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EWANGELIA (Mt 4,1-11) 

Duch wyprowadził Jezusa na 

pustynię, aby był kuszony przez 

diabła. A gdy przepościł czterdzieści 

dni i czterdzieści nocy, odczuł w 

końcu głód. Wtedy przystąpił 

kusiciel i rzekł do Niego: Jeśli jesteś 

Synem Bożym, powiedz, żeby te 

kamienie stały się chlebem . Lecz on 

mu odparł: Napisane jest: Nie 

samym chlebem żyje człowiek, lecz 

każdym słowem, które pochodzi z 

ust Bożych. 

Wtedy wziął Go diabeł do 

Miasta Świętego, postawił na 

narożniku świątyni i rzekł Mu: Jeśli 

jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, 

jest przecież napisane: Aniołom 

swoim rozkaże o tobie, a na rękach 

nosić cię będą byś przypadkiem nie 

uraził swej nogi o kamień. Odrzekł 

mu Jezus: Ale jest napisane także: 

Nie będziesz wystawiał na próbę 

Pana, Boga swego.  

Jeszcze raz wziął Go diabeł na 

bardzo wysoką górę, pokazał Mu 

wszystkie królestwa świata oraz ich 

przepych i rzekł do Niego: Dam Ci 

to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz 

mi pokłon. Na to odrzekł mu Jezus: 

Idź precz, szatanie! Jest bowiem 

napisane: Panu, Bogu swemu, 

będziesz oddawał pokłon i Jemu 

samemu służyć będziesz. Wtedy 

opuścił Go diabeł, a oto aniołowie 

przystąpili i usługiwali Mu. 

 

Okiem proboszcza 

Rozpoczęliśmy Wielki Post, czyli 

drogę czterdziestu dni, w których 

Kościół zaprasza nas do zatrzymania 

się, nawrócenia oraz dostrzeżenia tego, 

co w życiu jest naprawdę istotne. U 

końca Wielkiego Postu czeka na nas 

przeżycie Triduum Paschalnego, czyli 

trzech wielkich dni, w których Chrystus 

cierpiał i został zabity za nasze grzechy, 

spoczywał w grobie oraz 

zmartwychwstał niszcząc grzech, 

śmierć i szatana. Kościół w swoich 

dokumentach przypomina, że celem 

Wielkiego Postu jest takie wewnętrzne 

nastawienie wszystkich wiernych, aby 

mogli w sposób świadomy i osobisty 

odnowić przyrzeczenia naszego chrztu 

w czasie Wigilii Paschalnej 

celebrowanej w nocy z Wielkiej Soboty 

na Niedzielę Wielkanocną. Tak, Wigilia 

Paschalna to najważniejsza Msza św. 

całego roku liturgicznego, bo w jej 

trakcie przeżywamy zmartwychwstanie 

Chrystusa i mamy okazję uświadomić 

sobie, że właśnie w momencie naszego 

chrztu każdy z nas otrzymał obietnicę 

życia wiecznego.  

Wszystko więc co robimy w 

Wielkim Poście ma nas prowadzić do 

dobrego przeżycia Triduum 

Paschalnego. Dlatego właśnie w tym 

czasie tak wiele mówi się o nawróceniu, 

o modlitwie, o pokucie, o jałmużnie, o 

dziełach miłosierdzia. Parafialny Zespół 

Caritas jak co roku rozprowadza dzisiaj 

„Kaziuki”, czyli serca z piernika w 

czekoladzie, a w najbliższych 

tygodniach będą również dostępne 

baranki wielkanocne. Dzieci otrzymały 

już lub w najbliższych dniach otrzymają 

wielkopostne skarbonki, w których 

mogą gromadzić zaoszczędzone dzięki 

swoim postanowieniom pieniądze, które 

po świętach zostaną przeznaczone na 

potrzeby ich potrzebujących 

rówieśników. 

Elementem przygotowania do 

Triduum Paschalnego jest także nasze 

uczestnictwo we Mszy św. niedzielnej. 

Cieszymy się bardzo, że w niedzielnej 

Eucharystii uczestniczy tak wiele rodzin 

z dziećmi. Właśnie od Wielkiego Postu 

w każdą drugą niedzielę miesiąca o 

godz. 9.30 będziemy odprawiać Mszę 

św. dla dzieci i rodzin. Zapraszamy na 

nią wszystkich, ale szczególne miejsce 

będą mieć na niej rodziny. W czasie tej 

Mszy św. śpiewać będzie schola, 

usłyszymy homilię przeznaczoną i dla 

dzieci i dla dorosłych, rodziców 

zaprosimy do czytania słowa Bożego, a 

wszystkie dzieci otrzymają na 

zakończenie specjalne 

błogosławieństwo. Każda druga 

niedziela miesiąca w parafii byłaby 

zatem poświęcona rodzinom. 

Zapraszamy już za tydzień. 

Życzymy wszystkim dobrego 

pierwszego tygodnia Wielkiego Postu. 

 ks. Tomasz – proboszcz 

 

 
 

W Środę Popielcową zmarł nasz 

parafianin brat Marek Rozborski, 

michalita. Brat Marek urodził się 5 

lutego 1967 roku, a w roku 1984 wstąpił 

do zgromadzenia św. Michała 

Archanioła. Po ślubach zakonnych 

pracował w wielu placówkach swojego 

zgromadzenia w Polsce, a ostatnim 

miejscem jego posługi był dom 

macierzysty księży michalitów w 

Miejscu Piastowym. 1 marca 2017 po 

ciężkiej chorobie odszedł do Pana w 

Podkarpackim Ośrodku Onkologicznym 

im. bł. Bronisława Markiewicza w 

Brzozowie. 

Pogrzeb brata Marka odbył się w 

sobotę 4 marca w Sanktuarium św. 

Michała Archanioła i bł. Bronisława 

Markiewicza w Miejscu Piastowym. 
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Będziemy pamiętać o bracie 

Marku w naszych modlitwach.  

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu 

wieczne spoczywanie! 

 

 
Święci z witraży.(IV) 

Święty Ojciec Pio (II) 

Ojciec Pio, jako młody człowiek, 

cierpiał na wiele chorób. Wraz z 

pojawieniem się chorób fizycznych 

zaczęły się dziać wokół niego 

niewytłumaczalne zjawiska. Zgodnie z 

ich opisami, słychać było dziwne głosy 

dochodzące z jego pokoju. Czasami 

były to krzyki i ryki. W czasie modlitwy 

zaś pozostawał w odrętwieniu, jakby 

nieobecny. W czerwcu 1905 roku, stan 

zdrowia ojca Pio był tak zły, że jego 

przełożeni zdecydowali się wysłać go 

do klasztoru w górach, w nadziei, że 

górskie powietrze dobrze mu zrobi. 

Stało się jednak odwrotnie i lekarze 

imając się ostatniej deski ratunku, 

wysłali go do rodzinnego miasta, pod 

opiekę najbliższej rodziny. Stan 

zdrowia ojca Pio jednak do końca życia 

systematycznie się pogarszał. Pomimo 

złego stanu zdrowia kontynuował on 

swoje dzieła duchowe. Papież Paweł VI 

dał mu specjalne zezwolenie na 

odprawianie Mszy trydenckiej z 

powodu zaawansowanego wieku, w 

którym się znajdował i pogarszającego 

się stanu zdrowia. 21 września 1968 

roku, dzień po 50 rocznicy otrzymania 

stygmatów, ojciec Pio czuł się bardzo 

zmęczony. Następnego dnia, 22 

września, miał odprawiać mszę świętą. 

Podczas celebrowania mszy świętej 

ojciec Pio wyglądał na bardzo 

wycieńczonego. Po jej zakończeniu był 

tak wyczerpany, że niemal upadł, 

schodząc po małych stopniach. Była to 

ostatnia msza święta celebrowana przez 

ojca Pio. 

Wczesnym rankiem 23 września 

1968 roku ojciec Pio ostatni raz 

przystąpił do spowiedzi i odnowił śluby 

franciszkańskie. Jak zwykle miał w 

ręku różaniec, jednakże nie miał już 

siły, by wymawiać na 

głos Pozdrowienia Anielskie. Do końca 

powtarzał słowa "Gesù, Maria" (Jezus, 

Maryja). Około godziny 2:30, 

powiedział: „Widzę dwie matki” (swoją 

matkę i Maryję) O 2:30, w swojej celi w 

San Giovanni Rotondo, Pio zmarł, 

wypowiadając ostatnim tchnieniem 

słowo „Maryja”. Jego ciało zostało 

pochowane 26 września w krypcie w 

kościele Matki Bożej Łaskawej. Na jego 

mszy pogrzebowej obecnych było 100 

000 ludzi. Często słyszano jak mówił: 

„Po mojej śmierci będę mógł czynić 

więcej dobra. Moja prawdziwa misja 

zacznie się dopiero po mojej śmierci”. 

W sprawozdaniu osób, które 

towarzyszyły ojcu Pio podczas konania, 

napisano, że po śmierci stygmaty 

całkowicie zniknęły, nie pozostawiając 

nawet blizn. 

2.05.1999 papież Jan Paweł II 

ogłosił go błogosławionym, a 

16.06.2002 – świętym Kościoła. 

Według Padre Pio Foundation w 

roku 1968, w momencie śmierci ojca 

Pio, jego stygmaty zniknęły, nie 

pozostawiając blizn. Został 

opublikowany raport, w którym lekarze, 

którzy badali ciało ojca Pio po jego 

śmierci, ustalili, że jest ono całkowicie 

pozbawione krwi. 

Każdy 23 września to 

wspomnienie liturgiczne  Św. Ojca Pio. 

Opracowanie: janka 

 

Kobiety w 

oczach Jezusa 

8 marca, 

Dzień Kobiet. W 

ten dzień 

szczególnie na 

myśl przychodzi 

mi Maria 

Magdalena, nie 

tylko dlatego, że 

jest moją 

patronką, również 

dlatego, że w 

swoim życiu 

przeszła niezwykłą przemianę. Trwamy 

w Wielkim Poście, czasie szczególnym. 

Świętując dzień kobiet możemy 

popatrzeć na kobiety, które 

towarzyszyły Jezusowi podczas Drogi 

Krzyżowej. 

O pierwszej już wspomniałam. 

Maria z Magdali, jak wiemy 

towarzyszyła Jezusowi aż po Jego 

śmierć. Kobieta ta wnosi w życie 

człowieka nadzieję, że jakkolwiek nisko 

byśmy nie upadli miłosierdzie Boże jest 

od tego większe. 

Nie jesteśmy skreśleni. Jezus nie 

tylko podniósł ją z prochu ziemi, ale 

pozwolił jej towarzyszyć w swojej 

wędrówce. Otrzymała także od Boga 

niezwykły dar, dziś czcimy ją nie tylko 

jako nawróconą grzesznicę, ale również 

jako tą, której Jezus jako pierwszy 

ukazał się po swoim 

Zmartwychwstaniu. Stała się 

zwiastunką Dobrej Nowiny.  

Na Drodze Krzyżowej Chrystusa 

pojawia się także Weronika. Mówimy o 

niej jako o odważnej kobiecie, 

kochającej Jezusa, chcącej Mu pomóc. 

Gdy Jezus jest tak bardzo zmęczony 

drogą, Weronika nie patrząc na 

konsekwencje swojego czynu wychodzi 

z tłumu i ociera Mu twarz. Mały gest 

Weroniki zostaje zapamiętany. Ona 

także dostaje od Zbawcy pamiątkę – 

Jego wizerunek.  

Możemy znaleźć wiele kobiet tak 

w Starym jak i Nowym Testamencie. 

Jezus pokazuje jednak zupełnie inne 

spojrzenie na kobietę.  

Ks. Wiesław Aleksander 

Niewęgłowski pisze: Jezus wobec 

kobiet zachowuje się zdecydowanie 

inaczej. W tej dziedzinie rzuca swoim 

współczesnym wyzwanie, łamie 

dotychczasowe normy. Po pierwsze - w 

Jego otoczeniu znajdują się kobiety. Po 

drugie publicznie przebywa w ich 

towarzystwie. Trzecie - zrywając z 

tradycją nauczycieli i doktorów dzieli 

się z nimi swoją nauką. Bezpośrednia 

bliskość przy rabbim fizyczna, duchowa, 

codzienna, stała, była niepojęta. 

Ewangelie mówią o tym niewiele. 

Jednak obecność przy Nim kobiet 

była wielkim wyzwaniem. Stała się 

szczególnie kłopotliwa dla 

pierwotnego Kościoła, gdy 

Zmartwychwstały już Jezus 

wybiera właśnie kobiety na 

pierwszych świadków tego 

jedynego i najistotniejszego 

wydarzenia oraz posyła je z misją. 

Jakże to diametralnie odmienna 

postawa od tej, którą wyraził jeden 

z ważnych nauczycieli w 

starożytności, rabbi Eliezer, 

pisząc: "Lepiej byłoby spalić 

wszystkie słowa Prawa, niż włożyć 

je w ręce kobiety". 

Jezus równoważy wartość kobiety 

i mężczyzny, ładnie utrwalone zwyczaje 

czy normy. Broni kobiet, zwłaszcza 

tych porzuconych i samotnych. Uczy, 

że podobnie jak mężczyzna kobieta ma 

prawa, może słuchać Słowa Bożego. 

Największej godności, jako kobieta 

doświadczyła Maryja. Stała się Nową 

Ewą, dała światu Zbawiciela, urodziła 

Boga.  

Kobiety różnią się od mężczyzn. 

Są bardziej emocjonalne, wrażliwe, 

czasem może bardziej wielowątkowe… 

różnic można wymieniać wiele. Ważne 

jest, by w tej inności zobaczyć piękno. 



 

 

 
3 

 

  

Jezus nie przypadkowo wyniósł kobiety 

nadając im nową godność. Możemy 

śmiało powiedzieć, że nasz Pan kochał 

kobiety i nie bał się okazywać im 

miłości poprzez zachowanie, poprzez 

nauczanie, stawanie w ich obronie, 

podnoszenie z pyłu ziemi. Wiele 

możemy nauczyć się od Biblijnych 

kobiet, nie możemy także zapomnieć 

lekcji, jaką dał nam Jezus. Wszystkim 

kobietą życzę wrażliwości i odwagi św. 

Weroniki, zaufania i wiary Maryi, 

pójścia za Jezusem aż po 

zmartwychwstanie jak Maria 

Magdalena. A mężczyzną życzę 

zobaczenia w nas, kobietach, piękna 

tego, które widzi w nas sam Bóg. 

 

Kościół Jezusa Chrystusa i 

apostołów jest jednocześnie Kościołem 

– Matką i Kościołem – Oblubienicą. Te 

wyrażenia biblijne ukazują w sposób 

jasny, jak głęboko misja kobiety jest 

wpisana w tajemnicę Kościoła. Obyśmy 

mogli wspólnie odkrywać wielorakie 

znaczenie tej misji, idąc ręka w rękę z 

dzisiejszym światem kobiecym, 

opierając się na bogactwach, które od 

samego początku Stwórca złożył w ręku 

kobiety – św. Jan Paweł II 

Magdalena Maraj 

 

ZIEMIA ŚWIĘTA – 

ZIEMIA JEZUSA 

Znamy wiele miejsc, które można 

nazwać świętymi, ale Bóg w bardzo 

konkretnym miejscu wkracza w życie i 

historie ludzi. Bóg, który stworzył świat 

i go odkupił, na zawsze związał swoje 

losy z człowiekiem. Wynikają stąd Jego 

nierozłączne więzi z miejscami, w 

których żyją ludzie. Dlatego obok 

historii zbawienia istnieje równie ważna 

i brzemienna w skutki geografia i 

topografia zbawienia. Wyjątkowe 

miejsce zajmuje w niej Ziemia Święta, 

ziemia Starego i Nowego Testamentu, 

czyli ziemia patriarchów, królów, 

proroków i mędrców, a także ziemia 

Jezusa, Jego Matki, apostołów i 

początków Kościoła. Postrzegana z 

perspektywy chrześcijaństwa ma 

ogromne znaczenie, bo w niej znajdują 

się korzenie i trwałe źródło naszej 

wiary.                                                                                         

Gdy pielgrzymujemy do Ziemi 

Świętej otwieramy się w sposób 

szczególny na Pana Boga, – dlatego 

Ziemię Świętą nazywamy Piątą 

Ewangelią.  

Ziemia Święta to ziemia, na której 

dokonały się najważniejsze wydarzenia 

Starego i Nowego Testamentu, to 

Ziemia Obiecana, ziemia, do której 

wyruszył Abraham, ziemia, do której 

dotarli Izraelici po czterdziestoletniej 

tułaczce. 

Ziemia Święta to ziemia Boga 

Człowieka. Pójść śladami Jezusa i 

zobaczyć zieloną Galileę z rodzinną 

miejscowością Jezusa – Nazaret. 

Znaleźć się nad Jeziorem Galilejskim, 

gdzie Jezus nauczał, wybrał swoich 

uczniów i dokonał licznych cudów. 

Podążać za Jezusem na surową, 

górzystą Pustynię Judzką i przejść 

drogę wznoszącą się stromo z Jerycha 

do Jerozolimy. W Jerozolimie udać się 

do Ogrodu Oliwnego, aby uklęknąć na 

miejscu, gdzie 

Jezus upadł przed 

Ojcem w 

modlitwie 

wyciskającej 

krwawy pot. 

Kroczyć ciasnymi i 

zatłoczonymi 

uliczkami 

Jerozolimy, tak jak 

Jezus szedł z 

krzyżem wśród 

obojętnego tłumu. 

Stanąć na 

Golgocie, na 

miejscu 

ukrzyżowania. 

Upaść tam na 

kolana i pocałować 

miejsce, w którym 

wbity był Krzyż 

Zbawiciela, a 

potem przejść do Pańskiego Grobu, 

który jest świadectwem 

najradośniejszego orędzia: „Chrystus 

zmartwychwstał”. Cały Boży plan 

zbawienia objawił się w tym świętym 

miejscu – tu Jezus przekazał ludzkości 

orędzie zbawienia. 

Oto najważniejsze cele 

pielgrzymowania do Ziemi Świętej, 

ziemi Jezusa, ziemi spotkania Boga z 

człowiekiem. Poznając ziemię, po której 

chodził Jezus lepiej możemy zrozumieć 

sens jego słów, że nie jest to wymysł 

wybujałej wyobraźni, ale realne 

świadectwo życia Jezusa. W nazwie 

Ziemia Święta nie ma przesady. Ma ona 

swój niepowtarzalny klimat, jest 

przeniknięta Bożym przesłaniem.  

Pielgrzymując po Ziemi Świętej 

ewangelię czyta się tak, jakby było się 

świadkiem wydarzeń, które miały 

miejsce dwa tysiące lat temu. 

Ziemia Święta leży w zachodniej części 

Azji, nad brzegiem Morza 

Śródziemnego, po obu stronach 

Jordanu. Jordan płynie z północy na 

południe poprzez Jezioro Galilejskie i 

krętymi zakolami zmierza do Morza 

Martwego. Teren jest pagórkowaty, 

wyżynny o wysokości 700-1200 m 

n.p.m. Występują tu dwie pory roku, 

deszczowa od listopada do kwietnia i 

sucha od maja do października. Ziemia 

nadaje się pod uprawy winorośli, 

oliwek, fig, cytryn, pomarańczy, 

daktyli, bananów, migdałowców, 

granatów. 

W czasach Jezusa Ziemia Święta 

podzielona była na trzy prowincje. Na 

zachód od Jordanu znajdowały się: 

Galilea (część północna), Samaria 

(część środkowa) i Judea (część 

południowa). 

Historia tego niewielkiego 

skrawka ziemi była bardzo burzliwa. 

Najdłuższy okres wolności to lata od 

1250 roku przed Chrystusem do niewoli 

babilońskiej w 586 roku przed 

Chrystusem. Następnie sprawowane 

były rządy babilońsko-perskie, okres 

rzymski, bizantyjski, arabski, okres 

Krzyżowców, okres mamelucki i 

turecki. W latach 1917-1947 Ziemia 

Święta objęta była mandatem 

brytyjskim i zamieszkana głównie przez 

Palestyńczyków. W 1947 roku powstało 

państwo Izrael. 

Na bogactwo historyczne i kulturowe 

nakłada się element religijny. Ten 

zakątek jest miejscem spotkań wielkich 

religii: chrześcijaństwa, islamu, 

judaizmu, które w Ziemi Świętej 

znajdują elementy wspólne, a zarazem 

trudne do wytłumaczenia różnice i 

sprzeczności.  
 

“Do tych zakątków trafiam: 

miejsce, miejsce jest ważne, miejsce jest 

święte” Jan Paweł II 

Opracowanie: Jadwiga Warchoł  

 

Bóg zapłać parafianom z ul. 

Gościnnej za sprzątanie i 

http://www.nasza-arka.pl/2001/rozdzial.php?numer=12&rozdzial=3
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przygotowanie kościoła na 

niedzielę oraz za ofiarę na 

ogrzewanie kościoła: 

Agnieszka Chanowska, Władysława 

Rzeźnik, Jadwiga Warchoł, Dorota 

Puc, Anna Sobień, Józef Mazur, 

Aneta Michałek, Teresa Wójcik, 

Halina Grygiel, Agnieszka Janik, 

Irena Południak, Barbara Szwed 

 

 

Sakrament chrztu świętego 

przyjął: 
Tymoteusz Płonka 

(26. 02. 2017) 

 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

5 marca 2017 

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

1. Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca, po Mszach św. 

uklękniemy przed Najświętszym Sakramentem w krótkiej 

adoracji. 

2. Zapraszamy wszystkich parafian na nabożeństwa 

wielkopostne. Drogę krzyżową odprawiamy w piątki o 

godz. 18.00 oraz 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 odbywają się w 

niedzielę o godz. 16. 15. 

3. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 17.00 wspólne spotkanie 

dla młodzieży przygotowującej się do przyjęcia 

sakramentu bierzmowania. W przyszłą niedzielę różaniec 

przed Mszą św. o 11.30 poprowadzą członkowie 

Apostolstwa Dobrej Śmierci.  

4. Od marca w każdą drugą niedzielę miesiąca na Mszę 

św. o godz. 9.30 zapraszać będziemy w sposób szczególny 

dzieci z rodzicami. Będzie to tzw. Msza św. rodzinna z 

homilią dla dzieci i ich błogosławieństwem, śpiewem 

scholii i zaangażowaniem rodziców. Pierwszą taką Mszę 

św. odprawimy w najbliższą niedzielę o godz. 9.30. 

Zapraszamy do uczestnictwa. 

5. Na stoliku za ławkami została wyłożona parafialna 

Księga Trzeźwości. Każdy, kto pragnie podjąć abstynencję 

na czas Wielkiego Postu może wpisać w nią swoje imię i 

nazwisko. Za wszystkich podejmujących to zobowiązanie 

modlimy się w czasie Mszy świętych i nabożeństw 

wielkopostnych. 

6. W najbliższy czwartek w naszym kościele odbędzie się 

Msza św. z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie pod 

przewodnictwem o. Pacyfika Iwaszki z Krakowa. Droga 

krzyżowa dla dzieci jak zwykle o 17.00. 

7. Jak co roku prosimy, aby o kwiaty do Bożego Grobu 

zatroszczyły się nasze róże różańcowe. 

8. Za tydzień przeżywać będziemy Dzień modlitwy, postu i 

solidarności z misjonarzami. Zbiórka do puszek na cele 

misyjne. 

9. Parafialny Zespół Caritas rozprowadza dzisiaj 

„Kaziuki”, czyli serca z piernika w czekoladzie z okazji 

święta św. Kazimierza. Cena 6 i 15 zł. Dochód 

przeznaczony zostanie na pomoc młodzieży polskiego 

pochodzenia ze Wschodu studiującej w Rzeszowie. 

10. Dziękujemy rodzinom z ul. Gościnnej za 

przygotowanie kościoła na Środę Popielcową i niedzielę 

oraz za ofiarę na ogrzewanie świątyni. Troskę o kościół 

tym tygodniu powierzamy dziesięciu kolejnym rodzinom z 

ul. Makuszyńskiego począwszy od państwa Jakim (nr 3). 

11. Jak zwykle mamy duży wybór prasy katolickiej. Gość 

Niedzielny rozpoczyna wielkopostny cykl przygotowania 

do jubileuszu setnej rocznicy objawień Matki Bożej 

Fatimskiej, a Niedziela przypomina piękną postawę 

żołnierzy wyklętych. 

Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, 

które pochodzi z ust Bożych 

 

INTENCJE MSZY ŚW.  

26/02/2017 – 05/03/2017 

 

05/03 I Niedziela Wielkiego Postu 

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 

  

06/03 Poniedziałek 

7 00 + Helena Miąsik – 6. Msza św. gregoriańska 

18 00 1) o łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo w 

dniu urodzin dla syna 

2) o Boże błogosławieństwo dla Mariana i 

Janusza jako wyraz podziękowania za okazane 

dobro 

07/03 Wtorek 

7 00 + Robert Paśko od rodziny Pelców 

18 00 

 

1) + Helena Miąsik – 7. Msza św. gregoriańska 

2) + Anna Kieraś od chrześniaka Adriana 

08/03 Środa 

7 00 + Helena Miąsik – 8. Msza św. gregoriańska 

18 00 1) dziękczynna za 99 lat życia Marii z prośbą o 

zdrowie i Boże błogosławieństwo 

2) + Tadeusz Zawora 

09/03 Czwartek 

7 00 + Michał Przewrocki od Emilii Wacław 

18 00 1) + Helena Miąsik – 9. Msza św. gregoriańska 

2) o Boże błogosławieństwo i dary Ducha 

Świętego dla Wiktorii z okazji 18. urodzin 

10/03 Piątek 

7 00 + Helena Miąsik – 10. Msza św. gregoriańska 

18 00 1) + Joanna Grzebyk w 5. rocznicę śmierci 

2) + Jan Filip od rodziny Puców 

11/03 Sobota 

7 00 + Emilia Wilk od rodziny Przybyłów z 

Chmielnika 



 

 

 
5 

 

  

18 00 1) + Helena Miąsik – 11. Msza św. gregoriańska 

2) o błogosławieństwo Boże dla Grzegorza 

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 
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