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EWANGELIA (J 2, 13-25) 

 Zbliżała się pora Paschy 

żydowskiej i Jezus przybył do 

Jerozolimy. W świątyni zastał 

siedzących za stołami bankierów oraz 

tych, którzy sprzedawali woły, 

baranki i gołębie. Wówczas, 

sporządziwszy sobie bicz ze sznurów, 

powypędzał wszystkich ze świątyni, 

także baranki i woły, porozrzucał 

monety bankierów, a stoły 

powywracał. Do tych zaś, którzy 

sprzedawali gołębie, rzekł: 

"Zabierzcie to stąd i z domu mego 

Ojca nie róbcie targowiska!" 

Uczniowie Jego przypomnieli sobie, 

że napisano: "Gorliwość o dom Twój 

pochłonie Mnie".  

W odpowiedzi zaś na to Żydzi 

rzekli do Niego: "Jakim znakiem 

wykażesz się wobec nas, skoro takie 

rzeczy czynisz?" Jezus dał im taką 

odpowiedź: "Zburzcie tę świątynię, a 

Ja w trzy dni wzniosę ją na nowo". 

Powiedzieli do Niego Żydzi: 

"Czterdzieści sześć lat budowano tę 

świątynię, a Ty ją wzniesiesz w 

przeciągu trzech dni?" On zaś mówił 

o świątyni swego ciała. Gdy 

zmartwychwstał, przypomnieli sobie 

uczniowie Jego, że to powiedział, i 

uwierzyli Pismu i słowu, które 

wyrzekł Jezus. Kiedy zaś przebywał 

w Jerozolimie w czasie Paschy, w 

dniu świątecznym, wielu uwierzyło w 

Jego imię, widząc znaki, które czynił. 

Jezus natomiast nie zawierzał im 

samego siebie, bo wszystkich znał i 

nie potrzebował niczyjego 

świadectwa o człowieku. Sam 

 
 

RADOŚĆ MIŁOŚCI DLA WSZYSTKICH 
Rekolekcje wielkopostne 

9–12 marca 2018 

prowadzi: ks. Przemysław Drąg 
 

Piątek, 9 marca 

  9.00 – Msza św. i nauka dla osób chorych i starszych 

15.00-17.15 – Adoracja Najświętszego Sakramentu 

17.30 – droga krzyżowa 

18.00 – Msza św. z nauką ogólną 

19.00 – spotkanie rekolekcyjne dla młodych małżeństw i 

narzeczonych 

 

Sobota, 10 marca 

  9.00 – Msza św. z nauką ogólną 

17.00 – spotkanie rekolekcyjne dla kobiet 

18.00 – Msza św. z nauką ogólną 

19.00 – spotkanie rekolekcyjne dla młodzieży 

 

Niedziela, 11 marca 

  7.30 – Msza św. 

  9.30 – Msza św. rodzinna 

11.30 – Msza św. 

12.30 – spotkanie rekolekcyjne dla mężczyzn 

15.45 – Gorzkie Żale 

17.00 – Msza św.  

17.50 – III Koncert Pieśni Pasyjnej „Któryś za nas cierpiał rany…” 

 

Poniedziałek, 12 marca 

9.00 – Msza św. z nauką ogólną 

18.00 – Msza św. kończąca rekolekcje 

 

Środa, 14 marca 

10.00-12.00 i 16.-19.00 – spowiedź wielkopostna 
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bowiem wiedział, co jest w 

człowieku. 

 

Okiem proboszcza 

 
Przed nami już trzeci 

tydzień Wielkiego Postu i już za 

kilka dni rozpoczną się nasze 

parafialne rekolekcje. Będą one 

trwały od piątku 9 marca do 

poniedziałku 12 marca. 

Przewodniczył im będzie ks. dr 

Przemysław Drąg, który na co 

dzień zajmuje się duszpasterstwem 

rodzin w ramach Konferencji 

Episkopatu Polski w Warszawie. 

Myślą przewodnią rekolekcji będą 

słowa „Radość miłości dla 

wszystkich”. 

Rekolekcje to ważny czas 

w wielkopostnej drodze ku 

Triduum Paschalnemu. W czasie 

rekolekcyjnych Mszy św. będą 

głoszone homilie skierowane do 

wszystkich, a na oddzielne 

spotkania rekolekcyjne 

zapraszamy poszczególne grupy. 

Już w poniedziałek Mszę św. o 

godz. 9.00 zapraszamy osoby 

chore i starsze i prosimy, aby 

rodziny lub sąsiedzi umożliwili 

naszym chorym udział we Mszy 

św. W piątek droga krzyżowa 

rozpocznie się o godz. 17.30, a na 

spotkanie po Mszy św. wieczornej 

zapraszamy szczególnie młode 

małżeństwa oraz narzeczonych, 

którzy już się przygotowują do 

małżeństwa lub poważnie o 

małżeństwie myślą. W sobotę na 

godz. 17.00 zapraszamy kobiety, a 

po Mszy św. odbędzie się 

spotkanie dla młodzieży. W 

niedzielę katecheza po Mszy św. o 

godz. 11.30 będzie przeznaczona 

dla mężczyzn.  

Niedzielne popołudnie 

będzie miało szczególny charakter, 

gdyż częścią naszych rekolekcji 

stanie się III Koncert Pieśni 

Pasyjnej „Któryś za nas cierpiał 

rany…”. Z tego względu Gorzkie 

Żale za tydzień wyjątkowo 

odprawione zostaną pół godziny 

wcześniej, czyli o godz. 15.45. Po 

Mszy św. o godz. 17.00 odbędzie 

się koncert, na który zapraszamy 

wszystkich parafian.  

Rekolekcje zakończą się w 

poniedziałek Mszą św. o godz. 

18.00, w czasie której odbędzie się 

uroczyste odnowienie przyrzeczeń 

chrzcielnych. Dokładny plan 

rekolekcji został zamieszczony w 

naszej gazetce parafialnej, na 

stronie internetowej parafii oraz w 

gablotkach. 

Otoczmy w tym tygodniu 

modlitwą nasze rekolekcje oraz 

osobę i posługę Księdza 

Rekolekcjonisty. Niech ten czas 

będzie owocny dla każdego i 

każdej z nas. 

ks. Tomasz – proboszcz 

 

 

Być kobietą,  

być kobietą… 
 
Alicja Majewska śpiewała nam 

przed laty jak to jest być kobietą. 
Jednak mi 

ogromnie podoba 

się obraz kobiety 

namalowany nam 
na kartach Biblii 

przez Chrystusa. 

Nie jest to obraz 
malowany nam 

współcześnie czy 

też obraz, który, 
pewnie nie raz, 

chcielibyśmy 

widzieć.  

Chrystus żył w 
czasach, gdy 

kobiety nie miały 

prawa głosu czy 
żadnych praw. Ale 

O patrzy na kobietę poza znanymi 

ówcześnie zwyczajami czy 

normami. Patrzy na kobietę z 
miłością. Nadaje jej godności.  

 

W Księdze Rodzaju czytamy: Do 
niewiasty powiedział: «Obarczę cię 

niezmiernie wielkim trudem twej 

brzemienności, w bólu będziesz 
rodziła dzieci, ku twemu mężowi 

będziesz kierowała swe pragnienia, 

on zaś będzie panował nad tobą». 

Do mężczyzny zaś [Bóg] rzekł: 
«Ponieważ posłuchałeś swej żony i 

zjadłeś z drzewa, co do którego 

dałem ci rozkaz w słowach: Nie 
będziesz z niego jeść - przeklęta 

niech będzie ziemia z twego 

powodu: w trudzie będziesz 

zdobywał od niej pożywienie dla 

siebie po wszystkie dni twego 

życia. Cierń i oset będzie ci ona 

rodziła, a przecież pokarmem 

twym są płody roli. W pocie więc 

oblicza twego będziesz musiał 

zdobywać pożywienie, póki nie 

wrócisz do ziemi, z której zostałeś 

wzięty; bo prochem jesteś i w 

proch się obrócisz!» Rdz 3, 16-19. 

Już w raju Bóg niejako przydzielił 

kobiecie i mężczyźnie zadania. 

Nie ma nigdzie mowy, że jedno 

jest lepsze lub gorsze od drugiego.  

 

Każdy ma swoje zdanie, swoje 

obowiązki, jednak jesteśmy sobie 

wzajemnie potrzebni nie tylko do 

życia, ale i do zbawienia. Dziś, w 

świecie, w którym próbuje się 

zniekształcić obraz kobiety trzeba 

nam na nowo przypomnieć sobie 

prawdę o powołaniu jakim Pan 

Bóg nas obdarował.  

Bycie kobietą 

wcale nie jest 

czymś czego 

trzeba się 

wstydzić, co 

trzeba spychać w 

podświadomość 

lub przeciwnie 

twierdzić, że 

kobieta jest 

samowystarczalna. Gdyby tak było 

Bóg stworzyłby nas w pojedynkę, 

a jednak stworzył parę, która ma 

wzajemnie się uzupełniać.  

 

Kobiety obdarzone są wielką 

delikatnością. Są uczuciowe, 

emocjonalne. Wbrew pozorom nie 

jest to wada, lecz zaleta. Dlatego 

też Pan Jezus ukazał się kobiecie 

po Zmartwychwstaniu, ona była w 

stanie uwierzyć, tak ukochała 

Jezusa także swoją 

emocjonalnością, że widząc Go 

uwierzyła w Niego, była 

prawdziwym świadkiem. 

Ukochała, zobaczyła i stała się 
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pierwszym świadkiem 

zmartwychwstania. 

Najpiękniejszym i 

najdoskonalszym wzorem kobiety 

jest Maryja.  

 

Jak przez nieposłuszeństwo 

dziewicy człowiek upadł, tak przez 

dziewicę, która była posłuszna 

Słowu Bożemu, człowiek na 

powrót ożył i przyjął życie (św. 

Ireneusz). 

 

Chrześcijaństwo jest religią, która 

wysoko wyniosła kobietę w 

hierarchii i strukturze społecznej. 

Najdoskonalszym wzorem dla 

każdej kobiety jest Maryja. Ta, 

która nie tylko została wybrana 

przez Boga, ale także zgodziła się 

na plan Boży. Urodziła i 

wychowała Zbawiciela. Nigdy nie 

pytała Boga co z tego będzie miała 

czy ile na tym zarobi. Po prostu 

zaufała i poszła za Słowem Boga.  

 

Kobieta ma niezwykłe zadania nie 

tylko w swojej codzienności. 

Niekiedy te codzienne czynności 

uważane są za prozaiczne jak 

pranie i gotowanie itd., jednak te 

czynności mogą nas uświęcić, bo 

te codzienne zadania zostały nam 

dane i zadane. Jednak kobieta ma 

niezwykłe zadania także w 

Kościele. Chciejmy zobaczyć i 

odczytać piękno naszego 

powołania, by zgodnie z nim 

służyć sobie wzajemnie.  

 

Papież Paweł VI powiedział, że 

jest oczywiste, że kobieta winna 

uczestniczyć w żywej i aktywnej 

strukturze chrześcijaństwa w taki 

sposób, by wydobyć te jej 

możliwości, które jeszcze nie 

zostały ukazane. 

Magdalena Maraj 

 

 

 

Trening uważności 
 

Jest Wielki Post. Czas 

rekolekcji, zadumy, wyciszenia. 

Wielu podejmuje wyrzeczenia 

wielkopostne.   Zakłada sobie 

konkretne cele na ten okres. 

Bardzo podoba mi się, że na 

Facebooku można zaleźć wiele 

grup dotyczących tego 

szczególnego czasu. Na przykład 

ja osobiście dołączyłam do grupy 

wyzwań wielkopostnych i 

codziennie dostaje wiadomość z 

jedną konkretną informacją do 

przemyślenia. Jest też możliwość 

słuchania rekolekcyjnych katechez 

na każdy dzień w formie krótkich 

maksymalnie 5 minutowych 

filmików. Opcji jest sporo, tylko 

korzystać i znaleźć chwilę dla 

siebie.  

I tu zmierzam do sedna 

moich przemyśleń. Na początek 

kilka pytań. Jak wygląda mój 

dzień? Jak planuje czas? Czy 

wykorzystuje go odpowiednio? 

Dla każdego doba trwa 24 h, 

wszyscy jesteśmy w tym 

względzie na tej samej pozycji. 

Tylko od nas zależy, jak 

przeżyjemy kolejny dzień? Może 

warto właśnie teraz w okresie 

Wielkiego Postu przeanalizować 

swoją dobę. Zastanowić się, nawet 

zapisać, na co, ile czasu 

poświęcam. Czy często narzekam, 

że wciąż brakuje dnia? Czy udaje 

mi się zdążyć ze wszystkimi 

czynnościami? Czy planuje 

zadania do wykonania? Jak z 

czasem dla Boga? Znajdę chociaż 

chwilę na modlitwę? Rekolekcje? 

Coś co mnie 

rozwinie, nie tylko 

duchowo?  

 

Wielu 

ludzi ubolewa na 

chroniczny brak 

czasu, ale czy 

naprawdę go nie 

mają? Może jest 

źle spożytkowany? 

Ile czasu poświęcamy na 

bezcelowe przeglądanie 

Facebooka, czytanie nic nie 

wnoszących stron internetowych, 

artykułów, oglądanie seriali, 

filmów? Wdawanie się w nędzne 

dyskusje, tkwienie w dziwnych 

relacjach? Gra w gry 

komputerowe? Ciągłe zakupy i 

spacery po galeriach? Czas jest 

wielkim darem dla nas. Wisława 

Szymborska w wierszu pisała: 

„Nic dwa razy się nie zdarza (…) 

Żaden dzień się nie powtórzyć, nie 

ma diwóch podobnych nocy, 

dwóch tych samych pocałunków, 

dwóch jednakich spojrzeń w oczy 

”. Dlatego warto uświadomić sobie 

jak ważny i cenny dar mamy do 

dyspozycji. I to całkowicie zależny 

od nas. To jak przeżyjemy każdy 

dzień i całe nasze życie, jest tylko i 

wyłącznie w naszych rękach. 

Warto się pochylić nad tym 

tematem. I na koniec przytoczę 

przysłowie estońskie, które 

znalazłam w sieci „Marnowanie 

czasu jest okradaniem samego 

siebie”.  
 

Anna Zielińska 

 

O nasz kościół w ubiegłym 

tygodniu zadbali: Halina 

Grabowska, Robert Perlak, Zofia 

Kura, Zofia Martoń, Anna 

Płonka, Agnieszka Szalacha, 

Zenon Knutel, Barbara Chohura, 

Magdalena Janda, Katarzyna 

Krztoń Czurczak 

Bóg zapłać! 
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Sakrament chrztu  
przyjęli: 

Jakub Gabriel Hajduk  

(03. 03. 2018) 

Natalia Zuzanna Buż  
(03. 03. 2018) 
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

4 MARCA 2018 

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

1. Dziękujemy za ofiary złożone w ubiegłym tygodniu. Na 

cele parafialne w kopertach i przez przelewy na konto 

złożonych zostało 3850 zł. Na nowe ławki w ostatnim 

miesiącu złożyliśmy 11600 zł. Bóg zapłać!  

2. W najbliższy piątek rozpoczniemy w nasze parafialne 

rekolekcje wielkopostne, którym będzie przewodniczył ks. 

dr Przemysław Drąg, ogólnopolski duszpasterz rodzin. 
Tematem rekolekcji będą słowa: „Radość miłości dla 

wszystkich”. W piątek, sobotę i poniedziałek Msze św. z 

naukami ogólnymi odprawione będą o godz. 9.00 i 18.00. 
W czasie rekolekcji nie będzie Mszy św. o 7.00. W kolejne 

dni rekolekcji odbędą się także spotkania dla 

poszczególnych grup i stanów: dla chorych i starszych; dla 
młodych małżeństw, narzeczonych i myślących o 

małżeństwie; dla młodzieży; dla kobiet oraz dla mężczyzn. 

Rekolekcje zakończymy uroczystym odnowieniem 

przyrzeczeń małżeńskich w czasie Mszy św. w 
poniedziałek 12 marca. Szczegółowy program rekolekcji 

jest dostępny w gazetce parafialnej, na stronie internetowej 

oraz w gablotkach. Ze względu na rekolekcje w piątek 

drogę krzyżową odprawimy o godz. 17.30. 

3. W przyszłą niedzielę – w ramach rekolekcji – 

zapraszamy na III Koncert Pieśni Pasyjnej „Któryś za nas 
cierpiał rany…”. Koncert odbędzie się po Mszy św. o godz. 

17.00, w czasie której śpiewać będą zaproszone chóry. Ze 

względu na koncert nabożeństwo Gorzkich Żali w przyszłą 

niedziele odbędzie się pół godziny wcześniej, czyli o godz. 
15.45. Szczegóły dotyczące Koncertu znajdują się na 

plakatach w przedsionku i przed kościołem. 

4. Parafialny Zespół Caritas od dzisiaj rozprowadza baranki 
wielkanocne w cenie 5 zł, kartki świąteczne oraz tzw. 

„Kaziuki”, czyli serca z piernika i czekolady przygotowane 

z okazji święta św. Kazimierza. Ofiary złożone z tej okazji 

będzie przeznaczona na pomoc potrzebującym rodzinom. 
Od przyszłego tygodnia, jak co roku, dzieci i młodzież z 

naszej Szkoły Podstawowej nr 9 od przyszłego tygodnia 

oferować będą własnoręcznie wykonane kartki świąteczne, 

a dochód z ich sprzedaży będzie przeznaczony na misje. 

5. W najbliższy czwartek odbędzie się spotkanie 

kandydatów do bierzmowania z klas III z przedstawicielem 
Księdza Biskupa. Zapraszamy wszystkich kandydatów z 

rodzicami najpierw na drogę krzyżową o godz. 17.30, a 

później na Mszę św., po której odbędzie się indywidualne 

spotkanie każdego kandydata z Delegatem Księdza 

Biskupa. 

6. Bóg zapłać różom różańcowym, które, jak co roku, 

składają ofiary z przeznaczeniem na kwiaty do Bożego 

Grobu.  

7. Dziękujemy rodzinom z ul. Miłej za przygotowanie 

kościoła na dzisiejszą niedzielę oraz za ofiarę na 
ogrzewanie kościoła. Prosimy, aby troskę o kościół od w 

tym tygodniu przejęli kolejni mieszkańcy ul. Miłej, numery 

nieparzyste począwszy od Pana Wojciecha Raka (ul. Miła 

5a) oraz pierwsze numery parzyste począwszy od Pana 

 Adama Ziemińskiego (u. Miła 4). 

Głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest mądrością i 

mocą Bożą (1Kor 1, 23) 

INTENCJE MSZY ŚW.  

III TYDZIEŃ WIELKIEGO POSTU 

04/03/2018 – 11/03/2018 

 
04/03 III Niedziela Wielkiego Postu 

7 30 

9 30 

11 30 

17 00 

+ ks. Kazimierz Guzy 

+ Kazimierz Wąsacz z róży św. Józefa 

za parafian 

+ Michał Przewrocki 4. Msza św. 

gregoriańska 

 
 

05/03 Poniedziałek  

7 00 

18 00 

+ Emilia Wilk od rodziny Cieślików 

1) + Michał Przewrocki 5. Msza św. gregoriańska 

(poza parafią) 

2) + Helena Gwiżdż od wnuczki Dominiki z rodziną 

 

06/03 Wtorek  

7 00 

18 00 

 

+ Michał Przewrocki 6. Msza św. gregoriańska 

1) + Władysław Szala 

2) + Emilia Skiba od wnuka Bogusława z rodziną 

 

07/03 Środa 

7 00 

18 00 

+ Mariusz Wilk od rodziny Rogów  

1) + Kazimierz Wąsacz od właścicieli i 

pracowników Hotelu Cztery Pory Roku 

2) + Michał Przewrocki 7. Msza św. gregoriańska 

(poza parafią) 

 

08/03 Czwartek  

7 00 

18 00 

 

+ Michał Przewrocki 8. Msza św. gregoriańska 

1) dziękczynna za 100 lat życia Marii z prośbą o 

Boże błogosławieństwo, zdrowie oraz opiekę Jezusa 

Miłosiernego i Matki Najświętszej Wniebowziętej, 

Pani Zaleskiej 

2) + Tadeusz Zawora w rocznicę śmierci 

 

09/03 Piątek – parafialne rekolekcje wielkopostne 

9 00 

18 00 

+ Kazimierz i Stanisława Sikora 

1) + Michał Przewrocki 9. Msza św. gregoriańska  

2) + Mikołaj Rawski od pracowników firmy 

Rewizjon 

 

10/03 Sobota – parafialne rekolekcje wielkopostne 

9 00 

18 00 

+ Michał Przewrocki 10. Msza św. gregoriańska  

1) + Kazimierz Wąsacz od rodziny Gierczaków 

2) + Danuta od koleżanki Anny 

 

11/03 IV Niedziela Wielkiego Postu – parafialne 

rekolekcje wielkopostne 

7 30 

9 30 

11 30 

 

17 00 

+ Jan i Eugenia Oczoś w rocznicę śmierci 

za parafian 

za żyjących i zmarłych członków Apostolstwa 
Dobrej Śmierci 

+ Michał Przewrocki 11. Msza św. gregoriańska  
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