzień. Często odpowiadał 

swym znanym powiedzeniem: „Módl 

się, wierz i nie martw się”. Nauczał 

wiernych, by we wszystkim 

rozpoznawali Boga i pragnęli ponad 

wszystko pełnić wolę Bożą. 

(ciąg dalszy za tydzień..) 

Opracowanie: janka 

 

Bóg zapłać parafianom z ul. 

Kardynała Wojtyły i ul. 

Gościnnej za sprzątanie i 

przygotowanie kościoła na 

niedzielę oraz za ofiarę na 

ogrzewanie kościoła: 

Urszula Krztoń, Joanna Moskwa, 

Ewa Stanio, Wiesława Zawiło, 

Adrian Szczepanik, Barbara 

Moskwa, Lucyna Stec, Krystyna 

Nowak, Krystyna Żuczek, 
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Gertruda Żuczek, Aneta Nowak,  

 

 

Sakrament chrztu świętego 

przyjęli dnia 19. 02. 2017: 
Julia Łucja Stępień 

Róża Zofia Czurczak 

Adam Krzysztof Kalita 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

26 lutego 2017 

VIII NIEDZIELA ZWYKŁA 

1. Dzisiaj ostatnia niedziela miesiąca. Składka 

przeznaczona jest na cele inwestycyjne w parafii. Bóg 

zapłać za ofiarność.  

2. W najbliższą środę rozpoczynamy Wielki Post, czyli 

czas przygotowania do przeżycia Świąt Paschalnych – 

Wielkanocy. Przed nami 40 dni słuchania słowa Bożego, 

modlitwy, postu oraz nawrócenia. W Środę Popielcową 

Msze św. z obrzędem posypania głów popiołem 

odprawione zostaną o godz. 7.00, 9.00 i 18.00. 

3. Od początku Wielkiego Postu, czyli od najbliższej 

środy, Msze św. wieczorne w dni powszednie odprawiane 

będą o godz. 18.00. 

4. Zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne. Droga 

krzyżowa dla wszystkich odprawiana będzie w piątki o 

godz. 18.00, po niej Msza św. oraz w niedziele po Mszy 

św. o godz. 11.30. Wszystkie dzieci zapraszamy na drogę 

krzyżową w czwartki o godz. 17.30, czyli przed Mszą św. 

Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym 

odbywać się będzie w każdą niedzielę o godz. 16. 15.  

5. W tym tygodniu obchodzimy pierwszy czwartek, piątek 

i sobotę miesiąca. Spowiedź w czwartek i piątek od godz. 

17.00. Chorych z Komunią św. odwiedzimy w piątek od 

godz. 9.00. W sobotę zmiana tajemnic różańcowych oraz 

nabożeństwo różańcowe. Zapraszamy członków róż 

różańcowych i wszystkich czcicieli Maryi. Nadal można 

się jeszcze dołączyć się do naszych róż różańcowych.  

6. Dzisiaj rozpoczyna się 50. jubileuszowy Tydzień 

Modlitw o Trzeźwość Narodu. Wielki Post jest doskonałą 

okazją do modlitwy i abstynencji od napojów 

alkoholowych. Od Środy Popielcowej można będzie 

wpisać swoje imię i nazwisko do Księgi Trzeźwości 

podejmując w ten sposób swoją abstynencje na okres 

Wielkiego Postu. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o 7. 

30 spotkanie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. 

7. W najbliższy piątek obchodzimy święto św. Kazimierza 

Królewicza. Jest to dzień imienin Księdza Biskupa 

Kazimierza Górnego. Pamiętajmy w modlitwie o 

Pierwszym Biskupie naszej diecezji. Także w piątek 

odbędzie się droga krzyżowa ulicami Rzeszowa. Początek 

o godz. 18.00 na Placu Śreniawitów. 

8. W przyszłą niedzielę (5 marca) na Mszę św. o godz. 

17.00 i wspólne spotkanie zapraszamy młodzież 

przygotowującą się do przyjęcia sakramentu 

bierzmowania. Różaniec przed Mszą św. o 11.30 

poprowadzi Róża Matki Bożej Częstochowskiej. 

9. Już dzisiaj zapowiadamy, że w czwartek 9 marca w 

naszym kościele odbędzie się Msza św. z modlitwą o 

uzdrowienie i uwolnienie pod przewodnictwem o. Pacyfika 

Iwaszki z Krakowa. 

10. Dziękujemy rodzinom z ul. Kard. Wojtyły i Gościnnej 

za posprzątanie kościoła oraz za ofiarę na ogrzewanie 

świątyni. Troskę o kościół tym tygodniu powierzamy 

kolejnym dziesięciu rodzinom z ul. Gościnnej począwszy 

od Pani Rzeźnik (ul. Gościnna 7).  

11. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Niedziela już 

dzisiaj przygotowuje nas do przeżycia Wielkiego Postu, a 

Gość Niedzielny przybliża piękną postać Sługi Bożego ks. 

Franciszka Blachnickiego, założyciela ruchu oazowego. 

Warto też sięgnąć po czasopisma dla dzieci: w Dominiku 

można znaleźć płytę z kolejną katechezą o Mszy św. dla 

najmłodszych, a Mały Gość Niedzielny proponuje 

wielkopostną drogę razem z Matką Bożą Fatimską 

Żywe jest słowo Boże i skuteczne, zdolne osądzić 

pragnienia i myśli serca 

 

INTENCJE MSZY ŚW.  

26/02/2017 – 05/03/2017 

 

26/02 VIII Niedziela zwykła 

7 30 

9 30 

+ Aniela, Michał, Bronisława, Franciszek 

+ Maria i Bolesław Skotniccy 

11 30 o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej 

dla Amelki z okazji 10. urodzin 

17 00 o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Kamila z 

okazji 25. urodzin 

27/02 Poniedziałek 

7 00 + Jan Siciak od kuzyna Franciszka 

17 00 1) Dziękczynna za ukończone studia Mateusza 

2) o zdrowie, Boże błogosławieństwo i dary 

Ducha Świętego dla Marii 

28/02 Wtorek 

7 00 + Alicja Materna od bratowej z rodziną 

17 00 

 

1) o zdrowie, nawrócenie i żywą wiarę dla 

Marysi 

2) o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla 

Adama, Mateusza, Ani i Natana 

01/03 Środa Popielcowa 

7 00 

9 00 

+ Ryszard Trojanowski od siostry Zofii z 

rodziną  

+ Franciszek i Józefa Kozak 

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

02/03 Czwartek 

7 00 + Jadwiga Głąb od kolegów z pracy syna i 

synowej ze Szkoły Muzycznej 

18 00 1) + Helena Miąsik – 2. Msza św. gregoriańska 

2) + Jan i Antonina Koza 

03/03 Piątek 

7 00 + Janina Czudec z róży Matki Bożej Licheńskiej 

18 00 1) + Helena Miąsik – 3. Msza św. gregoriańska 

2) + Władysław Szturc 

04/03 Sobota – święto św. Kazimierza Królewicza 

7 00 + Helena i Kazimierz Helwin 

18 00 1) + ks. Kazimierz Guzy 

2) + Helena Miąsik – 4. Msza św. gregoriańska 

05/03 I Niedziela Wielkiego Postu 

 



 

 

 
5 

 

  

7 30 

9 30 

+ Helena Miąsik – 5. Msza św. gregoriańska 

+ Stefan Kołodziej od koleżanek z pracy córki 

Danuty 

11 30 + Kazimierz Januszczak  

17 00 + Jan i Eugenia Oczoś w rocznicę śmierci 
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