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Sośnicowice, marzec/ kwiecień  2021.  
 

Chuchać i dmuchać..... 
Któż z nas nie chuchał i dmuchał kiedyś w zziębnięte dłonie? I czuł to błogie ciepło spływające na nasze 

palce...Albo w zakrystii walczył z powoli ogarniającym węgielek żarem..a tu ksiądz już wyjmował z 

tabernakulum Najświętszy Sakrament...Oj były i słynne zdmuchiwania płonących świeczek na torcie i 

bicie brawa że tak udało się za jednym razem...Czy jako ministrant wybiegało się przed kościelnym by 

zgasić świece..Widzimy to na zamku jak wręcz nasze dziewczyny ustawiają się w kolejce by zdmuchnąć 

ołtarzowy płomień... 

Człowiek wykonujący taką czynność angażuje całego siebie...nabiera powietrza by potem z całą powagą 

zdać egzamin przed całą publiką...Mało kiedy jest tak poważny jak właśnie wtedy...Oczywiście można i 

przesadzić i wtedy mamy do czynienia z rozdmuchaniem. Na przykład ktoś nas prosił o dyskrecję a tu 

jakiś chochlik podpowiada a powiedz tylko temu, nikomu więcej, on nic dalej nie przekaże a tu za chwilę 

płonie całe ognisko rozdmuchane z małego płomienia. A człowiek powinien mieć krótki język bo tylko taki 

tak naprawdę się szanuje. Dyskrecja powinna obowiązywać każdego z nas..Nawet zwykłe przekazanie 

czyjegoś numeru telefonu powinno mieć zgodę tego drugiego...liczy się takt i dyskrecja. No niestety z 

rozdmuchiwania dzisiaj żyją media i to okrutnie dobrze...Bębni się wiele mało prawdopodobnych rzeczy 

ale z tego się żyje...Potem gdzieś tam po cichu z tego rakiem się wycofuje i tyle..Ani przepraszam ani 

wybacz nic ..Kolejny rozdmuchany temat goni następny...Ile to zrobiło już krzywdy ludziom tego nikt 

nigdy nie policzy ale co tam życie idzie dalej.... 

A gdyby z taką energią i zawziętością spróbować rozdmuchać w dobrym tego znaczeniu swoją wiarę. 

Potrzebuje naszego ciepła pochodzącego z okolic naszego serca. Trzeba ja ogrzać swoją modlitwą i 

dobrym uczynkiem. Naznaczona w Środę Popielcową czeka tylko na delikatny podmuch, dlatego jako 

wspólnota podjęliśmy w tym roku drogę Jakubową aby ożywić i ogrzać to co najcenniejsze w nas. 

Jeszcze zostało nam trochę czasu który można doskonale wykorzystać na coś więcej dla swojego ducha. 

Nie bój się często "chuchać" na rozłożone przed Tobą Słowo Boże...Pan chce poczuć twoje 

zaangażowanie i ciepło płynące w modlitwie tylko dla Niego. Najważniejsze byś we wszystko co robisz 

wkładał całego siebie...tylko to się dzisiaj liczy. Bylejakości mamy tony składowane na placu naszych 

sumień...Tak rób by w twoim rozdmuchanym płomieniu jeszcze inni potrafili ogrzać swe dłonie...Tylko tak 

dobrze i spokojnie przeżyjesz kolejne być może znowu trudne święta i tego wszystkim życzę rozpalając 

kolejny węgielek swojej wiary... A i by dym unosił się ku górze zabierając do Pana wszystkie nasze 

troski i radości...To co rozpalamy węgielek? 

mg 
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 14 marca 

IV niedziela Wielkiego Postu 

(TZW. NIEDZIELA RADOŚCI - LAETARE) 

2 Krn 36,14-16.19-23    E 2,4-10 

Ew  J 3,14-21 

          Jezus powiedział do Nikodema: 

„Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, 

tak potrzeba, by wywyższono Syna 

Człowieczego, aby każdy, kto w Niego 

wierzy, miał życie wieczne. 

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna 

swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto 

w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie 

wieczne. …. 

Nikodem, rozmawiając z Jezusem, znał 

opowieść z Księgi Liczb o jadowitych wężach 

na pustyni zadających śmierć ludziom. 

Wiedział też o ocaleniu ukąszonych, gdy ci 

spoglądali na słup z umieszczonym na nim 

wężem.  Wywyższył  on Jezusa w swoim życiu, 

przyjął Jego naukę, która stała się dla niego 

drogą postępowania. Gdy Jezus został 

wywyższony na krzyżu, Nikodem zrozumiał, że 

każdy kto w Niego wierzy, będzie zbawiony. 

Dla wierzącego, spojrzenie z wiarą na 

Chrystusowy krzyż jest wybawieniem ze 

śmierci po ukąszeniu jadowitego węża, jakim 

jest grzech. Ufna wiara w Chrystusa 

ukrzyżowanego i zmartwychwstałego pomaga w 

przyjęciu miłości Boga. Wierzyć, to nie tylko 

być chrześcijaninem, który nie godzi się np. z 

polityką mającą antychrześcijański program. 

Wierzyć w Chrystusa to wierzyć w 

ukrzyżowanego Syna Bożego, który nadal 

działa w Kościele i będzie w Nim, aż do końca 

czasów. To także przyjąć to, co głosił Jezus i 

co dziś naucza apostolski Kościół, i według tego 

żyć. Tylko obecność Pana we mnie i moja w 

Nim, jest prawdziwą mocą mej wiary. Gdy 

żyjemy życiem Chrystusa, który przebywa w 

nas, wtedy jesteśmy cząstką Jego żyjącego 

Kościoła i nie możemy być osądzeni, bo 

Chrystus nie będzie sądził i potępiał samego 

siebie: Kto wierzy w Niego, nie podlega 

potępieniu; a kto nie wierzy, już został 

potępiony, bo nie uwierzył w imię 

Jednorodzonego Syna Bożego. Chrystusowy 

krzyż jest tym światłem, w którym nasze 

czyny otrzymują prawdziwą wartość. Ci, którzy 

żyją w prawdzie i czynią dobrze, zdążają do 

światła. Kto miłuje Prawdę, wychodzi z 

ciemności. Wszyscy potrzebujemy 

Chrystusowego światła i zbawczego krzyża. 

                                                                                                                                                          

(M.W.)                                                                                                                                                

 

 

INTENCJE MSZALNE 

Poniedziałek    08.03.2021 r. 
1630    Różaniec o pokój na świecie 

1700    W intencji kobiet i dziewcząt naszej parafii 

 Za + Jerzego Dziuba w kol. R. śm, + żonę, ++ 

rodziców i dziadków  

 Za + Luizę Grzenia w pierwszą r. śm. 

 Za + Erykę Pokrzywa od rodziny Sowa  

 Za + Hildegardę Swienty w 30 dni po śm.  
 

Wtorek   09.03.2021 r. 
630        …………………………………………………………………………………….…………… 

 

Środa   10.03.2021 r.  
630     …………………………………………………………………………………….…………… 

 

Czwartek  11.03.2021r. 
630     …………………………………………………………………………………….…………… 

1700     Z ok. 40-tych urodzin 
 

Piątek  12.03.2021r. 
630       …………………………………………………………………………………….………… 
1700     Za ++ rodziców Alberta i Zofię Koniczek, brata 

Wilhelma, szwagra Franciszka, Rudolfa i 

Genowefę Brzoza, syna Andrzeja 

 Nabożeństwo Drogi Krzyżowej 
 

Sobota    13.03.2021 r. 
Adoracja 

800     …………………………………………………………………………………….………… 
1700 zajęte 
, 

Niedziela    14.03.2021 r.   

IV  Niedziela Wielkiego Postu  

730  …………………………………………………………………………………….……………  

930   Za ++ rodziców Ewalda i Elfrydę Duscha, Urszulę 

Holesz 

1100 Za + Brygidę Sołtysek 

1600 Nabożeństwo Gorzkich Żalów 

1700 Za + Katarzynę Mazurkiewicz 

 

 

 

 

Panie Jezu, proszę Cię za osoby będące daleko 

od Ciebie. Za tych, którzy Ciebie wciąż szukają. 

Za zbuntowanych i błąkających się po duchowych 

bezdrożach. Wyjdź na rozstaje ich dróg, by 

znaleźli dom w Twoich Boskich ramionach.  
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21 marca 

V niedziela Wielkiego Postu 

Jr 31,31-34    Hr 5,7-9 

Ew  J 12,20-33 
      ….. A Jezus dał im taką odpowiedź: 

„Nadeszła godzina, aby został uwielbiony 

Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę 

powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy 

wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie 

tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi 

plon obfity. Ten, kto miłuje swoje życie, 

traci je, a kto nienawidzi swego życia na 

tym świecie, zachowa je na życie wieczne. 

…. 

. Jezus oznajmia, że oto nadeszła już godzina, 

aby został On uwielbiony, a jednocześnie 

stwierdza, myśląc o bliskiej swojej męce, że 

jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie 

obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli zgodzi 

się na obumarcie, przynosi plon obfity. 

Przypomina też swoim uczniom, że jeśli chcą 

Mu służyć, muszą iść za Nim, by być tam, gdzie 

On jest, i podjąć to, co On podejmuje. Jest to 

zaproszenie do trudnej drogi obumierania.  

Pan daje również odpowiedź swoim uczniom, 

którzy mają kontynuować Jego misję. 

Zobaczyć mogą Go wszyscy, i to wywyższonego 

na krzyżu. Tam pokonana zostanie śmierć. 

Objawiony zostanie Bóg miłości, zupełnie inny 

niż ludzie Go sobie wyobrażają. Kto chce Go 

zobaczyć, niech patrzy na Jego wywyższenie 

na krzyżu!  Życie, którego się nie ofiarowuje, 

jest martwe. To, które ginie, jest miłością 

i propozycją dla każdego ucznia Chrystusa 

w każdym miejscu i czasie. Ukrzyżowanie 

Jezusa to godzina uwielbienia Syna i Ojca. Na 

życie Jezusa trzeba spojrzeć z tej 

perspektywy. On w tej godzinie doświadcza 

smutku, lęku, niesprawiedliwej, haniebnej 

śmierci i opuszczenia, ale imię Ojca zostaje 

uwielbione w Synu, a świat poznaje miłość Boga 

. W tej godzinie Panu przebito Serce, byśmy 

mogli oglądać Boga i Jego miłość. Czy zgadzam 

się na co dzień obumierać jak posiane ziarno, 

by móc przynosić plon obfity? Na czym polega 

moje obumieranie w czasie Wielkiego Postu?  

Jezus mówi o trudzie, obumieraniu i męce. Są 

to szczególnie uprzywilejowane momenty, w 

których można spotkać Boga. Niepewność, lęk 

często  powodują, że zwracamy się do Boga, że 

odkrywamy w sobie prawdziwe pragnienie i 

prawdziwą potrzebę i ta determinacja czyni 

nas wrażliwymi i wyczulonymi na Jego 

delikatną obecność. Dzięki tej wrażliwości 

(która często sporo kosztuje) szukamy Go, 

gdzie jest obecny, a nie gdzie my chcielibyśmy 

Go spotkać.                    (M.W.)                                                                                                                                                

Poniedziałek    15.03.2021 r. 
1630  Różaniec o pokój na świecie 

1700  za + i żywych członków Róży św. Józefa 

 za ++ rodz. Gertrudę i Karola Kionka, Romana 

Jadwigę Hajok 
 

Wtorek       16.03.2021 r. 
630  

 
…………………………………………………………………………………….…………… 

 

Środa   17.03.2021r. 
630  …………………………………………………………………………………….…………..  
 

Czwartek  18.03.2021 r. 
630  …………………………………………………………………………………………… 

1700  Za ++ Gertrudę i Huberta Piechaczek, ++ Jana i 

Marię Franik  

1800  Nabożeństwo do św. Józefa 
 

Piątek  19.03.2021r. 
św. Józefa, oblubieńca NMP 

1700  W intencji Ap. Dobrej Śmierci 

 W intencji stolarzy  

 Nabożeństwo Drogi Krzyżowej 
 

Sobota    20.03.2021 r. 
630 …………………………………………………………………………………….…………… 
1700 Za ++ rodziców Hildegardę i Józefa Dziuba, 

++ Wiktora i Marię 
 

Niedziela    21.03.2021 r.  

V  Niedziela Wielkiego Postu  

730 Za ++ dziadków Franciszkę i Feliksa Pytlik 

930   Za + męża Norberta Foit w kol. R. śm. 

1100 Za + ojca Jerzego Janota w 1r. śm. 

1600 Nabożeństwo Gorzkich Żalów 

1700 Za ++ Marię i Wilika Czaja  

 

KOLEKTA NA POTRZEBY PARAFII 
         

                                                               
                                                            

Panie, tak bardzo nas kochasz, że ofiarowałeś 

własne życie dla zbawienia świata. Nie ma 

nikogo, o kim byś zapomniał, bo za każdego, 

nawet największego grzesznika, przelałeś na 

krzyżu swoją krew. Panie, dziękuję Ci za tę 

wielką miłość do mnie. 
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28 marca 

Niedziela Palmowa 

W czasie procesji:     Mk, 11,1-10 lub J 

12,12-16 

 W czasie Mszy:    Iz 50,4-7       Flp       

2,6-11       

 Ew    Mk 14,1-15,47   lub    Mk 15,1-39 

 
……Przyprowadzili więc oślę do Jezusa 

i zarzucili na nie swe płaszcze, a On wsiadł 

na nie. Wielu zaś słało swe płaszcze na 

drodze, a inni gałązki zielone ścięte na 

polach. A ci, którzy Go poprzedzali i którzy 

szli za Nim, wołali: „Hosanna. 

Błogosławiony, który przychodzi w imię 

Pańskie. Błogosławione królestwo ojca 

naszego Dawida, które przychodzi. Hosanna 

na wysokościach.”. 

 

Rozpoczyna się Wielki Tydzień. Niedziela 

Palmowa kolorowa i wesoła. Idziemy do świątyń 

z ozdobnymi palmami na pamiątkę wjazdu 

Jezusa do Jerozolimy i ścielenia ich na 

drodze. Symbolika palmy jest bogata. Przed 

chrześcijaństwem była drzewem życia, 

dobrodziejstwem ludzkości. Ścielona na ziemi 

wyraża obalenie pogańskich bóstw, których 

była atrybutem. Gałązka palmowa oznacza też 

stanowczość i zwycięstwo, a jako wiecznie 

zielona – zmartwychwstanie. Niepokojąco 

jednak brzmi dzisiejsza Ewangelia. Najpierw 

słyszymy radosne „Hosanna” tłumów 

witających Jezusa, a za chwilę tragiczne: 

„Ukrzyżuj”.  Nie przepadamy za 

zapowiedziami dramatycznych wydarzeń. 

Czasem lepiej nie wiedzieć. Łatwiej żyje się 

z optymistyczną wizją przyszłości. 

Prześladowanie, cierpienie i śmierć nie są 

atrakcyjną perspektywą. Triumfalny wjazd do 

Jerozolimy zwieść może tylko żądnych 

popularności. Entuzjazm tłumu jest zbyt 

powierzchowny. Zbliża się konfrontacja 

z wielkimi tego świata, a z nią śmierć. 

Uczestniczymy w tych dramatycznych 

wydarzeniach obarczeni naszymi krzyżami 

niesionymi cierpliwie przez całe życie. 

Wchodząc w misterium Paschy, chcemy je 

przejść razem z Chrystusem. U Jego boku 

doświadczyć siły życia i zmartwychwstania.  

Chcemy zagościć w chwale razem 

z Chrystusem i nasycić się radością pełni życia. 

 

                                                                                                                                                               

                       (M.W.)                                                                                                                                                

 

 

 

Poniedziałek    22.03.2021 r. 
1630  Różaniec o pokój na świecie 

1700  za+ Krystynę Kionka w 30 dzień po śmierci 
 

Wtorek   23.03.2021r. 
 

630 ………………………………………………………………………………………………
, 

 

Środa   24.03.2021 r.  
1700  Za + Alfreda Grabińskiego 
 

Czwartek  25.03.2021 r. 
 Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 

630 ……………………………………………………………………………………..……… 

1700 za + matkę Rutę Wengrzik na pam. ur. 
 

Piątek  26.03.2021 r. 
630 ……………………………………………………………………………………………… 

1700 Za + Joachima Witoń, Katarzynę i Franciszka 

Jarzina, ++ z pokr. 

 Nabożeństwo Drogi Krzyżowej 
 

Sobota    27.03.2021 r. 
630 ……………………………………………………………………………………….……… 
1700 Za ++ rodziców Łucję i Pawła Hosz, ++ Wilhelma i 

Elżbietę Hajder, ++ 2 synów, +wnuka Adama 
 

Niedziela    28.03.2021 r.  

Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej 

730 Za ++ dziadków Annę i Józefa Ludwig  

930   Za + Józefa Budniok, ++ rodz. i ++ pokrew. 

1100 za+ Jerzego Kotlorz w 30 dzień po śmierci 

1600 Nabożeństwo Gorzkich Żalów 

1700 Za + Wernera Franik ++ Jana i Marię Bania 

 

Duszo Chrystusowa, uświęć mnie. Ciało 

Chrystusowe, zbaw mnie. Krwi Chrystusowa, 

napój mnie. Wodo z boku Chrystusowego, obmyj 

mnie. Męko Chrystusowa, pokrzep mnie. 

O dobry Jezu, wysłuchaj mnie…….. 
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04 kwietnia 

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 

Dz 10,34a.37-43      Kol 3,1-4    lub    1 

Kor 5,6b-8    Ew  J 20,1-9 
    Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym 

rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria 

Magdalena udała się do grobu i zobaczyła 

kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc 

i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego 

ucznia, którego Jezus miłował, i rzekła do 

nich: „Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie 

Go położono”….. 

Dzisiejsza uroczystość przypomina nam trzy 

zmartwychwstania. Pierwsze najważniejsze, od 

którego wszystko się zaczęło, to 

Zmartwychwstanie Chrystusa. Dwadzieścia 

wieków temu Bóg pokonał grzech, zło i śmierć. 

Krzyż, który miał być triumfem Szatana, 

okazał się jego klęską. Grób, który miał być 

klęską Chrystusa, okazał się Jego 

zwycięstwem, życiem. Każda niedziela jest 

„miniaturą Wielkanocy”. W każdej Eucharystii 

spotykamy się ze zmartwychwstałym Panem, 

obecnym duchowo w sakramentalnych znakach. 

Drugie zmartwychwstanie dotyczy wprost 

każdego z nas. Chrystus zmartwychwstał jako 

pierwszy. My również zmartwychwstaniemy. 

Nie jesteśmy tylko istotami biologicznymi, 

których byt kończy się wraz ze śmiercią. 

Jesteśmy osobami, w których odbity jest 

duchowy obraz i piękno Boga. Bóg jest 

nieśmiertelny. My również mamy udział 

w wieczności. Nasze ciało zostało stworzone 

przez Boga i jest przeznaczone do uwielbienia, 

na wzór ciała Jezusa. Święty Paweł pisze, że 

już teraz na ziemi jest świątynią Ducha 

Świętego, a więc godne szacunku. Dlatego 

apostoł wzywa nas, byśmy odrzucili to, co je 

niszczy, bezcześci. Byśmy odrzucili stary kwas 

zepsucia, grzechu, słabości i dążyli do tego co 

w górze, do świętości. I to jest trzecie 

zmartwychwstawanie, codzienne. Pokonywanie 

grzechu, zła. Bo każdy grzech jest duchową 

śmiercią. A każde zwycięstwo nad nim jest 

zmartwychwstaniem. Do głębokiej, świadomej 

wiary w zmartwychwstanie każdy dochodzi 

w innym czasie i na inny sposób. Jest to droga 

bardzo indywidualna. Jedni wierzą od razu, inni 

potrzebują czasu, jeszcze inni znaków. Jezus 

objawi nam siebie, jeśli uwierzymy. Może 

wtedy, gdy jak Piotr porzucimy swoje 

kalkulacje, pewność siebie, pychę i będziemy 

żyć w prawdzie? Może, gdy jak Jan staniemy 

w pokorze, modlitwie i kontemplacji, otwarci na 

Jego tajemnicę, a może, gdy będzie w nas 

cierpliwość i żarliwość miłości Marii 

Magdaleny? 

(M.W.)                                                                                                                                               

Poniedziałek    29.03.2021 r. 
Wielki Poniedziałek 

1630
  Różaniec o pokój na świecie (Róże Różańcowe) 

1700  …………………………………………………………………………………….………… 

1600 -  1830  Spowiedź 
  

Wtorek   30.03.2021 r.  
Wielki Wtorek  

630  
Za + Jana Szafranek 

1630  koronka do Miłosierdzia Bożego (Zakon 

Franciszkański) 

1700  …………………………………………………………………………………….………… 

1600 -  1830  Spowiedź 
 

Środa    31.03.2021 r. 
Wielka Środa 

630  Za + Franciszka Klich  

1630  Różaniec (Apostolstwo Dobrej Śmierci i grupa 

Józefowa) 

1700  …………………………………………………………………………………….…..……… 

1600 -  1830  Spowiedź 
 

Czwartek  01.04.2021r. 
Wielki Czwartek 

1800 Msza św. Wieczerzy Pańskiej 
 

Piątek  02.04.2021 r. 
Wielki Piątek 

700 Ciemne Jutrznie 

1100  Nabożeństwo Drogi Krzyżowej 

1800 Liturgia Męki Pańskiej 
 

Sobota    03.04.2021r. 
Wielka Sobota 

700  Ciemne Jutrznie 

1700 Uroczysta Liturgia Paschalna  

 

Niedziela    04.04.2021 r.  

WIELKANOC 

600 Rezurekcja 

930   Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą 

o dalsze błogosławieństwo  

1100 Za + Brygidę Sołtysek 

1215 z okazji 50 rocznicy urodzin Sabiny 
 

Panie, Ty przez swoje  Zmartwychwstanie 

przemieniłeś smutek uczniów w radość wieczną, 

udziel także mnie tej łaski, bym się stał Twoim 

prawdziwym świadkiem. 
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Poniedziałek    05.04.2021 r. 

Poniedziałek Wielkanocny 

730 Za ++ rodziców Różę i Ewalda Franik, ++ Elżbietę 

i Franciszka Foit 

930   zajęte 

1100 Za + męża Fryderyka Czeszowic na pam. I-wszej 

r. śm. 

1215 roczek Artur Decker 

1700  za + Adeltraud Złotoś 
 

Wtorek   06.04.2021 r. 
630  

…………………………………………………………………………………….……… 
 

Środa   07.04.2021r.  
630  

Za + Anielę Szafranek 

1800 Nabożeństwo do św. Józefa  
 

Czwartek  08.04.2021 r. 
630 ……………………………………………………………………………. 
1700 

Za + matkę Ritę Cieślok na pam. urodzin  
 

Piątek  09.04.2021 r. 
630  ……………………………………………………………………………….……………… 
1700  Za + Adelajdę Wenzel 
 

Sobota    10.04.2021 r. 
630  za + syna Tomasza Folwaczny 

1700 Za + ojca Krystiana Konkol w II r. śm.  
 

Niedziela    11.04.2021 r. 

Niedziela Miłosierdzia Bożego 

730 Za + ojca Wiktora Mandok na pam. ur. + matkę 

Irenę, ++ z pokr. i dusze w czyśćcu cierpiące 

930   Za + ojca Emila Gorgoń, ++ dziadków z obu stron 

1100 Za + męża Pawła Pieczka na pam. ur.  

1600  Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 

1700 Do Serca Jezusowego, MB Różańcowej 

z podzięk. Za odebrane łaski, o zdrowie z ok. 85-

tych urodzin Ireny  

 

Panie Jezu, szczęśliwa jest dusza zanurzająca 

się w zdroju Twojego miłosierdzia. Ty 

nieustannie rozlewasz je na wszystkich, którzy 

Tobie ufają. Dozwól mi przytulić się do 

miłosiernego serca Twego i napełnij mnie 

pokojem. 

  

 

 

11 kwietnia 

Niedziela Miłosierdzia Bożego 

Dz 4,32-35        1 J 5,1-6 

Ew  J 20,19-31 

 
   ….  Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, 

zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy 

przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili 

do niego: ”Widzieliśmy Pana!” Ale on rzekł 

do nich: ”Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę 

śladu gwoździ i nie włożę palca mego 

w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej 

do boku Jego, nie uwierzę…                                                                                                                                         
          Wieczorną porą za zamkniętymi 

drzwiami Wieczernika obecna była 

niekompletna wspólnota Apostołów. Panowała 

niepewność co do ich przyszłości, serca biły im 

niespokojnie i dominował lęk. Brakowało wśród 

nich Tomasza. Uczeń ten w osamotnieniu 

przeżywał śmierć Jezusa, miał swoje rozterki 

i dręczyły go wątpliwości w wierze, mimo że 

bardzo kochał Jezusa i z Nim złączył całe swe 

życie. Teraz jego serce wypełniło 

rozczarowanie i pustka! Do tych zalęknionych, 

zebranych razem uczniów przyszedł ze swoim 

darem pokoju zmartwychwstały Pan. On 

dobrze znał ich serca i nurtujący ich problem. 

Stojący pośrodku Jezus pozdrowił ich: Pokój 

wam! A to powiedziawszy, pokazał im ręce 

i bok. Uspokoili się i uradowali, widząc Go 

żywego i panującego nad śmiercią. 

Zmartwychwstały Jezus chciał, aby także 

nieobecny Tomasz odnalazł w Nim pokój wiary, 

aby wiara ta dojrzała i przerodziła się w stan 

ponownego zaufania Jemu. Tomasz nie przyjął 

świadectwa dziesięciu uczniów, mimo iż ci 

mówili mu: Widzieliśmy Pana! On chciał 

dowodu. Miał wiarę, lecz zachwianą przez 

trudności i wątpliwości. Po ośmiu dniach, kiedy 

wszyscy uczniowie byli wewnątrz domu, Pan 

zjawił się – jakby tylko dla Tomasza – i przyjął 

postawione przez niego warunki. Przemówił do 

niego: nie bądź niedowiarkiem lecz wierzącym i 

zachęcił go do dotknięcia swoich ran. Ukazał 

mu też otwarty bok, aby mógł tak, jak tego 

żądał, włożyć weń swoją dłoń. Tomasz, kiedy 

ujrzał Jezusa i zobaczył Jego rany, wyznał: Pan 

mój i Bóg mój! We wspólnocie Kościoła, gdy 

jesteśmy razem zebrani na Eucharystii 

w pierwszy dzień tygodnia, w niedzielę, 

Zmartwychwstały Chrystus ułatwia nam swoje 

poznanie i umożliwia spotkanie z Nim. Daje 

nam też swoją łaskę bliskości, abyśmy mogli 

radośnie wyznawać: Pan mój i Bóg mój! 

 

(M.W.)                                                                                                                                               
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18 kwietnia 

III niedziela wielkanocna 

Dz 3,13-15.17-19   1J 2,1-5 

Ew  Łk 24,35-48 

 
Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w 

drodze, i jak poznali Jezusa przy łamaniu 

chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam 

stanął pośród nich i rzekł do nich: „Pokój 

wam”. Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, 

że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: 

„Czemu jesteście zmieszani i dlaczego 

wątpliwości budzą się w waszych sercach? 

…….. 

W kolejną niedzielę wielkanocną wchodzimy 

z Jezusem do Wieczernika i spotykamy Jego 

uczniów pogrążonych w smutku po 

wielkopiątkowym doświadczeniu. Po przyjściu 

Zmartwychwstałego Jezusa zatrwożonym 

uczniom zdawało się, że widzą ducha. Jezus 

pyta ich o przyczynę wątpliwości. 

Jednocześnie pokazuje im swoje ciało ze 

znakami męki, zachęcając, by nie tylko je 

zobaczyli, lecz nawet dotknęli i tak przekonali 

się o Jego cielesnym zmartwychwstaniu. 

I mimo że ogarnęła ich radość na ten widok, to 

jednak jeszcze nie dowierzali swoim zmysłom 

i pełni byli zdumienia. Na koniec swego 

spotkania z uczniami Jezus pomaga im 

zrozumieć tajemnicę swojego krzyża 

i zmartwychwstania. Byli oni dotąd niejako 

ślepi na tę prawdę, a teraz oświecił ich umysły, 

aby rozumieli Pisma zapowiadające Jego mękę 

i zmartwychwstanie. Zleca im też konkretną 

misję bycia Jego świadkami aż po krańce 

świata. Nie powinni zatem  zamknąć się 

w otrzymanej od Zmartwychwstałego radości, 

lecz dzielić z innymi otrzymaną radość 

spotkania, głosząc im jednocześnie nawrócenie 

i odpuszczenie grzechów przez Niego 

przyniesione.  I dziś Jezusowi bardzo zależy 

na tym, byśmy uwierzyli w Jego 

zmartwychwstanie, w to, że powstał On do 

nowego życia ze swoim ludzkim ciałem. Jezus 

objawia  nam siebie w Duchu Świętym, 

w Słowie Bożym, w Eucharystii oraz 

 w świadectwie wierzących i dyskretnie 

pyta: Dlaczego w twoim sercu rodzą się 

wątpliwości? Popatrz na moje ręce i nogi. 

Popatrz na moje przebite z miłości serce. 

Dotknij Mnie. Przekonaj się! Uwierz! To Ja 

jestem! 

 

                                                                                                                                                                 

(M.W.)                                                                                                                                                

 

 

Poniedziałek    .20 r. 
 

1630
  Różaniec o pokój na świecie 

1700
  .. 

 

Wtorek   .20 r.  
 

630  
 ………………………………………………………………, 

  Nabożeństwo różańcowe, 
 

 
Środa    .20 r. 
 
630 .. 

1700 .. 
 
Czwartek  .20 r. 
 
630

  .. 

1700  .., 

 
Piątek  .20 r. 
 

630
 ……………………………………………………………………………………………….. 

1700  

 
Sobota    28.10.2017 r. 

Święto św 
 
630

 .. 

1100 …..  

1700
 ..  

 
Niedziela    .20 r.  

.. Niedziela Zwykła 
 

730(..) za.. 

 
930   .. 
 
1100 .. 

 
1600  Nabożeństwo różańcowe.. 
1700 … 

 

 

KOLEKTA NA POTRZEBY PARAFII 

                                                                        

Poniedziałek    12.04.2021 r. 
1630  Różaniec o pokój na świecie 

1700  Za + ciotkę Angelę Lemparty 

 Za + Irenę Czechmann na pam.5 r. śm. ++ 

rodziców Adolfa i Bronisławę, + brata Joachima 

 

Wtorek   13.04.2021 r.  
św. Marcina I, papieża i męczennika 

630  
………………………………………………………………………………………..….…… 

 

Środa    14.04.2021 r. 
630 …………………………………………………………………………………………….… 

1700 Msza św z udzielaniem sakramentu 

Bierzmowania 
 

Czwartek  15.04.2021 r. 
630  Za ++ Annę i Alojzego Tentscher, ++ synów 

Alfreda, Franciszka, Gintra, + córkę Łucję 

1700 Za + męża Józefa Tworuszka na pam. r. śm. ++ 

rodziców z obu stron 
 

Piątek  16.04.2021 r. 
630 …………………………………………………………………………………….……….… 

1700 Za ++ rodz. Konrada i Elżbietę Smuda  

 
Sobota    17.04.2021 r. 
1300  Ślub: Richter – Salbert 

1700 Za ++ Michała i Helenę Mandel 
 

Niedziela    18.04.2021 r.  
III Niedziela Wielkanocna 

 

730 Za + męża Erwina Wietschorke, + wnuka Roberta  

930   Za + matkę Gizelę Heinrich w kol. R. śm.  

1100 Z ok. 60-tych ur. Marka z podziękowaniem za 

otrzymane łaski z prośbą o dalsze, 

błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie 

1700 Za + Mariana Pieczka na pam. ur.  

 
 
 

KOLEKTA NA POTRZEBY PARAFII 

                                                                        
 

Panie, bądź blisko wszystkich wątpiących, 

zawiedzionych, zatrwożonych i słabych na 

duchu. Pośród nich, tak często odnajduję siebie. 

Ześlij im, o Zmartwychwstały, pocieszenie 

i napełnij ich serca swoim światłem. 
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Luty miesiącem miłości 

Od lat 90 minionego wieku  luty stał się szczególnym czasem, miesiącem wyrażania 
uczuć. Napłynęła do nas zachodnia fala euforycznego dnia zwanego „Walentynkami”. Nic 
więc dziwnego, że ten szczególny dzień przypadł do gustu większości społeczeństwa, 
szczególnie młodym ludziom. Dziś dzień 14 lutego jest dniem na który wiele osób czeka z 
utęsknieniem,  szczególnie zakochane pary… 

W dniu 14 lutego obchodzona jest rocznica śmierci św. 
Walentego. Według legendy był lekarzem, z powołania zaś 
duchownym. Żył w cesarstwie rzymskim w III wieku, gdzie 
panował wówczas cesarz Klaudiusz II Gocki. Władca za namową 
swoich doradców zakazał młodym mężczyznom wchodzić w 
związki małżeńskie, gdyż wówczas nie byliby dobrymi 
legionistami. Zakaz ten złamał biskup Walenty i błogosławił śluby 
młodych żołnierzy. Został za to wtrącony do więzienia, gdzie 
zakochał się1 w niewidomej córce swojego strażnika. 
Dziewczyna pod wpływem tej miłości odzyskała wzrok. Kiedy 
wiadomość ta dotarła do władcy, ten kazał go za to zabić. Dzień 
przed egzekucją Walenty napisał list do uzdrowionej dziewczyny, 
w którym była treść: ”Od Twojego Walentego”. 
                                                                                                              źródło: http://www.znajdzswojszlak.pl/ 

Święty uważany jest za obrońcę przed ciężkimi chorobami zwłaszcza umysłowymi, 
nerwowymi jak i epilepsją. Współcześnie uznawany jest za patrona zakochanych.  

Po krótkiej historii o świętym Walentym, czas na rozważenie, czym jest prawdziwa miłość? 

 

Obserwując młode piękne, inteligentne, obyte ze światem dziewczyny, które pragną 
miłości, odnoszę wrażenie, że często obraz tego pięknego uczucia, jest niebywale 
zniekształcony. Dziś młode, niezależne kobiety stawiają wysoko poprzeczkę, jednocześnie 
gubiąc się w namiętnościach. Nie mnie oceniać postawy i zachowania, jednak 
niejednokrotnie brak w nich niewyobrażalnie ważnego czynnika – odpowiedzialności.  

W związku z tym jak i gdzie można dostrzec prawdziwą miłość?  

Poprzednio wpatrywałam się w KRZYŻ, dziś wpatruję się w OŁTARZ… Kto może nas 
nauczyć kochać bardziej niż nasz Jezus Chrystus?! To przecież on z miłością, czułością 
umiera za mnie, za Ciebie na krzyżu. Krzyż jest majestatyczny, ale to stół ofiarny jest 
mistyczny. To tam dokonuje się cud, to tam należy kierować swe serca, by dotknęła nas 
Boża łaska. 

Miłość to jest czas komuś poświęcony, nasze dzieci są tego dowodem, ile miłości w nie 
wlewamy, ile czasu poświęcamy.  

Podobnie jest z naszym Panem w Eucharystii. Za każdym razem podczas przeistoczenia 
wzywa nas, woła „Pragnę twojej miłości”, a czy my odwzajemniamy jego miłość? Tylko 
miłość do Niego może uzdrowić ciało i ducha, to w jego ranach jest moje zdrowie, nasza 
siła. Tylko poprzez miłość do Jezusa będziemy umieli kochać prawdziwie innych, bliskich, 
bliźnich. By tak się stało musimy pojąć co tam się dzieje, na „TYM OŁTARZU”. Każdy 
gest, każde słowo ma znaczenie, począwszy od znaku krzyża2: 

 

                                                 
1
 Celibat księży został usankcjonowany w XI wieku w czasach Grzegorza XVII w ramach tzw. Reformy Gregoriańskiej. 

2
 Fragmenty niniejszego tekstu zaczerpnięto z kazania ks. Dominika Chmielewskiego SDB „Jak duchowo przeżyć 

Eucharystię”. 
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W imię Ojca – Panie kieruj moim umysłem, moimi myślami,  

Syna – Panie prowadź moje serce, 

i Ducha Świętego – czuwaj nad moim ciałem. 

 
fot. Ks. Adam Bryła 

A co dopiero w chwili konsekracji, gdy słyszmy słowa:  

„Bieżcie i jedzcie z tego wszyscy: To jest bowiem Ciało moje, które za was będzie 
wydane” …  

„Bieżcie i pijcie z niego wszyscy: To jest bowiem kielich Krwi mojej nowego 
i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie 
grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.”  

Czy to nie wystarczający dowód na to jak Bóg nas szalenie kocha?! Jezus daje nam swoje 
ciało i swoją krew - żyjące serce. Ile w tym wszystkim bólu, ile poświęcenia, a ile miłości!  

Oddanie, poświęcenie, przeplatane cierpieniem, ofiarą… Niejednokrotnie widzimy na 
kartach historii świętych ofiarujących się, poświęcających, chociażby św. Walenty… 

Wygląda na to, że nie ma łatwej drogi do osiągnięcia prawdziwej miłości. Tak naprawdę 
jedyną jest ta, którą pokazuje nam Jezus.  

Oddanie, poświęcenie, odpowiedzialność za drugiego człowieka… Uczmy się miłości od 
naszego Mistrza – Jezusa Chrystusa… Niech czas Wielkiego Postu nam w tym sprzyja…  

Wszelkich potrzebnych łask do osiągnięcia prawdziwej miłości wszystkim życzę…  

 

Roxana Cieślok 
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Numer komórkowy do nieba – św. Jakubie módl się za nami. 

 

Każdy kalendarz katolicki to zwykle oznaczony rok, miesiąc, dzień, a tam oznaczone 

święta kościelne, państwowe, dni wolne od pracy oraz wypisane imiona, to patroni 

poszczególnych dni. Historia tych imion ściśle związana jest albo z datą urodzin lub 

śmierci a także innych ważnych wydarzeń z życia świętych np. 4 kwiecień wspomnienie 

św. Izydora (+ 636 r.) jego największym dziełem jest CODEX ETIMOLAGIARUM, 

pierwsza próba naukowej encyklopedii, synteza wiedzy, jaką posiadano za jego czasów. 

Nikt nie jest w stanie powiedzieć ilu świętych jest w kościele od ponad 2000 lat. 

W pierwszych wiekach nie prowadzono statystyk, a uprawnienia do ogłoszenia 

świętymi miał każdy biskup. Szacuje się, że świętymi mogło być ogłoszonych około 

11 tysięcy osób (dane Wikipedia). Kongregacja do spraw świętych została powołana 

dopiero w roku 1588 za papieża Sykstusa V kiedy to wprowadzono pewne reguły 

procesowe. 

Dlaczego Kościół czci świętych? Modli się za ich wstawiennictwem tzn. prosi aby ci 

którzy są już w niebie modlili się za nami do Pana. 

Czyli inaczej święci modlą się za nas. 

Każdy z nas ma swojego ulubionego świętego przez wstawiennictwo którego szturmuje 

niebo.  

Do świętych zwracamy się po pomoc, a jednocześnie podpatrujemy ich jak dawali sobie 

radę w niełatwych warunkach życia. Prosimy ich w naszych kłopotach, by modlili się 

wraz z nami i przedstawili nasze intencje Bogu. Zatem w dobie korona wirusa częściej 

możemy modlić się do 

 św. Sebastiana (wspomnienie 20 stycznia).  

Św. Roch  to patron lekarzy i chorych, 

 a św. Rozalia chroni od epidemii.  

Dziś wiele osób modli się do św. Dominika, który zasłynął z pomocy kobietom w ciąży 

i bezdzietnym małżeństwom.  

Gdy zmagamy się z plagą choroby nowotworowej, warto modlić się do św. Peregryna 

(wspomnienie 1 V).  

Św. Józef patronuje nie tylko cieślom, ale także ekonomistom i tym którzy 

poświęcają się sprawom finansowym.  

Patronem ludzi modlących się o dar zdrowia, a także ludzi bez pracy jest św. Kajetan 

(wspomnienie 7.08). 

Do św. Jana Pawła II patron rodzin (wspomnienie 22 X) zwracamy się gdy zagrożone 

są poczęte życia, jedność małżeńską czy też jedność rodziny. 

Dawniej bardzo popularne było wzywanie na pomoc czternastu Świętych 

wspomożycieli. Działali oni trochę jak pierwsza lina wsparcia.  
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Do ich grona zalicza się: 

Św. Krzysztofa    - patrona kierowców 

Św. Wita     - patrona aptekarzy 

Św. Jakiego    - patrona trudnej spowiedzi 

Św. Błażeja     - patrona chorób gardła 

Św. Katarzynę Aleksandryjską - patronka uczonych 

Św. Barbarę     - patronka dobrej śmierci 

Św. Jerzego - który ma chronić zwierzęta przed chorobami 

Św. Cyriaka  - strzeże od opętania 

Św. Małgorzatę - strzegła kobiety w czasie porodu 

Św. Dionizego - strzegącego od bólu głowy 

Św. Pantaleona - patrona lekarzy i pielęgniarek 

Św. Achacego - patronuje chorym na trąd i epilepsje 

Św. Eustachego - który jest patronem strażaków, myśliwych i leśników, 

Św. Erazma  - patron ludzi cierpiących  

 

Obecnie kult wspomożycieli nie jest już tak popularny. Nie oznacza to jednak, że nie 

zwracamy się do „starych” świętych po pomoc. Któż z nas nie wzdycha do  

św. Antoniego patrona rzeczy zagubionych, 

czy św. Juda Tadeusza patrona spraw bardzo trudnych. 

Św. Charbel – duchowny marionicki, mnich, pustelnik a także święty Kościoła 

katolickiego, Patron Domów Modlitwy wielki orędownik chorych, wypraszający dar 

wewnętrznego i fizycznego uzdrowienia – to „nowy” święty, którego wspomnienie 

obchodzimy 28 lipca, żył w latach 1828 – 1898, kanonizowany 9 października 1977 roku 

przez Pawła VI, którego kul odżył bardzo niedawno. 

 

To tylko kilka przykładów świętych przez wstawiennictwo których „łączymy” się 

z Panem. Ktoś ładnie powiedział „św. Rita to mój numer komórkowy do nieba”. Na pewno 

dla innych będzie to św. Anna, św. o. Pio, św. Roch itd. 

 

 

 

W miesiącu kwietniu wg Internetowej Liturgii Godzin wspominać będziemy ok. 70 

świętych i błogosławionych min; 
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23 kwiecień  - wspomnienie św. Wojciecha (patron Polski) 

25 kwiecień  - św. Marka Ewangelisty 

29 kwietnia  - św. Katarzyny z Sieny (patronka Europy) 

I wielu, wielu innych. Celem tego kultu są: chwała Boża, umocnienie świętości ludu 

bożego, przykład do naśladowania i wstawiennictwo przed Bogiem. 

               Na podstawie materiałów dostępnych w Internecie  

      opracowała Barbara Ludwig 

P.S 

Modlitwa do św. Sebastiana 

Św. Sebastianie, napełniony Bożą mocą dla zapobiegania zarazom i wszelkim chorobom 

zakaźnym, módl się za nami  

 
   

Intencje   Róż    Różańcowych 

  

             

 
Głębokiego przeżycia Świąt 
Zmartwychwstania Pańskiego, 
umocnienia w wierze, duchowego ubogacenia  
i spokoju       

           

życzą 

 
      Wasi Duszpasterze i Zespół Gazetki Parafialnej 

 

27  marca   godz.  9:00  - 10:00 

 

Marzec  O nawrócenie zatwardziałych grzeszników  

Kwiecień  O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne szczególnie w naszej parafii  
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1630    Różaniec  prowadzą Róże Różańcowe 

1700    Msza św. z kazaniem 

1600 -  1830   Spowiedź święta 

 

1630   Koronka do Miłosierdzia Bożego prowadzi zakon Franciszkański 

1700   Msza św. z kazaniem 

1600 -  1830   Spowiedź święta 

 

1630   Różaniec  prowadzi Apostolstwo Dobrej Śmierci i Grupa Józefowa 

1700   msza św. z kazaniem 

1600 -  1830   Spowiedź święta 

 

1800   Msza św. Wieczerzy Pańskiej   

Adoracja  w ciemnicy do godz. 2200. 

                                                           

700   Ciemne Jutrznie 

1100   Nabożeństwo Drogi Krzyżowej    

1800  Liturgia Męki Pańskiej 

Adoracja  przy Bożym Grobie do godz. 2200. 

 

700   Ciemne Jutrznie 

1700   Uroczysta Liturgia Paschalna 

 

 

600   REZUREKCJA     

     Zdjęcia ze strony pixabay 
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Ogłoszenia: 

1. W poniedziałek  8 marca o godz. 1700  mszy św. w intencji kobiet i dziewcząt naszej 

parafii. 

2. W sobotę 13 marca coroczna adoracja Najświętszego Sakramentu. Rozpoczęcie mszą 

św.  o godz. 800 a zakończenie przed mszą św. ogodz.1700 . 

3. W piątki wielkiego postu po mszy św. wieczornej odprawiane jest nabożeństwo Drogi 

Krzyżowej, a w niedziele wielkiego postu nabożeństwo Gorzkich Żalów o godz. 1600. 

4. W czwartek 18 marca o godz. 1800 nabożeństwo do św. Józefa. 

5. W niedzielę  21 marca po mszach św. zbiórka przed kościołem na potrzeby 

naszego Caritasu. Zebrane ofiary zostaną przeznaczone na przygotowanie paczek 

świątecznych dla naszych sióstr i braci w potrzebie. 

6. W sobotę 27 marca spowiedź św. dla dzieci i młodzieży w godz. 900 -   1000.  

7. W Wielki Czwartek 1 kwietnia msza św. Wieczerzy Pańskiej o godz. 1800. Adoracja  

w ciemnicy do godz. 2200. 

8. W Wielki Piątek 2 kwietnia o godz. 700 Ciemne Jutrznie, o godz. 1100 nabożeństwo 

Drogi Krzyżowej a o godz. 1800 Liturgia Męki Pańskiej. Adoracja przy Bożym 

Grobie do godz. 2200. 

9. W Wielką Sobotę 3 kwietnia o godz. 700 Ciemne Jutrznie, o godz. 1700 Uroczysta 

liturgia Paschalna. 

10. 4 kwietnia Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Msze św. Rezurekcyjna 

o godz. 600 pozostałe , o godz. 930,  1100 i 1215. 

11. 5 kwietnia Poniedziałek Wielkanocny. Msze św. o godz. 730 930,  1100 i 1215  1700. 

12. W środę 7 kwietnia o godz. 1800 nabożeństwo do św. Józefa. 

13. Kolekta na potrzeby parafii 21 marca i 18 kwietnia. 

14. Wiele rzeczy będzie modyfikowanych w trakcie bo nie wiemy co nas jeszcze czeka 

a więc proszę słuchać i czytać bieżące ogłoszenia parafialne. 

 

Redakcja: ks. Marcin Gajda, Roksana Cieślok, , Barbara Ludwig, Monika Wolke 
Brygida Hosz. Sabina Sołtysek,  

 

Adres: glosswjakuba @op. pl
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