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EWANGELIA (J 12, 20-33) 

Wśród tych, którzy przybyli, aby 

oddać pokłon Bogu w czasie święta, 

byli też niektórzy Grecy. Oni więc 

przystąpili do Filipa, pochodzącego z 

Betsaidy Galilejskiej, i prosili go, 

mówiąc: "Panie, chcemy ujrzeć Jezusa». 
Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. 

Z kolei Andrzej i Filip poszli i 

powiedzieli Jezusowi. A Jezus dał im 

taką odpowiedź: "Nadeszła godzina, 

aby został otoczony chwałą Syn 

Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę, 

powiadam wam: Jeśli ziarno pszenicy, 

wpadłszy w ziemię, nie obumrze, 

zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, 

przynosi plon obfity. Ten, kto kocha 

swoje życie, traci je, a kto nienawidzi 
swego życia na tym świecie, zachowa je 

na życie wieczne. Kto zaś chciałby Mi 

służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja 

jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli 

ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec. 

Teraz dusza moja doznała lęku i cóż 

mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie 

od tej godziny. Ależ właśnie dlatego 

przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, 

wsław imię Twoje!" Wtem rozległ się 

głos z nieba: "Już wsławiłem i jeszcze 

wsławię". Stojący tłum to usłyszał i 
mówił: "Zagrzmiało!" Inni mówili: 

"Anioł przemówił do Niego". Na to 

rzekł Jezus: "Głos ten rozległ się nie ze 

względu na Mnie, ale ze względu na 

was. Teraz odbywa się sąd nad tym 

światem. Teraz władca tego świata 

zostanie wyrzucony precz. A Ja, gdy 

zostanę nad ziemię wywyższony, 

przyciągnę wszystkich do siebie". To 

mówił, oznaczając, jaką śmiercią miał 

umrzeć. 

Okiem proboszcza 
 

Dzisiaj w kościele przywitały 
nas krzyże zakryte fioletową zasłoną. 

Jest to znak, że przeżywamy już piątą 

niedzielę Wielkiego Postu oraz że 

tegoroczny czas pokuty i nawrócenia 

zbliża się do końca. Za tydzień 

przeżywać będziemy Niedzielę 

Palmową, w czasie której gościć 

będziemy kleryków naszego 

seminarium, którzy zaśpiewają Mękę 

Pańską i w ten sposób wprowadzą nas 

w Wielki Tydzień. W Niedzielę 
Palmową na wszystkich Mszach 

świętych poświęcimy palmy, a 

szczególnie zapraszamy na Mszę świętą 

rodzinną o godz. 9.30 i prosimy dzieci o 

przyniesienie palm. Za najładniejsze 

palmy będą nagrody.  

Już dzisiaj pomyślmy o 

Wielkim Tygodniu i o liturgiach 

Triduum Paschalnego. Nie ma 

Wielkanocy bez dobrego przeżycia 

Triduum. Wieczorna Msza święta 

Wielkiego Czwartku, Liturgia 
Wielkiego Piątku, a przede wszystkim 

Wigilia Paschalna w Wielką Noc 

Zmartwychwstania Pańskiego to 

najważniejsze momenty całego roku 

liturgicznego, w których możemy 

zobaczyć czym rzeczywiście jest nasze 

życie i jaki jest jego cel. Być przy 

Chrystusie, który dla nas umiera i 

zmartwychwstaje to zadanie na 

najbliższy czas.  

Koniec Wielkiego Postu to 
także czas spowiedzi wielkanocnej. W 

naszym kościele spowiadamy 

codziennie pół godziny przed każdą 

Mszą świętą. W najbliższą sobotę od 

godz. 8.30 z sakramentem pokuty i 

Komunią świętą pragniemy odwiedzić 

naszych chorych. Prosimy rodziny o 

zgłoszenie do zakrystii lub kancelarii 

osób, które możemy odwiedzić, a do 

których nie przyjeżdżamy w pierwsze 

piątki miesiąca. 

W najbliższą sobotę ks. bp 
Ordynariusz pobłogosławi 

kilkudziesięciu nowych szafarzy 

nadzwyczajnych Komunii świętej dla 

naszej diecezji. Wśród nich będzie nasz 

parafianin pan Grzegorz Czechowicz, 

który przygotowywał się do tej funkcji 

przez kilkumiesięczną formację. Pan 

Grzegorz będzie mógł zanosić Komunię 

świętą chorym oraz – w razie 

prawdziwej potrzeby – pomagać w 

udzielaniu Komunii świętej w kościele. 

Otoczmy modlitwą nowego szafarza 
Komunii świętej i prośmy o dobre 

pełnienie przez niego tej posługi. 

Bardzo serdecznie dziękuję za 

liczny udział w tegorocznych 

rekolekcjach parafialnych. Mam 

nadzieję, że był to dobry czas, w którym 

słowo Boże mogło dotknąć naszego 

życia. Jestem wdzięczny także 

organizatorom, wykonawcom, 

uczestnikom, słuchaczom, patronom i 

dobroczyńcom III Koncertu Pieśni 
Pasyjnej „Któryś za nas cierpiał 

rany…” Piękno pieśni pasyjnych, tych 

tradycyjnych i tych nowszych, bardzo 

pomaga w przeżyciu Wielkiego Postu. 

Bóg zapłać! 

ks. Tomasz – proboszcz 
 

 

SIEDEM KROKÓW 

KU ZBAWIENIU (II) 
 
„Dziś będziesz ze Mną w raju” - 

źródło nadziei 

Drugie słowo Jezusa na krzyżu 

„Dziś będziesz ze Mną w raju” 
pochodzi z Ewangelii św. Łukasza. Łotr 

ukrzyżowany po lewej stronie 

Zbawiciela zaczyna urągać Mu 

podobnie, jak to czynili arcykapłani i 

faryzeusze. Wtedy łotr po drugiej 
stronie karci go. Przeczuwa on, że Jezus 

został przybity do krzyża niewinnie. 

Zwraca się do Niego słowami: „Jezu, 

wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do 

swego królestwa” (Łk 23,42). 

Nieszczęśnik nie może wykazać się 

żadnymi dobrymi czynami. Zmarnował 

swoje życie. Kara - jak sam przyznaje - 

spotyka go zasłużenie. W ostatniej 

jednak chwili pozwala się dotknąć 

sprawiedliwości oraz dobroci Jezusa i 
prosi, aby Ten o nim pamiętał. Na tę 
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dość nieśmiałą prośbę Jezus reaguje 

słowami: „Zaprawdę, powiadam ci: 

Dziś będziesz ze Mną w raju” (Łk 

23,43). 

Jest to słowo niosące pociechę 

i nadzieję. Jezus wypowiada je, aby 

rozproszyć nasz lęk przed śmiercią. 

Uczucie to znane jest każdemu 

człowiekowi. Jedni boją się 

towarzyszącemu umieraniu bólu, inni - 

tego, że ich dzieci lub małżonek zostaną 
sami, jeszcze inni - obawiają się tego, 

że okażą się wobec Boga nie dość 

dobrymi, że nie będą mogli wykazać się 

przed Nim wystarczającą liczbą 

dobrych uczynków. Wydaje im się, że 

mają na swym koncie więcej błędów i 

grzechów niż dobra. Boją się, że nie 

przetrwają sądu Bożego, że Boży wyrok 

w ich sprawie będzie negatywny. 

Wiedząc o tym, Jezus kieruje do nas 

słowa: „Dziś będziesz ze Mną w raju”, 

chcąc w ten sposób uwolnić nas od lęku 
przed potępieniem i odrzuceniem. Jeżeli 

będziemy rozważać to zdanie 

odpowiednio długo, lęk przed śmiercią 

zacznie przeradzać się w nadzieję, że 

obietnica życia wiecznego jest 

skierowana również do nas, nawet 

gdybyśmy mieli stanąć przed Bogiem z 

pustymi rękami.  

Drugie słowo Jezusa na krzyżu 

może być także źródłem pociechy i 

nadziei oraz rozproszyć nasz lęk w 
trudnych sytuacjach życiowych, w 

sytuacjach bez wyjścia i wewnętrznego 

rozdarcia. Przytłoczeni naszymi 

niepowodzeniami możemy, tak jak łotr 

ukrzyżowany po prawej stronie, 

zwrócić się do Jezusa i pełni nadziei 

skierować nasz wzrok na Zbawiciela, 

który z krzyża czule wypowiada do nas 

słowa: „Dziś będziesz ze Mną w raju”. 

Jeżeli pozwolimy Mu przeniknąć nasz 

lęk przed tym, że nie jesteśmy dość 

dobrzy i że nie spełniamy oczekiwań 
Boga, ale także oczekiwań rodziców, 

oczekiwań społeczeństwa, w którym 

żyjemy, czy też naszych własnych 

oczekiwań, to nasz lęk przemieni się w 

zaufanie - w zaufanie, że jesteśmy przez 

Boga bezwarunkowo akceptowani i 

kochani. Wówczas przestaniemy 

potępiać samych siebie i czynić sobie 

nieustanne zarzuty. Przestaniemy wciąż 

doszukiwać się popełnionych w 

przeszłości błędów. Zacznie nas 
wypełniać głęboki pokój i spełni się 

nasza nadzieja na przemianę trudnej 

życiowej sytuacji.  

 

„Niewiasto, oto syn Twój” - „Oto 

Matka Twoja” - źródło miłości 
Trzecie słowo Jezusa na krzyżu 

„Niewiasto, oto syn Twój” - „Oto 

Matka Twoja” pochodzi z Ewangelii 

św. Jana (J 19,26-27). W scenie, w 

której Jezus powierza umiłowanego 

ucznia swej Matce - Maryi, ukazuje się 

jego miłość wobec wszystkich ludzi. 

Naszym zadaniem jest wpuszczenie 

miłości, która rozbłyska w Maryi, do 

naszego domu, do naszego wnętrza, do 

serca. Wtedy staniemy się zdolni do 

miłości i nie będziemy musieli już 

obawiać się, że może ją zniszczyć to co 

zewnętrznie „przybija nas do krzyża”. 

Źródło miłości znajduje się w nas. Nikt 

nie może nam go odebrać. Źródło to 
odkrywamy, rozważając scenę pod 

krzyżem. Często narażone jest ono na 

wyschnięcie pod grubą warstwą trosk, 

wątpliwości i pretensji, które kierujemy 

pod adresem własnym lub innych ludzi. 

Jeżeli pozwolimy trzeciemu słowu 

Jezusa wnikać do naszego wnętrza, 

ukryte w nas źródło miłości podniesie 

się i zacznie przenikać do naszej 

świadomości napełniając nasze myśli, 

słowa i czyny. Jeżeli źródło to będzie 

miało dostęp również do naszych uczuć, 
staniemy się zdolni do budowania 

zdrowych relacji z innymi ludźmi. 

Jezus powierza swą Matkę 

umiłowanemu uczniowi jako synowi, a 

ucznia - Maryi jako jego Matce. Matka i 

syn to pojęcia odnoszące się do relacji. 

Matką jest się zawsze dla kogoś, a 

synem - dla własnej matki. Na krzyżu 

uwidacznia się zatem prawda, że 

jesteśmy prawdziwie ludźmi tylko 

wtedy, gdy trwamy w relacjach z 
innymi. Zatem krzyż, pod którym 

spotykają się Maryja i Jan, jest znakiem 

na przezwyciężenie naszych trudności 

w relacjach z innymi ludźmi, których 

istotą jest przecież zawsze takie 

łączenie przeciwieństw, które otwiera 

ludziom drogę do zjednoczenia.  

 

„Boże mój, Boże mój, czemuś mnie 

opuścił?” - źródło zaufania 
Czwarte słowo Jezusa na 

krzyżu „Boże mój, Boże mój, czemuś 

mnie opuścił?” zostało przekazane 

przez św. Marka i św. Mateusza. 

„Około godziny dziewiątej Jezus 

zawołał donośnym głosem: Eli, Eli, 

lema sabachthani?, to znaczy Boże mój, 

Boże mój, czemuś mnie opuścił” (Mt 

27,46; Mk 15,34).  

Św. Mateusz, który pisze o krzyku 

Jezusa na krzyżu, ukazuje nam Jego 

mękę w taki sposób, jak gdyby Bóg był 

w jej czasie nieobecny, jakby 
beznamiętnie wydawał swego Syna w 

ręce grzeszników. Pośród owej pozornej 

nieobecności Boga, Jezus zwraca się 

jednak do Ojca. Choć osuwa się w 

otchłań śmierci, jest jednak pewien, że i 

w tym czasie jest niesiony przez Boga, 

jest przez Niego wysłuchany i otoczony 

miłością. Jezus zyskuje pewność, że 

śmierć, przez którą ma przejść, 

przyniesie ludziom zbawienie. Skarga 

Jezusa na własne opuszczenie wyrażona 

w głośnym wołaniu: „Boże mój, Boże 

mój, czemuś mnie opuścił?”, stanowi 

pierwszy werset Psalmu 22, którego 

autor zmaga się ze swym zwątpieniem, 

by ostatecznie znaleźć w modlitwie 

drogę do bezgranicznego zaufania 

Bogu.   

Czwarte słowo Jezusa na 

krzyżu odnosi się do naszego lęku przed 

samotnością i opuszczeniem. Krzyk 

Jezusa na krzyżu zaprasza nas do tego, 
byśmy nie ignorowali naszego poczucia 

osamotnienia, lecz się do niego 

przyznawali. Często czujemy się 

opuszczeni przez innych ludzi. 

Odwracają się oni od nas plecami akurat 

wtedy, gdy ich potrzebujemy. 

Doświadczamy też lęku związanego z 

tym, że ktoś - nasz małżonek lub inna 

bliska osoba - może nas opuścić. 

Wołanie Jezusa zachęca nas do ufnego 

powierzenia się Jezusowi. Jego własne 

opuszczenie, które w czasie modlitwy 
przemienia się w zaufanie, może 

dopomóc nam w tym, aby i nasz lęk 

przed osamotnieniem ustąpił miejsca 

wierze w to, że Bóg nigdy nas nie 

zostawi.  

Niekiedy czujemy się jednak 

tak, jak gdyby Pan nas opuścił - jest tak, 

kiedy nie interweniuje On, gdy 

wszystko w naszym życiu się wali, gdy 

zapadamy na nieuleczalną chorobę, gdy 

przeżywamy klęski osobiste lub 
zawodowe, gdy wydaje nam się, że 

znaleźliśmy się w sytuacji bez wyjścia. 

Wówczas nasza modlitwa potrzebuje 

też skargi i oskarżenia. Tylko wtedy, 

gdy zdobędziemy się na odwagę 

wykrzyczenia naszej skargi wobec 

Boga, nasze poczucie opuszczenia 

ulegnie przemianie, dzięki czemu 

będziemy mogli wraz z Jezusem 

powiedzieć: „Dzięki Tobie moja pieśń 

pochwalna płynie w wielkim 

zgromadzeniu. […] Ubodzy będą jedli 
do syta, chwalić będą Pana ci, którzy 

Go szukają. Niech serca ich żyją na 

wieki” (Ps 22, 26-27). 

c.d.n. 

Jadwiga Warchoł 
 

 
 

Święci z witraży 

Bł. Władysław Findysz (II) 
 

Swoją aktywność 

duszpasterską zintensyfikował w 

okresie wielkiej nowenny, odnowienia 

ślubów jasnogórskich i akcji 

duszpasterskich wspierających Sobór 

Watykański II. Ks. Proboszcz Findysz, 

który już od pewnego czasu nie mógł 

swobodnie przemawiać z powodu 

chorego gardła i przebytej operacji 

tarczycy, wybierając pisemną formę 
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kontaktu z wiernymi, opracował 

„Odezwę” do parafian. Rozesłał ją 

pocztą w dniach od 9-12 października 

1963 r. do około 100 parafian o 

wątpliwej postawie religijno-moralnej. 

Proponował w niej parafianom 

indywidualne wypełnianie czynów 

dobroci, a to: uaktywnienie praktyk 

religijnych, pojednanie w rodzinie, 

zgodę w sąsiedztwie, zachowanie 

trzeźwości, przystąpienie do spowiedzi 
wielkanocnej i sakramentu chorych oraz 

uporządkowanie, zgodnie z wymogami 

kanonicznymi, sytuacji prawnej 

związków niesakramentalnych. 

Większość parafian przyjęła jego apel 

ze zrozumieniem. Znaleźli się jednak 

niezadowoleni, którzy niezwłocznie po 

otrzymaniu „Odezwy” złożyli na Ks. 

Proboszcza doniesienie do Komendy 

Powiatowej MO w Jaśle. Stamtąd, już 

12 października 1963 r. sprawę 

przekazano do Komendy Wojewódzkiej 
MO w Rzeszowie z wnioskiem o 

rozpoczęcie dochodzenia. W Rzeszowie 

uznano zasadność skarg i natychmiast 

14 października 1963 r. oficer Komendy 

Wojewódzkiej MO w Rzeszowie kpt. 

Julian Kozioł wszczął dochodzenie, 

oskarżając ks. Findysza o naruszenie 

artykułu 3 dekretu o ochronie wolności 

sumienia i wyznania. Opierając się na 

zeznaniach kilkunastu świadków - w 

większości posiadających obojętny 
stosunek do wiary i Kościoła - kpt. J. 

Kozioł złożył w dniu 20 listopada 1963 

r. w Prokuraturze Wojewódzkiej w 

Rzeszowie wniosek o wszczęcie 

śledztwa przeciwko ks. Findyszowi, 

postawienie mu zarzutów („prowadzi 

ascetyczny tryb życia i usiłuje narzucać 

go innym” oraz „gorliwie wykonuje 

wszystkie polecenia kurii”), 
aresztowanie go i przeprowadzenie 

rewizji domowej na plebanii w 

Żmigrodzie Nowym. W następstwie 
pozytywnie rozpatrzonego wniosku 25 

listopada przesłuchano ks. Findysza w 

Prokuraturze Wojewódzkiej w 

Rzeszowie. Po złożeniu zeznań ks. 

Władysław nie wrócił już do domu. 

Mimo iż nie stwarzał żadnego 

zagrożenia dla porządku publicznego 

został tymczasowo aresztowany. 

Niedomagający na zdrowiu, chory na 

raka przełyku i wpustu żołądka kapłan 

został umieszczony w więzieniu na 
Zamku w Rzeszowie. Prowadzący 

postępowanie wiceprokurator 

wojewódzki Eugeniusz Pietras, 

uzasadnił areszt stwierdzeniem: 

„zachodzi obawa matactwa, a stopień 

szkodliwości społecznej czynu jest 

znaczny”. 
Pomimo interwencji Kurii 

Przemyskiej prokuratura nie odstąpiła 

od stawianych ks. Findyszowi zarzutów 

i w dniach 16-17 grudnia 1963 r. odbył 

się pokazowy proces pod 

przewodnictwem sędziego Zbigniewa 

Lewickiego, zakończony wyrokiem 

uznającym ks. Findysza winnym 

zarzucanych mu czynów. Sąd 

wymierzył mu karę 2,5 roku więzienia. 

Wyrok nie był prawomocny ale sąd 

utrzymał w mocy areszt tymczasowy. 

Następnego dnia po wydaniu wyroku 

ks. Władysław przez swego obrońcę z 

urzędu, mecenasa Zygmunta Panasa, 
skierował do Sądu Najwyższego w 

Warszawie zażalenie na utrzymanie 

wobec niego aresztu tymczasowego i  

wnosił o zwolnienie z aresztu ze 

względu na stan zdrowia. W 

odpowiedzi  dopiero 25 stycznia 1964 r. 

ks. Findysza przewieziono do 

Centralnego Więzienia na Montelupich 

w Krakowie, gdzie po trwających 

miesiąc, szczegółowych badaniach 

dokonanych przez kilku specjalistów, 

potwierdzono u ks. Władysława raka 
przełyku i wpustu żołądka. W 

orzeczeniu z 24 lutego 1964 r. 

wskazano, że dalsze przebywanie 

kapłana w warunkach więziennych 

grozi jego śmiercią. Na podstawie tego 

orzeczenia trzy dni później Sąd 

Najwyższy postanowił uchylić areszt 

tymczasowy. Dnia 29 lutego 1964 r. 

ks. Findysz w stanie skrajnego 

wycieńczenia został warunkowo 

zwolniony z krakowskiego więzienia i 
powrócił do Nowego Żmigrodu. 

Uchylenie aresztu tymczasowego nie 

zakończyło sprawy ks. Findysza. 

Formalnie nadal ciążył na nim wyrok 

sądu rzeszowskiego, od którego 

przysługiwało mu odwołanie do sądu 

wyższej instancji. Skorzystał z tej 

możliwości i 26 marca 1964 r. odwołał 

się do Sądu Najwyższego. W odwołaniu 

wyszczególnione zostały błędy 

popełnione przez sąd rzeszowski. 

Podkreślono w nim przede wszystkim 
to, że sąd nie udowodnił oskarżonemu 

zarzucanego przestępstwa, a 

prowadzona przez Ks. Proboszcza 

działalność wynikała z jego 

duszpasterskich obowiązków. 

Dochodzenie, przewód sądowy oraz 

przeżycia więzienne miały bez 

wątpienia duży wpływ na rozwój 

choroby ks. Władysława. Bardzo chory 

powrócił do swych duszpasterskich 

obowiązków na tyle na ile pozwalały 
mu siły. Jednak w ciągu kilku miesięcy 

stan jego zdrowia gwałtownie się 

pogorszył. Ks. Władysłwa Findysz 

zmarł 21 sierpnia 1964 roku. 

Ostatecznie sprawę ks. Findysza 

umorzono 26 września 1964 r., już po 

jego śmierci.  

Ks. Władysław Findysz został 

beatyfikowany 19 czerwca 2005 r. w 

Warszawie wraz z ks. Markiewiczem i 

ks. Kłopotowskim. Legatem papieskim 

na tę uroczystość był Prymas Polski 

Kardynał Józef Glemp. To pierwszy, 

zakończony proces beatyfikacyjny 

przeprowadzony przez powstałą w 1992 

r. diecezję rzeszowską. 

23 sierpnia przeżywany wspomnienie 

bł. ks.  Władysława Findysza, kapłana 

męczennika. 

Sanktuarium z sarkofagiem kryjącym 

doczesne szczątki Błogosławionego 

znajduje się w Parafii Żmigród Nowy 
niedaleko Jasła. 

01.01.2012r ks. Biskup K. Górny 

erygował w Rzeszowie przy ul. św. 

Rocha 270 Parafię pw. bł. Władysława 

Findysza 

 

Z nauki bł. ks. W. Findysza: 

”Trzeba być katolikiem aktywnym, 

wiernym obowiązkom chrześcijańskim 

i obowiązkom stanu.” 

 

opracowanie: janka 
 

O nasz kościół w ubiegłym 

tygodniu zadbali mieszkańcy 

ul. Miłej: 

Zdzisław Pazdan, Adam Ciupak, 

Tomasz Głąb, Maria Zinterstein, 

Rafał Wilk, Beata Bator, 

Stanisław Głąb, Marta Głąb de 

Jesus 

Bóg zapłać! 

 

 
Sakrament Bierzmowania przyjęli 

17.03.2018: 

 

Banaś Rozalia 

Bieszczad Magdalena 

Bosek Andżelika 

Członka Marcel 

Czopik Agata 

Dopart Dawid 

Dzimira Kinga 

Dzimira Łukasz 

Grzyb Mateusz 

Irzyk Izabella 

Jakubowski Mateusz 

Kałucka Oliwia 

Kątnik Eryk 

Kotula Karolina 

Kurtiak Jakub 

Kuźmik Julia 
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Miąsik Paulina 

Michałek Dariusz 

Nowak Ewelina 

Rajzer Paulina 

Rzeźnik Kamil 

Skiba Wiktoria 

Słowik Gabriel 

Szetela Jagoda 

Świder Łukasz 
Witalec Hubert 

 

 
Odszedł do Pana 

śp. Jerzy Stec (11. 03. 2018) 
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu 

wieczne spoczywanie! 
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

18 MARCA 2018 

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 
1. Gorzkie żale dzisiaj o godz. 16.15, a nabożeństwo drogi 

krzyżowej w czwartek o godz. 17.30 dla dzieci, w piątek o 

godz. 18.00 dla wszystkich oraz w niedzielę po Mszy św. o 

godz. 11.30. 

2. Jutro przeżywać będziemy uroczystość św. Józefa, 

Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. O godz. 17.30 

zapraszamy na nabożeństwo ku czci św. Józefa, w czasie 

którego będziemy modlić się za Kościół oraz za ojców, 

którym patronuje św. Józef. 

3. Dzisiaj od dzieci i młodzieży z naszej Szkoły 

Podstawowej nr 9 możemy nabyć własnoręcznie wykonane 

pisanki i kartki świąteczne. Dochód z ich sprzedaży 

przeznaczony zostanie na misje. 

4. Kandydatów do bierzmowania z klas VII i II gimnazjum 

zapraszamy dzisiaj na Mszę św. o godz. 17.00 i na 

spotkanie. Natomiast młodzież, która wczoraj przyjęła 

sakrament bierzmowania zapraszamy na ostatnie krótkie 
spotkanie we czwartek na godz. 18.40. W czasie spotkania 

zostaną wręczone podpisane indeksy. 

5. W piątek adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 

15.00. O 17.30 nabożeństwo do św. Siostry Faustyny i św. 
Ojca Pio. Różaniec po Mszy św. o godz. 11.30 w przyszłą 

niedzielę poprowadzi róża św. Józefa. 

6. W najbliższą sobotę od godz. 8.30 odwiedzimy chorych 

z Komunią świętą wielkanocną. Bardzo prosimy rodziny o 

zgłoszenie do zakrystii lub kancelarii osób, które 
pragnęłyby przystąpić przed świętami do spowiedzi i 

Komunii świętej, a których nie odwiedzamy w pierwsze 

soboty miesiąca. 

7. W przyszłym tygodniu przeżywać będziemy Niedzielę 
Palmową, która otworzy Wielki Tydzień Męki, Śmierci i 

Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. W czasie każdej 

Mszy św. odbędzie się poświęcenie palm, a Mszę św. o 

godz. 9.30 rozpoczniemy uroczystą procesją z palmami. Na 
tę Mszę świętą zapraszamy szczególnie dzieci i prosimy o 

przygotowanie i przyniesienie palm. Za najładniejsze 

palmy będą nagrody.  

8. Przyszła niedziela będzie ostatnią niedzielą miesiąca, 
dlatego składka przeznaczona zostanie na cele 

inwestycyjne. Bóg zapłać za ofiary w kopertach, na tacę i 

poprzez przelewy na konto parafialne. 

9. Zapraszamy do lektury prasy katolickiej. Dzisiaj Gość 

Niedzielny poświęca wiele miejsca osobie i pontyfikatowi 
Ojca Świętego Franciszka, a Niedziela opisuje piękną 

historię rodziny Ulmów z Markowej, którzy oddali życie 

ratując swoich żydowskich sąsiadów w czasie II wojny 

światowej. 

10. Dziękujemy rodzinom z ul. Miłej za przygotowanie 

kościoła na niedzielę oraz za ofiarę na ogrzewanie. 

Dziękujemy także mieszkańcom całego rejonu za 
włączenie się w troskę o naszą świątynię. Prosimy, aby od 

kolejnego tygodnia dyżur przejął nowy rejon – ul. 

Sikorskiego oraz aby troskę o kościół wzięło na siebie 

pierwszych dziesięć rodzin z numerów nieparzystych 

począwszy od Państwa Kalitów (ul. Sikorskiego 61). 

Ziarno, które wpadłszy w ziemię obumrze, przynosi plon 

 obfity 

INTENCJE MSZY ŚW.  

V TYDZIEŃ WIELKIEGO POSTU 

18/03/2018 – 25/03/2018 

 

18/03 V Niedziela Wielkiego Postu 

7 30 

9 30 

11 30 

17 00 

+ Józef Rzeźnik 

+ Józef Buniowski 

za parafian 
+ Michał Przewrocki 18. Msza św. 

gregoriańska 

 
 

19/03 Poniedziałek – uroczystość św. Józefa 

Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny 

7 00 

18 00 

+ Michał Przewrocki 19. Msza św. gregoriańska 

1) + Józef Rzeźnik 
2) o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla s. 

Józefy 

 

20/03 Wtorek  

7 00 

18 00 

 

+ Michał Przewrocki 20. Msza św. gregoriańska 
1) + Józef 

2) + Józef Ożóg 

 

21/03 Środa 

7 00 

 

18 00 

+ Kazimierz Wąsacz o chrześnicy Doroty z 

rodziną 

1) + Michał Przewrocki 21. Msza św. 

gregoriańska 
 2) + Teresa Rak 

 

22/03 Czwartek  

700 

18 00 

 

+ Mariusz Wilk od rodziny Gątarskich 
1) + Michał Przewrocki 22. Msza św. 

gregoriańska 

2) + Józef Nowak 

 

23/03 Piątek 

7 00 

18 00 

+ Michał Przewrocki 23. Msza św. gregoriańska 

1) + Grażyna Pałka w 1. rocznicę śmierci 

2) + Józef i Janina Pałka w 16. rocznicę śmierci 
 

24/03 Sobota 

7 00 

18 00 

+ Michał Przewrocki 24. Msza św. gregoriańska  

1) + Helena Gwiżdż od Alicji i Zygmunta Szala z 

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

 

25/03 Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej  

7 30 

9 30 

 

11 30 

17 00 

+ Eugenia, Zofia, Stefania, ks. Karol Wacław 

dziękczynna zza łaski z prośbą o Boże 
błogosławieństwo dla Stanisława w 50. rocznicę 

urodzin 

za parafian 
+ Michał Przewrocki 25. Msza św. gregoriańska  
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