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Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał.
J 2, 13 - 25
Wyobraźmy sobie, że idziemy z piel- spojrzeć na opowiadanie o zachowaniu Jezugrzymką do jakiegoś znanego miejsca piel- sa w świątyni. Nawet jeśli mamy jakieś wątgrzymkowego. Nagle jakiś młody mężczyzna pliwości, czy wszystko dokładnie tak się porzuca się na stragany z pamiątkami i zaczyna toczyło, jak zostało opisane, to jednak wolno
się awanturować. Dalszy ciąg wydarzeń nam spokojnie przyjąć, że Żydzi tak właśnie
można łatwo przewidzieć.
mogli zareagować na to,
Młody mężczyzna zostaje
co uczynił Jezus. W tradyIII NIEDZIELA
pochwycony i jak najszybcji żydowskiej nie musiało
WIELKIEGO
POSTU
ciej odwieziony przez poto być odebrane jako coś
licję na posterunek. A jak
szokującego, bo już wcze4
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zareagowali Żydzi na to.
śniej podobnie, to znaczy
co zrobił Jezus? Zapytali
w sposób zaskakujący i
Go: ,,Jakim znakiem wykażesz się wobec szokujący, postępowali prorocy: robili rzeczy
nas, skoro takie rzeczy czynisz?" Komu z niezwykłe, budzące zainteresowanie, aby
pielgrzymów w przekazać zbawcze orędzie. Jakie zatem oręogóle przyszłoby dzie chciał przekazać Jezus? W odpowiedzi,
do głowy, żeby jakiej Jezus udzielił, możemy rozpoznać zamężczyźnie za- powiedź Jego śmierci i zmartwychwstania.
dać takie czy po- Ale może Jezus chciał też powiedzieć: Sens i
dobne pytanie. treść wiary są ważne! Świątynia jest znakiem
To porównanie jakiegoś pierwotnego sensu, który rozmiereakcji być może niony na drobne, zmarniał i stał się - w imię
pozwala
nam wiary - towarem kupczenia. Gdzie dzisiaj
nieco
bardziej dzieje się to z naszą wiarą ?
wyrozumiale

Wszyscy pytali Jezusa: Co mam robić, Żyda Nikodema, staaby moje życie miało jakiś sens? Jak mogę nie się tym, czym był
osiągnąć życie wieczne? A Jezus odpowiadał: niegdyś wąż na pustyJa jestem drogą. Tak też było w nocy, gdy Ni- ni. Kto spogląda na
kodem rozmawiał z Jezusem. Nikodem pytał krzyż i bierze go sobie
i mówił jak Żyd. Jezus odpowiadał jak Syn do serca, jest na droBoży. Rozmowa nie mogła
dze
się kleić. Musiało dojść do
ocaIV
NIEDZIELA
nieporozumienia. Dziś
wiemy, że kto pełni wolę
Boga i słucha słów Syna WIELKIEGO POSTU lenia. Kto może zaufać BoBożego, już ma życie
gu nawet wbrew temu, co
11 marca 2018 r.
wieczne. Grzechy, które
się wydaje, nigdy nie zginie.
kiedyś oddzielały Boga i ludzi, zostały raz na zawsze odpuszczone przez
gorzką śmierć Jezusa. Krzyż, mówi Jezus do
Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to
by świat został przez Niego zbawiony. J 3, 14 - 21
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A wśród tych, którzy przybili, 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. J 12, 20 - 33
Właściwie Grecy chcieli tylko zobaczyć bo z dzikim okrzykiem „Zrób mi zdjęcie z
Jezusa. Do Mistrza z Nazaretu nie odważyli tym wspaniałym facetem”. Za sławnym
się podejść sami. Szukali jakichś pośredni- uzdrowicielem, niedostosowanym rewoluków, z którymi można było łatwiej porozma- cjonistą gwiazdą, za którą biegały tłumy, powiać niż z ortodoksyjną elitą żydowską. Gdy nieważ wskrzesił z grobu Łazarza, kryje się
współcześni „poganie” chcą poznać Jezusa, coś więcej. Jest tajemnicą dla ludzkich oczu i
co im mówimy? Czy jesteuszu. Tylko ten, kto wierzy,
V
NIEDZIELA
śmy dla nich pośrednikasłyszy głos z nieba, pojmuje
mi, gdy ze swoimi pytaniabezwarunkową identyfikami nie chcą od razu lecieć WIELKIEGO POSTU cję Boga z Uniżonym i
do proboszcza? Ewangelia
Ukrzyżowanym. My, współ18
marca
2018
r.
Jednak ostrzega: Jezus nie
cześni uczniowie Jezusa,
jest postacią z pierwszych stron kolorowych możemy innych prowadzić do Niego. Ale popism, za którą biega się z aparatami i kame- znać Go i odkryć Jego tajemnicę - tego musi
rami albo w nadziei uzyskania autografu, al- dzięki łasce dokonać każdy sam osobiście.
Wielu zaś słało swe płaszcze na drodze, a inni gałązki ścięte na polach. A ci, którzy Go poprzedzali i którzy szli za Nim, wołali: Hosanna! Błogosławiony Ten, który
przychodzi w imię Pańskie. Mk 11, 1 - 10
Tłumy witały Jezusa, Króla Pokoju, przede wszystkim dowodzi, jak głęboko w
Mesjasza, siedzącego na osiołku, zwierzęciu każdym z nas tkwi skłonność do przemocy i
ubogich, sprawiedliwego i pokornego. Pięć jak trudno się jej nam całkowicie wyrzec oraz
dni później wszystko się zmieniło. Zamiast: działać i żyć nigdy się do niej nie uciekając.
,,Hosanna! Błogosławiony
W obliczu konfliktów i
Ten, który przychodzi w
wojen, jakie toczą się w
NIEDZIELA
PALMOWA
imię Pańskie”, słychać bynaszych czasach, trudno
ło jedynie: ,,Ukrzyżuj Go!”
sobie wyobrazić większe
MĘKI PAŃSKIEJ
Ta gwałtowna zmiana nie
wyzwanie a zarazem
25
marca
2018
r.
tylko dowodzi, jak łatwo
większą nadzieję niż ten
można manipulować beziprofetyczny znak Jezusa.
miennym tłumem i jak szybko można podju- Byłoby zatem fatalnie, gdyby wyrzeczenie się
dzić go przeciwko każdemu, nawet człowie- przemocy, do którego nas dzisiaj Jezus
kowi sprawiedliwemu i prawemu. Zmiana ta ,,zachęca”, uszło naszej uwadze.
Maria Magdalena natomiast stała przed grobem płacząc. A kiedy tak płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało
Jezusa jednego w miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg. J 20, 1 - 9
Wielkanocy nie można zatrzymać tyl- jej: „Udaj się do moich braci i powiedz im:
ko dla siebie, tak jakby była jakimś osobi- Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego”
stym szczęściem. WielkaNIEDZIELA
noc nie jest rzeczą prywatI takiego spotkania ze
ną. Maria nie może zachoZmartwychwstałym, któZMARTWYCHWSTANIA
wać dla siebie ani tego, co
re sprawia, że nie można
należy już do przeszłości,
milczeć, ale trzeba po1 kwietnia 2018 r.
ani swego osobistego stodzielić się radością z insunku do Jezusa, tak jakby
nymi, życzymy wszystkim
były one jej własnością; do nowego życia naCzytelnikom. Redakcja
leży otwarcie się jej na innych. Jezus mówi
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Luty w naszej parafii
CHRZTY:

ŚLUBY:

Nina Aleksandra Dobosz
Dominik Drzyzga
Nikola Teresa Skotnica
Franciszek Adam Spandel
Julia Jolanta Talaga

Tomasz Sidor – Monika Roksana Kolb

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUNBE:
Tomasz Nocuń – Anna Beata Świtała
Szymon Pieter – Karolina Bażan

POGRZEBY:
Jan Adamczyk
Hildegarda Sikora
Piotr Szymczyk
Stanisław Walczak
Józef Winkler

84 lata
75 lat
71 lat
72 lata
51 lat

29 stycznia, na spotkaniu grupy Senio- strumentach muzycznych. Tradycyjnie, dzierów, odbył się Noworoczny Koncert Kolęd w ci zostały obdarowane "czekoladami Ks. Prowykonaniu dzieci z Ogniska
boszcza". Dzieci z kolei wręMuzycznego z Rybnika - Ficzyły Seniorom laurki wykoDZIEŃ
lia w Jastrzębiu Zdroju. Do
nane z okazji Dnia Babci i
koncertu, dzieci zostały BABCI I DZADKA Dziadka. Laurkę otrzymał
przygotowane przez panią
również ...ks. Proboszcz. ByU SENIORÓW
Barbarę Langer. Było wspólło bardzo wesoło. Dziękujene kolędowanie, indywidualmy Dzieciom i pani Basi za
ne i zbiorowe popisy dzieci grających na in- piękne występy.
Krystyna Wala

24 lutego o godz.10.00, nasz parafia- ni diakoni, przy pomocy swoich probosznin Dorian Figołuszka przyjął święcenia dia- czów, założyli spięte z boku stuły i dalmatyki.
konatu. Arcybiskup Wiktor Skworc udzielił W tych, przypisanych sobie strojach, przyjęli,
ich Jemu oraz 3 innym akolitom w połom- z rąk biskupa, księgę Ewangelii na znak, że
skim kościele, po tygodniowych rekolekcjach odtąd mogą ją czytać podczas Mszy Świętej, a
i prawie pięciu latach formacji seminaryjnej. także komentować Słowo Boże w wygłaszaMoment święceń wpisany został w Euchary- nych kazaniach. Ksiądz biskup przekazał im
stię i dokonał się po kazaniu.
też pocałunek pokoju. PóźKażdy z kandydatów osobiniej mogliśmy się już skupić
ście składał przysięgę życia
na Eucharystii, choć oczywiŚWIĘCENIA
w celibacie oraz posłuszeńście obecność nowych diakostwa biskupowi. Następnie
nów była w niej akcentowaDIAKONATU
kandydaci w postawie prona. Dwóch z nich asystowało
stracji modlili się i oczekiArcybiskupowi, a trzeci wraz
wali na dar, a zgromadzeni
z rodzicami przyniósł dary
towarzyszyli im w modlitwie wzywając lita- ołtarza. Przed zakończeniem Mszy św. nowi
nijnie pomocy wszystkich świętych. Po litanii diakoni otrzymali także księgę Liturgii Goarcybiskup nakładał ręce na wybranych i w dzin, która stała się dla nich codzienną obociszy się modlił, a następnie głośno wypowie- wiązkową modlitwą. Oczywiście kościół pełdział modlitwę konsekracji. Nowo wyświęce- ny był połomskich parafian i licznie przyby-
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łych gości. Obecne były rodziny diakonów,
proboszczowie, przełożeni seminaryjni, wykładowcy, zacne grono kapłanów, sióstr zakonnych i kleryków. A także przyjaciele i
znajomi oraz mieszkańcy parafii, z których

pochodzą bohaterowie uroczystości. Również
z naszej parafii było ich sporo. Po uroczystości, przed kościołem, diakoni przyjmowali
życzenia.
Ala Kaczorowska

W drugim tygodniu ferii 20 osobowa grupa pączki i zaprosił na pizzę. Mógł też poznać
oazowiczów wybrała się na 5 dniowe zimowi- pięknie nazwanego bałwanka, którego co
sko do Węgierskiej Górki. Co tam robiliśmy? niektórzy wykonali, nie mogąc się doczekać
Trochę pochodziliśmy po górach, szukając czwartkowych odwiedzin...
nowych szlaków do schroniska Słowianka (to W piątek musieliśmy wracać do domu. Wyjuż nasz czwarty). Wpadaliśmy na kamienie i pad był całkiem udany…
belki zjeżdżając czarnym szlakiem. Zjeżdżali- A 24 lutego Oaza wybrała się do Katowic na
śmy z górek, pojedynczo i
Mszę św. w intencji ks. Grzegrupami. Stoczyliśmy bitwę
gorza Krzyka, z okazji Jego
OAZOWE
w obronie Węgierskiej Górki
urodzin. Po Eucharystii (z
przed Niemcami—ofiary:
przygotowaną przez nas
ZIMOWISKO
jedna kurtka. Odtworzylioprawą muzyczną) odwieśmy bitwę pod Grunwaldem,
dziliśmy ks. w Jego małym
I URODZINY
choć nieco mało zgodnie z
mieszkaniu. Miejsca na podhistorią—Ulrich von JunginKS. GRZEGORZA łodze wystarczyło dla
gen pokonał Władysława Jawszystkich. Odczytaliśmy
giełłę...
Księdzu, przygotowany przez nas prezent—
A w naszym ciepłym domku rozgrywaliśmy VIII Księgę Kodeksu Prawa Kanonicznego o
mecze tenisa stołowego, graliśmy w tysiące prawach i obowiązkach Dyrektora Hospigier planszowych i nie tylko i jedliśmy pącz- cjum Archidiecezjalnego, których spora ilość
ki…
dotyczyła naszej parafialnej oazy… A pózniej
W czwartek odwiedził nas ks. Proboszcz, któ- zjedliśmy pizzę i wszystkie słodycze jakie
ry odprawił dla nas Mszę świętą, przywiózł Ksiądz miał w domu... Ala Kaczorowska

Co czeka nas w marcu
ROCZKI:
Mateusz Maciej Cofalik
Emalia Elżbieta Fordas
Julia Magdalena Gondek
Jan Mizia
Michalina Anna Olszowska

18 URODZINY:
Kacper Ciemięga
Mateusz Dolej
Oliwia Gozdur—Rutecka
Dominik Kubaszczyk
Jakub Marzec
Zuzanna Stencel

JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE:
15 rocznica
Andrzelika i Wojciech Rosińscy
40 rocznica
Mariola i Jan Sławeccy
45 rocznica
Elżbieta i Leszek Baradziej
Bożena i Bolesław Bartyła
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 4.03 - III Niedziela Wielkiego Postu.

Gorzkie Żale wraz z kazaniem pasyjnym o
godz. 15.45. Rekolekcje parafialne. Nauka
ogólna na wszystkich Mszach świętych.
Nauka stanowa dla mężczyzn o godz.
17.3o.
 5.03 - poniedziałek. Rekolekcje parafialne. Nauka ogólna na Mszach świętych o
godz. 6.30 i 17.00. Nauka stanowa dla kobiet o godz. 18.oo. Do sprzątania kościoła
zapraszamy parafian z ul. Opolskiej 10 po
Mszy św. wieczornej.
 6.03 – wtorek. Rekolekcje parafialne.
Nauka ogólna na Mszach świętych o godz.
6.30 i 17.00. Nauka dla młodzieży, a
szczególnie dla kandydatów do bierzmowania o godz. 18.oo.
 7.03 – środa. Rekolekcje parafialne. Nauka ogólna na zakończenie rekolekcji na
Mszach świętych o godz. 6.30, 16.3o i
18.oo. Biblioteka parafialna czynna od godziny 17.00 w Domu Parafialnym.
 9.03 - piątek. Droga Krzyżowa o godz.
16.15. Do sprzątania kościoła zapraszamy
parafian z ul. Opolskiej 10 po Mszy św.
wieczornej.
 10.03 – sobota. Droga Krzyżowa dla
dzieci o godz. 9.00. Dekanalny Dzień Skupienia Zespołów charytatywnych o godz.
9.3o.
 11.03 - IV Niedziela Wielkiego Postu.
Niedziela Laetare (Radości). Gorzkie Żale
z kazaniem pasyjnym o godz. 15.45. Kolekta na cele remontowe parafii.
 12.03 - poniedziałek. Do sprzątania kościoła zapraszamy parafian z ul. Opolskiej 12 o Mszy św. wieczornej.
 13.03 – wtorek. Różaniec Fatimski o
godz. 6.00. Msza św. w intencji czcicieli
MB Fatimskiej i Żywego Różańca o godz.
6.30. Spotkanie z rodzicami dzieci z klasy
III A z SP nr 19 o godz. 18.oo. Rocznica
wyboru papieża Franciszka na Stolicę Piotrową.
 15.03 – czwartek. Spotkanie z rodzicami
dzieci z klasy III B z SP nr 19 o godz.
18.oo.
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 16.03 - piątek. Droga Krzyżowa o godz.

16.15. Do sprzątania kościoła zapraszamy
parafian z ul. Opolskiej 12 po Mszy św.
wieczornej.
 17.03 – sobota. Droga Krzyżowa dla
dzieci o godz. 9.00. Odwiedziny chorych
od godz. 9.00. Dzień Skupienia dla członków Towarzystwa Przyjaciół Seminarium
o godz. 10.oo. Nauka dla rodziców i rodziców chrzestnych o godz. 15.30 w Domu
Parafialnym.
 18.03 – V Niedziela Wielkiego Postu.
Chrzty o godz. 12.15. Dzień Skupienia dla
Legionu Maryi o godz. 13.3o. Gorzkie Żale
z kazaniem pasyjnym o godz. 15.45. Kolekta na potrzeby archidiecezji.
 19.03 – poniedziałek Uroczystość św.
Józefa, Oblubieńca NMP. Do sprzątania
kościoła zapraszamy parafian z ul. Opolskiej 14 po Mszy św. wieczornej.
 21.03 – środa. Biblioteka parafialna
czynna od godziny 17.00 w Domu Parafialnym.
 23.03 – piątek. Droga Krzyżowa o godz.
16.15. Do sprzątania kościoła zapraszamy
parafian z ul. Opolskiej 14 po Mszy św.
wieczornej.
 24.03 - sobota. Droga Krzyżowa dla
dzieci o godz. 9.00. Msza św. w intencji
ks. Seniora Wacława Basiaka z okazji urodzin o godz. 17.00. Okazja do sakramentu
pokuty i pojednania od 18.oo do 21.oo.
 25.03 – Niedziela Palmowa Męki Pańskiej. Roczki o godz. 12.15. Jubileusze
Małżeńskie o godz. 16.30. Gorzkie Żale z
kazaniem pasyjnym o godz. 15.45. W katedrze spotkanie młodzieży w ramach
XXXII Światowego Dnia Młodzieży o
godz. 14.oo. Kolekta przeznaczona na potrzeby parafii.
 26.03 – Wielki Poniedziałek. Msza św. w
intencji Koła Gospodyń, emerytów, rencistów i sprzątających kościół w marcu o
godz. 18.00. Do sprzątania kościoła zapraszamy parafian z ul. Opolskiej 16 po
Mszy św. wieczornej.
 27.03 – Wielki Wtorek. Od godz. 17.oo
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do 18.oo okazja do sakramentu pokuty i
pojednania.
 28.03 – Wielka Środa. Od godz. 17.oo do
18.oo okazja do sakramentu pokuty i pojednania dla dzieci. Msza św. za zmarłych
w 30 dzień i I rocznicę po śmierci o godz.
18.00.Do sprzątania kościoła zapraszamy
parafian z ul. Opolskiej 16 po Mszy św.
wieczornej.
 29.03 – Wielki Czwartek. W Katedrze o
godz. 10.00 Msza św. Krzyżma Świętego z
poświęceniem olejów. Okazja do spowiedzi od 15.00 do 17.30. Msza Wieczerzy
Pańskiej rozpoczynająca Święte Triduum
Paschalne o godz. 18.00. Do 22.00 Adoracja w Ciemnicy. Od 21.00 do 22.00 Adorację prowadzi Oaza.
 30.03 - Wielki Piątek Męki Pańskiej. W
tym dniu obowiązuje post i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. O godz.
8.30 Ciemna Jutrznia. Droga Krzyżowa
dla dzieci o godz. 10.00, dla dorosłych o
godz.15.00. Okazja do spowiedzi od godz.
8.00 do 12.00 i od 13.00 do 17.30. Liturgia Męki Pańskiej o godz. 18.00. Do 22.00
Adoracja przy Bożym Grobie. Od 21.00 do
22.00 Adorację prowadzi Oaza.
 31.04 - Wielka Sobota. O godz. 8.30
Ciemna Jutrznia. Święcenie pokarmów od

godz. 12.30 do 16.30 co pół godziny przed
kościołem. Okazja do spowiedzi od godz.
8.00 do 12.00 i od 13.00 do 18.00. Adoracja przy Bożym Grobie dla dzieci o godz.
12.00. Wigilia Paschalna z procesją rezurekcyjną o godz. 20.30.
 1.04 - Niedziela Wielkanocna Zmartwychwstania Pańskiego. Uroczyste Nieszpory kończące obchody Świętego Triduum Paschalnego o godz. 16.00. Kolekta
przeznaczona na potrzeby parafii.
 2.04 – Poniedziałek Wielkanocny. Msze
św. jak w niedzielę. Kolekta przeznaczona
na Wydział Teologiczny UŚ i KUL
 3.04 – Wtorek Wielkanocny. Do sprzątania kościoła zapraszamy parafian z ul.
Opolskiej 18 po Mszy św. wieczornej.
 4.04 – Środa Wielkanocna. Biblioteka
parafialna czynna od godz. 17.00 w Domu
Parafialnym.
 5.04- Czwartek Wielkanocny.
 6.04 – Piątek Wielkanocny. Do sprzątania kościoła zapraszamy parafian z ul.
Opolskiej 18 po Mszy św. wieczornej.
 7.04 – Sobota Wielkanocna.
 8.04 – 2 Niedziela Wielkanocna – Miłosierdzia Bożego. Rozpoczyna się Tydzień
Miłosierdzia. Liczenie wiernych. Kolekta
przeznaczona na Caritas archidiecezji.

NABOŻEŃSTWA WIELKOPOSTNE
Droga Krzyżowa – piątki Wielkiego Postu godz. 16.15
Droga Krzyżowa dla dzieci— soboty Wielkiego Postu godz. 9.00
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym—niedziele Wielkiego Postu

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
24 MARCA NA GODZ. 17.00 NA MSZĘ ŚW.
W INTENCJI KS. SENIORA WACŁAWA BASIAKA
Z OKAZJI URODZIN
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INTENCJE MSZALNE
III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 4.03
7.30 – Za + Władysława Wala – w 1 r. śm.
9.30– Za ++ Eugenię i Alojzego Langosz.
11.00 – Za + Czesława Wrożyna – w rocznicę
śmierci, żonę Gertrudę, Gertrudę i Pawła
Gajda, Grzegorza Salamon oraz ++ z rodziny
Gajda, Wrożyna, Salamon.
12.15 – W INTENCJI PARAFIAN.
16.30 – Za + mamę Jadwigę, córkę Justynę,
brata Tadeusza – w 13 rocznicę śmierci.
19.30 – Za + Bożenę Górniak – od koleżanek
ze Studiów.
PONIEDZIAŁEK 5.03
6.30 – Za ++ rodziców Stanisławę i Antoniego Rosner oraz ++ z rodziny Rosner i Bąk.
6.30 – Za + Piotra Szymczyk – od rodziny
Muszyńskich.
17.00 – W intencji Parafian.
WTOREK 6.03
6.30 – Za ++ rodziców Genowefę i Leona
Wielgat, Annę i Józefa Leśniak, brata Ryszarda, siostrę Józefę oraz ++ z pokrewieństwa.
6.30 – Za ++ Józefa, Annę, syna Krystiana
Wysłucha, Ernę i Leona Adamek, Katarzynę
Szymon, S. Laurencję Smulską.
17.00 – Za + Czesława Piechaczek oraz ++
rodziców, braci i dziadków.
ŚRODA 7.03
6.30 – Za + małżonkę Stanisławę Łukasik z
domu Kulig oraz ++ rodz. i rodz. z obu stron.
6.30 – Za + Anastazję Grabarczyk, męża Alberta, córkę Joannę, zięcia Antoniego, ++
dziadków, Pawła i Annę Grzonka, Eugeniusza
Zielińskiego oraz ++ z pokrewieństwa.
16.30 – Do OB z podz. za otrz. łas., z prośbą o
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w
intencji Janusza z okazji 55 rocznicy urodzin.
18.00 – Za + Roberta Maciejczyk.
CZWARTEK 8.03
6.30 – Za + Teresę Orszulik, Agnieszkę Górniak, Annę i Emila Sobik, córkę Renatę, +
Bożenę Górniak oraz ++ z rodzin Sobik, Górniak i Orszulik.
17.00 – Za + Różę Kondziołka – w rocznicę
śmierci, męża Alfonsa, córkę Krystynę, zięcia
Alfreda oraz ++ z pokrewieństwa.
17.00 – Za + Wiktorię Nogły – w 18 rocznicę
śmierci, męża Augustyna, córkę Marię, syna
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Antoniego, zięcia Henryka, ++ Ernę i Eryka
Schroeder, syna Karola, zięcia Romana, Krystynę i Jana Walczak, syna Zdzisława.
PIĄTEK 9.03
6.30 – Za + Arnolda Reichman, jego rodziców Józefa i Teresę, siostrę, brata, szwagra
oraz ++ z rodz. Reichman, Mazur, Wierzgoń.
10.00 – Eucharystia rekolekcyjna ZSZ.
17.00 – Za + Bronisława Gębica – od Arkadiusza z żoną.
17.00 – Za ++ Irenę i Stanisława Kołodziejczyk.
SOBOTA 10.03
8.00 – Za ++ rodziców Wiktora, Annę, Mariannę i Józefa, brata Stanisława, bratowe
Irenę, Teresę, Zofię, siostrę Marię oraz ++ z
pokrewieństwa Duda, Wiącek, Józefa Świercz
i dusze w czyśćcu cierpiące.
8.00 – Za + Marcjannę Mazur, męża, syna i
zięciów.
17.00 – Za + Daniela Grzonka – w 3 rocznicę
śmierci, ++ rodziców Ernę i Feliksa Grzonka,
Janinę i Eugeniusza Mstowskich, ++ z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące.
IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU –
LAETARE 11.03
7.30 – Za ++ Marię i Bertholda Janocha, rodziców i rodz. z obu stron oraz ++ z pokrew.
9.30– Za + Lidię Witak, męża Franciszka, ++
rodziców, Lidię Drobczyk, męża Huberta i ++
rodziców.
11.00 – Za ++ rodziców Łucję i Kazimierza
Kubiak.
12.15 – Do OB z podz. za otrz. łas., z prośbą o
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w
intencji Barbary z okazji 55 rocznicy urodzin.
16.30 – Za + męża Jana Sitarz- w rocznicę
śmierci, rodziców, teściów, szwagra Ericha
oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
19.30 – Za + Marię Dudzik – w 26 rocznicę
śmierci, męża Alfreda oraz ++ z rodziny
Ogryzek, Nurek
PONIEDZIAŁEK 12.03
6.30 – Za ++ Leszka Adasiak, Edytę i Józefa
Obracaj, 2 synów, Józefa i Józefę Adasiak, 3
córki, 2 synów, ++ z pokrewieństwa Obracaj,
Adasiak, Lazar.
17.00 – Do Opatrzności Bożej, za wstawiennictwem Matki Bożej, z podziękowaniem za
dar życia, z prośbą o błogosławieństwo Boże,
dary Ducha Św. i zdrowie dla Michała i Józe-
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fa z okazji kolejnej rocznicy urodzin.
17.00 – Do OB z podz. za otrz. łas., z prośbą o
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w
intencji Jana z okazji 65 rocznicy urodzin.
WTOREK 13.03
6.30 – W intencji czcicieli MB Fatimskiej.
17.00 – Za ++ rodziców Tadeusza i Hildegardę Langer, Jana i Łucję Langer, Marię i Piotra Oczadły oraz Józefa Kanię.
17.00 – Za ++ chórzystów: Władysława Goik,
Franciszkę Bernat, Huberta Knicz, Jana
Dzieńkowskiego, Arnolda Reichman, Eugenię Langosz, Serafię Guzy, Hildegardę Adamczyk, Różę Sitko, Józefa Rosół, Krystynę Pakura, Irenę Mazur, Romana Mazur.
ŚRODA 14.03
6.30 – Za ++ Marię i Józefa Niemczyk, 2 córki, syna, 2 zięciów oraz ++ z rodziny Niemczyk, Budziński.
17.00 – Za ++ Józefa Musioł, jego rodziców,
syna Krystiana, zięcia Eugeniusza, Antoninę
Lazar, męża Franciszka, synów Jana i Andrzeja, wnuka Zbigniewa, zięcia Stanisława.
17.00 – Za + Edwarda Szymik, rodziców, rodzeństwo i teściów.
CZWARTEK 15.03
6.30 – Za + Stanisława Stolarek – od chrześnicy Marioli z rodziną.
17.00 – Za + Ryszarda Grygier, synową Sylwię Grygier, Alberta Mołdrzyka, żonę Stefanię, Roberta Grygier, żonę Gertrudę oraz ++
z pokrewieństwa Grygier, Mołdrzyk, Fabian i
dusze w czyśćcu cierpiące.
17.00 – Za + żonę Lidię Zarembik, rodziców,
brata, teściów, Helmuta Zok, szwagierki i
szwagrów, dusze w czyśćcu cierpiące.
PIĄTEK 16.03
6.30 – Za + Bogumiła Płocha, Agnieszkę i
Alojzego Szczypka – w rocznicę śmierci.
6.30 – Za + Bożenę Skałka – w 3 r. śmierci.
17.00 – Do OB z podz. za otrz. łas., z prośbą o
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w
intencji Kacpra z okazji 18 rocznicy urodzin.
SOBOTA 17.03
8.00 – Za ++ rodziców Annę i Wiktora Kołeczko, braci Franciszka i Józefa, bratową Zofię, szwagrów Bernarda i Krystiana, rodziców
Martę i Jana Gajda, Jerzego Majka oraz ++ z
pokrewieństwa.
17.00 – Za ++ Annę i Rafała Sitek, rodziców,
rodzeństwo, synową Irenę oraz ++ z pokre-

wieństwa Sitek, Kocur, Barchański.
17.00 – Za ++ Anastazję i Wincentego Śmietana, synową Lidię, Floriana Przybyła, 2 żony, 2 synów, synową, wnuczkę oraz ++ z rodziny Śmietana, Przybyła.
V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 18.03
7.30 – Za ++ męża Józefa Pawlik, córkę Beatę Kozieł, rodziców, teściów, Alicję i Wacława
Błaszczyk oraz ++ z pokrewieństwa i dusze w
czyśćcu cierpiące.
9.30– Za + Kazimierza Obracaj, rodziców,
teściów oraz ++ z pokrewieństwa.
11.00 – Za ++ Marię Ziętek, męża Edwarda,
zięciów Franciszka i Henryka, SM Imeldę,
rodzeństwo, Dominika i Antoninę Brzoza,
córkę, 2 synów, wnuka Franciszka oraz ++ z
pokrewieństwa.
12.15 – MSZA ŚW. CHRZCIELNA.
16.30 – Za ++ Janinę i Henryka Maśka,
Agnieszkę i Stanisława Maśka, Stefanię Duka, Marię i Pawła Kokot, Pelagię Chrzanowską, Czesława, Czesławę i Marcina Nadrajkowskich.
19.30 – Za + Jana Kowalczyk – w rocznicę
śmierci, Ireneusza Kowalczyk oraz ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
PONIEDZIAŁEK – UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA, OBLUBIEŃCA NMP 19.03
6.30 – Za + Alojzego Sikora, żonę Hildegardę, rodziców Julię i Emanuela, teściów Elżbietę i Leona Śmietana, szwagrów Benedykta, Henryka i Eugeniusza, d. w czyśćcu cierp.
9.00 – Do OB z podz. za otrz. łas., z prośbą o
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w
intencji solenizantki z okazji 70 rocznicy urodzin.
17.00 – Do OB z podz. za od. łas., z prośbą o
dalsze błogosławieństwo, opiekę, zdrowie i
dary Ducha Św. w intencji Hani z okazji kolejnej rocznicy ur. oraz błogosł. dla całej rodziny.
WTOREK 20.03
6.30 – Za ++ rodziców, dziadków oraz ++ z
rodziny Muszyńskich.
17.00 – Za + Wiolettę Wójcik.
17.00 – Za + Krystynę Drescher – w rocznicę
śmierci oraz ++ z rodziny Drescher, Kałuża.
ŚRODA 21.03
6.30 – Za + Władysława Faber, ++ z rodziny
Faber, Matys, Urbańczyk i d. w czyśćcu cierp.
17.00 – Za ++ członków III Zakonu Francisz-
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kańskiego oraz ++ z ich rodzin .
17.00 – Za + Różę Gruchlik, męża Józefa
oraz ++ z rodziny Dreczkowskich, Gruchlik i
Wowra.
CZWARTEK 22.03
6.30 – Za + Henryka Głowniak – w 1 r. śm.
17.00 – Za + Zygmunta Dutkiewicz – w 35
rocznicę śmierci, żonę Leokadię oraz ++
dziadków z obu stron.
17.00 – Za + Andrzeja Siekaniec, ++ rodz. z
obu stron oraz ++ z pokr. i d. w czyść. cierp.
PIĄTEK 23.03
6.30 – Za ++ Antoniego i Łucję Trzonkowskich oraz ++ z rodziny Wowra, Sitek, Holesz
17.00 – Za + Kazimierza Wrzos – w 2 r. śm.
17.00 – Za ++ rodziców Herminę i Klemensa, Magdalenę i Roberta, braci Reinholda i
Józefa, bratową Urszulę, siostrę Renatę oraz
+ Józefa, ++ dziadków.
SOBOTA 24.03
8.00 – Za ++ rodz. Józefa i Helenę Odulińskich, bratowe Ewę i Łucję oraz ++ z rodziny.
17.00 – Do Opatrzności Bożej w intencji Ks.
Proboszcza Seniora Wacława Basiaka z okazji
kolejnej rocznicy urodzin.
17.00 – Za ++ rodziców Jana i Marię Goik,
córkę Teresę, wnuków Tadeusza i Eugeniusza, ++ Józefa i Marię Smorzyk, syna, synową i dusze w czyśćcu cierpiące.
17.00 – Za + Antoniego Wzientek, żonę Annę, ++ rodziców, rodz., Wiktora Winkler, 2
żony, córkę Bronisławę, męża Jozefa, Benicjusza i Katarzynę Pojda oraz ++ z pokrew.
NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ
25.03
7.30 – Za + Lidię Śmietana i Eleonorę
Urbańczyk, ++ rodziców Alojzego i Marię
Mazur oraz ++ z pokrewieństwa Śmietana.
9.30– Za ++ Otylię i Alojzego Michalskich,
Halinę i Leonarda Spałek, Marię Dobrowolską oraz ++ z pokrewieństwa.
11.00 – Za + Alfonsa Wowra, żonę Albinę i
Alojzego Zgrzędek – w rocznicę śmierci.
12.15 – W INTENCJI ROCZNYCH DZIECI.
16.30 – JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE.
19.30 – Za ++ teściów, rodziców, syna Adama oraz ++ z pokrew. i d. w czyśćcu cierp.
WIELKI PONIEDZIAŁEK 26.03
6.30 – Za ++ Ludwika Goik, żonę Martę, syna Jana, ++ dziadków i d. w czyśćcu cierp.
18.00 – Do Opatrzności Bożej w intencji
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KGW, emerytów i rencistów oraz sprzątających kościół w miesiącu marcu.
18.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za otrzymane laski, z prośbą o dalsze
błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Józefa Misiur z okazji 70 rocznicy urodzin
oraz błogosławieństwo dla całej rodziny.
WIELKI WTOREK 27.03
6.30 – Wolna intencja.
18.00 – Za + Genowefę Rakowską – w 15
rocznicę śmierci, męża Tadeusza, córkę Krystynę, synów Leszka i Wiesława, synową Halinę, ++ z rodziny, ++ z rodzin Kowalskich,
Fijałkowskich, Marciniak, Gabryś, Golec,
Szpak, Olma, Arcikiewicz, Ruteckich, Abramczyk oraz ++ pokrewieństwo, Irenę Podsiadło, Mariannę Madera i d. w czyśćcu cierp.
18.00 – Za ++ rodziców Alojzego i Helenę
Krótki, Tadeusza i Wacławę Antczak, ++
dziadków z obu stron oraz ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
WIELKA ŚRODA 28.03
6.30 – Za + Martę Podeszwa – w rocznicę
śmierci, męża, syna Franciszka, zięciów Zbigniewa i Jana.
18.00 – Msza św. za zmarłych w 30-dzień i 1
rok po śmierci.
18.00 – Za + Anastazję Grabarczyk – od rodziny Gajda.
ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE
WIELKI CZWARTEK – 29.03
MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ
18.00 – W intencji Parafian.
18.00 – W intencji Powołań.
18.00 – W intencji kapłanów, którzy pracowali w parafii.
WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ 30.03
18.00 – CEREMONIE WIELKOPIĄTKOWE.
WIELKA SOBOTA 31.03
WIGILIA PASCHALNA
20.3o – W INTENCJI PARAFIAN.
20.3o – Wolna intencja.
20.3o – Wolna intencja
NIEDZIELA
WIELKANOCNA
ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 1.04
7.30 – Za + Grażynę Pietrzak – w 5 rocznicę
śmierci oraz ++ z rodziny Pietrzak, Pietrzyk.
9.30– Za + Czesława Wrożyna, żonę Gertrudę, Gertrudę i Pawła Gajda oraz ++ z pokrew.
11.00 – Do OB z podz. za otrz. łas., z prośbą o
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w
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intencji Elżbiety z okazji 90 rocznicy urodzin.
12.15 – W INTENCJI PARAFIAN.
16.30 – Do Opatrzności Bożej, w intencji
wnuczki Pauliny z okazji 20 rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z
prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę,
zdrowie, dary Ducha Św., pomyślnego zdania
matury oraz w intencji syna Sławomira z
okazji kolejnej rocznicy urodzin.
PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY 2.04
7.30 – Za ++ Agnieszkę i Alfreda Antończyk,
rodziców, teściów, Martę i Wincentego Stencel oraz ++ z pokrewieństwa.
9.30– Za ++ rodziców Emmę i Wiktora Fajkis, ich rodziców i rodzeństwo oraz ++ z rodzin Fajkis, Szulik, Wala.
11.00 – Za ++ rodziców Jadwigę i Kazimierza, córkę Annę, syna Stanisława.
12.15 – Do OB z podz. za otrz. łas., z prośbą o
dalsze błogosławieństwo, opiekę, zdrowie i
dary Ducha Św. w intencji Małgorzaty z okazji 18 rocznicy urodzin – od rodziców.
16.30 – Za + Antoniego Nogły – w 2 rocznicę
śmierci, jego rodziców, dziadków z obu stron,
teścia, siostrę, 2 szwagrów oraz ++ z pokrewieństwa Nogły, Kocur, Wowra, Kołeczko.
19.30 – Za + męża Gerarda Kupny – w 10
rocznicę śmierci, ++ z rodziny Cisek, Lizoń,
Borkowski, Mol i Paluch.
WTOREK WIELKANOCNY 3.04
6.30 – Za + Jadwigę Goik – w 3 rocznicę
śmierci, męża Ryszarda, syna Antoniego, synową Joannę oraz ++ z pokrewieństwa.
18.00 – Za ++ Bolesława i Marię Niemczyk.
18.00 – Za + Edwarda Draszek – w 3 rocznicę śmierci, rodziców, teściów oraz ++ z rodziny Draszek, Grzesiuk.
ŚRODA WIELKANOCNA 4.04
6.30 – Za + Ryszardę Dyląg – w 13 rocznicę
śmierci, Zenona Dyląg – w 12 rocznicę śmierci oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 – Za + Alfonsa Fajkis.
18.00 – Za ++ Alojzego Polnik, s. Mieczysława, ++ z rodz. Polnik, Kowalik, Grabarczyk.
CZWARTEK WIELKANOCNY – I czwartek
miesiąca 5.04
6.30 – W intencji Powołań.
18.00 – Za ++ Marię i Jana Szmid, rodziców,
rodzeństwo z obu stron, Marię i Ludwika
Kornas, Ryszarda Grygier, Sylwię Grygier,
Henryka Ciemięga, ++ krewnych, sąsiadów i

znajomych.
18.00 – Za + Jana Sabaś – w 40 rocznicę
śmierci, ++ rodziców i teściów.
PIĄTEK WIELKANOCNY – I piątek miesiąca 6.04
6.30 – W intencji czcicieli NSPJ.
14.oo – Ślub.
16.30 – Za ++ członkinie z KGW.
18.00 – Za ++ rodziców Stefana i Józefę, siostrę Marię oraz ++ z pokr. i d. w czyść. cierp.
SOBOTA WIELKANOCNA – I sobota miesiąca 7.04
8.00 – Ofiara wynagradzająca za cierpienie
Niepokalanego Serca Maryi i Najśw. Serca
Jezusowego i zadośćuczynienie za grzechy
własne, swoich bliskich, naszej Ojczyzny i całego Świata.
8.00 – Do OB z podz. za otrz. łas., z prośbą o
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w
intencji Adama z okazji kolejnej rocznicy
urodzin.
15.00 – Do OB z podz. za otrz. łas., z prośba
o dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie
w intencji Adama z okazji urodzin. (Ks.Gość)
18.00 – Za ++ Agnieszkę Zdrzałek – w rocznicę śmierci, męża Jerzego, syna Gerarda,
dziadków z obu stron, Różę Zdrzałek, Alberta
Śmietana, Józefa i Marię Bachlaj oraz ++ z
pokrewieństwa Zdrzałek, Czylok.
II NIEDZIELA WIELKANOCNA – MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 8.04
7.30 – Za ++ rodziców Józefa i Helenę Pietras, Wincentego i Helenę Władczyk, brata
Henryka oraz ++ z rodziny Pietras, Faryna,
Władczyk, Kucia i dusze w czyśćcu cierpiące.
9.30– Za + Elżbietę Jankowską – w 15 rocznicę śmierci, rodziców, brata Henryka oraz
++ z rodziny Szandała, Felski.
11.00 – Do OB z podz. za otrz. łas., z prośbą o
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w
intencji Heleny Kuszek – z okazji 9 r. ur.
12.15 – Do OB z podz. za otrz. łas., z prośbą o
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w
int. małż. Bożeny i Zdzisława Czyżnik z ok.
50 r. ślubu.
16.30 – Za + Kazimierza Gruca, jego rodziców, Irenę i Jana Ostrzołek, ich rodziców
oraz Mirosława Jóźwiak.
19.30 – Za ++ Ludwinę Brzoza, męża Antoniego, wnuka Alojzego oraz ++ z pokrewieństwa Mazur, Drzewiecki.
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„Wszystko, co Bóg ma nam do powiedzenia, możemy odczytać z Jezusa Chrystusa.”
Paniom Danucie Grabowskiej, Marii Jeglorz i ks.
Wacławowi Basiakowi życzymy, by Jezus Chrystus
był dla Nich wzorem posłuszeństwa Ojcu i najpewniejszą Drogą do Nieba. Seniorzy.

„Człowiek jest tęsknotą Boga, jest celem Jego miłości.”
Księdzu Seniorowi Wacławowi Basiakowi życzymy
pokoju, radości i nadziei, których źródłem jest
przekonanie o byciu kochanym przez Boga. Duszpasterze i Parafianie

„Dozwól się prowadzić, szczególnie w rzeczach, które ci się
nie podobają.”
Legioniście Henrykowi Muszyńskiemu oraz wszystkim Auksyliatorom którzy obchodzą w marcu swoje urodziny lub
imieniny, życzymy, by w Panu pokładali nadzieję i
pozwolili, by On kierował Ich życiem. Męski Legion
Maryi.

„Wszystko co robimy dla miłości nabiera wartości i piękna”
Pani Helenie Klimczuk życzymy
odwagi do walki o to, by pięknie żyć oraz tego by i Ją otaczało piękno miłości innych. Żeński Legion Maryi

Serdeczności

„Otwórzmy na oścież drzwi naszych serc i wpuśćmy
doń światło dobrej woli i życzliwości.”
Paniom Wiesławie Muszyńskiej oraz Wandzie Kucharczyk życzymy, by otwierały się na działanie Boga i dobro, którym Ich obdarza, przekazywały innym. Chór „Lira”.

ŚW. FAUSTYNA WYZNAJE, ŻE CZĘSTO ODCZUWA MEKĘ PANA JEZUSA Często odczuwałam Mękę Pana Jezusa w ciele
moim, chociaż to było niedostrzegalnym, cieszę się z tego, bo Jezus tak chce. Jednak
trwało to krótki okres. Cierpienia te zapalały
duszę moją ogniem miłości ku Bogu i duszom nieśmiertelnym. Miłość zniesie wszyst-

„Człowiek, aby się wznieść, musi uklęknąć”
Hani Podeszwie życzymy, aby czas spędzony z Jezusem owocował nieustannym wzrastaniem miłości.
Oaza z ks. Stefanem

chodzi jasne pojęcie wielu rzeczy, których
przed tym zrozumieć nie mogłam. Ja chcę
być podobna do Ciebie, Jezus, do Ciebie
ukrzyżowanego, umęczonego, upokorzonego. Jezu, odbij w mej duszy i sercu moim
Swoja pokorę.
Kocham Cię Jezu do szaleństwa. Ciebie wyniszczonego, takiego, jak Cię wskazuje pro-

O rozważaniu Męki Pańskiej
z Dzienniczka św. Faustyny

ko, miłość przetrwa śmierć, miłość nie lęka
się niczego...(Dz 46)
PAN JEZUS POLECA ŚW. FAUSTYNIE
ROZWAŻANIE JEGO MĘKI Jezus mi powiedział, ze najwięcej Mu się przypodobam
przez rozważanie Jego Bolesnej Męki i przez
to rozważanie wiele światła spływa na duszę
moją. Kto chce się nauczyć prawdziwej pokory, niech rozważa Mękę Jezusa.
Kiedy rozważam Mękę Jezusa, to mi przy-

rok, jakby ni mógł w Tobie dostrzec postaci
ludzkiej dla wielkich boleści. W takim stanie
kocham Cię Jezu do szaleństwa. Boże wiekuisty i niezmierzony, co uczyniła z Ciebie miłość?... (Dz 267)
ŚW. FAUSTYNA DZIĘKUJE PANU JEZUSOWI ZA KSIĘGĘ JEGO BOLESNEJ MĘKI
Jezu mój, nadziejo moja jedyna, dziękuje Ci
za tę księgę, którą otworzyłeś przed oczyma
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duszy mojej. Ta księgą jest Męka Twoja dla
mnie z miłości podjęta. Z tej Księgi nauczyłam się jak kochać Boga i dusze. W tej księdze są zawarte dla nas skarby nieprzebrane.
O Jezu, jak mało dusz Ciebie rozumie w Twoim męczeństwie miłości. O, jak wielki jest
ogień najczystszej miłości, który płonie w
Twym Najświętszym Sercu. Szczęśliwa dusza, która zrozumiała miłość Serca Jezusowego. (Dz 304)
PAN JEZUS ZAPEWNIA ŚW. FAUSTYNĘ,
JAK WIELKA JEST WARTOŚĆ GODZINNEJ MEDYTACJI JEGO BOLESNEJ MĘKI
Kiedy przed rekolekcjami ośmiodniowymi
udałam się do swego kierownika duszy i prosiłam go o pewne umartwienie na czas rekolekcji, jednak nie otrzymałam pozwolenia na
wszystko, o co prosiłam, ale tylko na niektóre. Otrzymałam pozwolenie na jedna godzinę
rozmyślania Męki Jezusa i na pewne upokorzenie. Jednak byłam trochę niezadowolona,
że nie otrzymałam pozwolenia na wszystko o
co prosiłam. Kiedy wróciłam do domu, weszłam na chwilę do kaplicy, wtem usłyszałam
głos w duszy: Jednak godzina rozważania
Mojej bolesnej Męki, większą zasługę ma,
aniżeli cały rok biczowania się aż di krwi;
rozważanie Moich bolesnych Ran jest dla ciebie z wielkim pożytkiem, a Mnie sprawia
wielka radość. Dziwi Mnie to, że jeszcze niezupełnie żeś się wyrzekła woli własnej, ale
cieszę się niezmiernie, że dokona się ta zmiana w rekolekcjach. (Dz 369)
ROZWAŻANIE MĘKI PANA JEZUSA POMAGA W PRZYJMOWANIU CIERPIEŃ Teraz rozumiem, że spowiedź jest tylko wyznaniem grzechów, a kierownictwo jest zupełnie
co innego, ale nie o tem chcę powiedzieć.
Pragnę powiedzieć tę rzecz dziwną, która mi
się pierwszy raz przydarzyła; kiedy spowiednik zaczął do mnie mówić, nie rozumiałam
ani jednego słowa jego, wtem nagle ujrzałam
Pana Jezusa Ukrzyżowanego, który mi rzekł:
- W Męce Mojej szukaj siły i światła. Po
skończonej spowiedzi, rozważałam straszną
Mękę Jezusa i zrozumiałam, że to co ja cierpię, jest niczym w porównaniu z Męką, Zbawiciela, a każda nawet najmniejsza niedoskonałość, była przyczyną tej strasznej Męki.
Wtem duszę moją ogarnęła tak wielka skrucha i dopiero w tym odczułam, że jestem w

morzu niezgłębionego miłosierdzia Bożego.
O, jak mało mam słów, ażeby wyrazić to, co
przeżywam. Czuję, że jestem jak kropla rosy
pochłonięta w głębie bezdennego oceanu miłosierdzia Boga.
W CWILACH CIERPIEŃ ŚW. FAUSTYNA
POSTANAWIA ADOROWAĆ MĘKE PAŃSKĄ W chwilach ciężkich, wpatrywać się będę w rozpięte i ciche Serce Jezusa na krzyżu,
a w buchających płomieniach z miłosiernego
Jego Serca, spłynie mi moc i siła do walki.
(Dz 906) Mało jest dusz, które rozważają mękę Moją z prawdziwym uczuciem; najwięcej
łask udzielam duszom, które pobożnie rozważają mękę Moją. (Dz 737)
ŚW. FAUSTYNA OTRZYMAŁA WIELE
ŁASK, GDY ROZWAŻAŁA PIĘĆ RAN PAŃSKICH Kiedy się modliłam przed Najświętszym Sakramentem pozdrawiając Pięć Ran
Pana Jezusa, przy każdym pozdrowieniu Rany czułam, jak strumień łaski tryskał w moją
duszę i dawał mi przedsmak nieba i zupełną
ufność w miłosierdzie Boże.(Dz 1337)
PAN JEZUS ZACHĘCAŁ ŚW. FAUSTYNĘ,
BY ROZWAŻAŁA JEGO MĘKĘ Dziś w czasie
Mszy św. widziałam Pana Jezusa cierpiącego,
jakoby konał na krzyżu, Który mi rzekł: córko
Moja, rozważaj często cierpienia Moje, które
dla ciebie poniosłem; a nic ci się wielkim nie
wyda co ty cierpisz dla Mnie. Najwięcej Mi
się podobasz, kiedy rozważasz Moją bolesną
Mękę; łącz swoje małe cierpienia z Moją bolesną Męką, aby miały wartość nieskończoną
przed Moim Majestatem.(Dz 1512)
PAN JEZUS POLECIŁ ŚW. FAUSTYNIE
ROZWAŻYĆ JEGO MĘKĘ - Córko Moja, dziś
rozważ Moją bolesną mękę, cały jej ogrom;
rozważaj w ten sposób, jakoby ona była wyłącznie dla ciebie podjęta.(Dz 1761)
ŚW. FAUSTYNA POSTANOWIŁA ŁĄCZYĆ
SWOJE CIERPIENIA Z MĘKĄ PAŃSKĄ Zastosowanie: Kiedy zaczęłam zatapiać się w
męce Bożej, odsłoniła mi się wielka wartość
duszy ludzkiej i cała złość grzechu i poznałam, jak nie umiem cierpieć. Abym miała zasługę za cierpienie, łączyć się będę w cierpieniu ściśle z Męką Pana Jezusa, prosząc o łaskę dla dusz konających, aby miłosierdzie
Boże ogarnęło ich w tym ważnym momencie.
(Dz 1762) ●

MARZEC 2018 r.


Tekst Dzienniczka św. Faustyny, chyba najlepiej tłumaczy dlaczego rozważanie
Męki Pana Jezusa jest takie cenne: 1. Uczy
nas to miłości do Niego i do ludzi. Ta miłość,
której znakiem jest trwanie przy Nim w godzinie męki, sprawia Mu radość. 2. Odrywa
nas od rozpamiętywania własnego cierpienia, od egoizmu, zbytniej koncentracji na
własnych pragnieniach, przyzwyczajeniach i
woli. 3. To zapomnienie o sobie otwiera nas
na łaski, którymi Jezus chce nas obdarować.
4. Uczy pokory, posłuszeństwa, miłosierdzia,
umiarkowania, panowania nad uczuciami—
porządkuje je. 5. Rozpala w nas pragnienie,
żeby nie ranić Jezusa, nie grzeszyć, ale szukać Jego woli. 6. Leczy nasze rany.
Jak sobie pomóc, aby przez dłuższy czas zatrzymać myśli na Męce Pana Jezusa? Warto
skorzystać z wyobraźni—to ona może wpłynąć na nasze uczucia i umocnić naszą wolę,
by trwać przy Jezusie. Mogą nam w tym pomóc wypracowane przez Kościół sposoby:
Adoracja Krzyża, rozważania Drogi Krzyżowej, tekstów Gorzkich Żali, Litanii do Najświętszej Krwi Chrystusa Pana, Litanii o
Krzyżu świętym, Litanii o Męce Pańskiej, Li-
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O mój Jezu Ukrzyżowany, uwielbiam bolesną Ranę Twojej prawej ręki.
Przez tę Ranę błogosław mojej duszy i zaprowadź ją do Królestwa Twojego
O mój Jezu Ukrzyżowany, uwielbiam bolesną Ranę Twego boku.
Przez tę Ranę zapal w mym sercu ogień Twojej miłości, bym Cię kochała coraz więcej.
Głowo czci najgodniejsza, za nas cierniem
ukoronowana i trzciną bita – pozdrawiam
Cię
Twarzy Przenajświętsza, za nas oplwana,
spoliczkowana i krwią zbroczona – pozdrawiam Cię
Oczy słodyczy pełne mego Zbawiciela za nas
łzami zalane – pozdrawiam Was
Usta błogosławione, za nas żółcią i octem napojone – pozdrawiam Was.
Uszy Boskie, szyderstwami i bluźnierstwami
za nas udręczone – pozdrawiam Was
Ciało Jezusowe za nas na krzyżu zawieszone,
ranami okryte i pogrzebane – pozdrawiam
Cię
Serce Najświętsze, któreś dla nas na krzyżu
zostało otwarte – pozdrawiam Cię
Wszystkie Rany mego Zbawiciela, ceno naszego odkupienia – Pozdrawiam Was.

Dlaczego rozważać Mękę?
Ala Kaczorowska

tanii do Pięciu Ran Chrystusa, Litanii do
Matki Bożej bolesnej i wiele innych. Oto
dwie z nich, które na pewno warto rozważyć:
Modlitwa Św. Gertrudy do ran Chrystusa
O mój Jezu Ukrzyżowany, uwielbiam bolesną Ranę Twej lewej nogi.
Przez tę Ranę udziel mi łaski unikania
okazji do grzechu
O mój Jezu Ukrzyżowany, uwielbiam bolesną Ranę Twojej prawej nogi.
Przez tę Ranę udziel mi łaski ustawicznego
kroczenia drogą cnoty.
O mój Jezu Ukrzyżowany, uwielbiam bolesną Ranę Twojej lewej ręki.
Przez Tę Ranę nie pozwól, abym stanęła po
lewej stronie z potępionymi w dniu sądu.

Koronka do Najświętszych
Ran Chrystusa
Odmawia się na różańcu
Na dużych paciorkach:
V: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Rany Pana naszego
Jezusa Chrystusa
R: na uleczenie ran dusz naszych
Na małych paciorkach:
V: O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia!
R: przez zasługi Twoich świętych ran
Na zakończenie 3 razy:
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Rany Pana
naszego Jezusa Chrystusa na uleczenie ran
dusz naszych ●
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Obecnie, najbardziej popularnymi nabożeństwami Wielkiego Postu są Gorzkie Żale i Droga Krzyżowa. Jak doszło do ich powstania? Jeśli Cię to ciekawi, czytaj dalej.
Droga Krzyżowa. Wielkim przeżyciem dla
Europejczyków okazało się poznanie miejsc
Męki Pańskiej podczas wypraw krzyżowych.
Dwa posługujące ludziom, nowo utworzone
zakony – franciszkanie i dominikanie, zaczęli
wówczas organizować tzw. nabożeństwa
upadków Jezusa. Kiedy franciszkanie, w I
połowie XIV wieku, przejęli opiekę nad sanktuariami jerozolimskimi, rozwinął się kult
"dróg", czyli przejścia Chrystusa z pretorium
Piłata, gdzie zapadł wyrok, na Golgotę, gdzie
został wykonany. Z połączenia tych dwóch
nabożeństw powstały stacje Drogi Krzyżowej.
Nazwę wprowadził w 1458 roku W. Wey.
Odwiedzanie Ziemi Świętej przez wielu piel-

Trochę historii
Ala Kaczorowska

grzymów sprawiało, że po powrocie do domu
starali się o stworzenie namiastki Jerozolimy, by łatwiej odczuć to, co przeżywali w
miejscu Męki Zbawiciela. Począwszy od XV
wieku w całej Europie wznoszono więc budowle przypominające te jerozolimskie. Zespoły tych budowli zaczęto nazywać kalwariami. Pierwsza Kalwaria powstała w latach
1405-1420 w południowej Hiszpanii. Założył
ją dominikanin, bł. Alvaro z Kordowy w gó
Zachęcamy do przeczytania wywiadu z
nowo wyświęconym diakonem Dorianem Figołuszką.
A.K.: Jaka jest historia Twojego powołania?
Jak doszło do tego, że zostałeś dziś wyświęcony na diakona?
D.F.: Myślę, że jest to cud. Mam takie wrażenie graniczące z pewnością, że od samego
wejścia na drogę do kapłaństwa Pan Bóg
mnie w niesamowity sposób wspomaga. Sama decyzja pójścia do Seminarium, kiedy
podjąłem wybór, że rezygnuję z miejsca na
Akademii Muzycznej, na którą się dostałem
po egzaminach wstępnych – już była dla
mnie pewnym niewytłumaczalnym heroi-

rach Sierra Morena. Następne Kalwarie stanowiły coraz większe obiekty sakralne, np.
Kalwaria w Plougastel w Bretanii miała 200
kaplic i figur. Początkowo liczba stacji Drogi
Krzyżowej pozostawała nie ustalona – było
ich 7, 9, 12, 18 itd. Różnie lokowano też
punkt wyjścia nabożeństwa (Wieczernik,
Ogrójec, pałac Piłata). Droga Krzyżowa w
obecnej postaci została ukształtowana w
XVIII wieku.
Gorzkie Żale. Dobiegał końca XVII wiek. Sięgające korzeniami średniowiecza, odprawiane w Wielkim Poście misteria pasyjne, wiernie oddające biblijne opisy męki i śmierci
Chrystusa, przestały odpowiadać charakterowi barokowej pobożności Polaków. Brakowało w nich emocji. A ludzie chcieli jakoś poczuć, przeżyć cierpienia, które czuł i których
doświadczył Jezus. Chcieli wczuć się w sytuację Matki Bożej, bezsilnie patrzącej na cierpienie Syna. Z pomocą przyszli księża ze
Zgromadzenia Misjonarzy św. Wincentego a'
Paulo. Wymyślili nowe nabożeństwo pasyjne,
znane dziś jako Gorzkie Żale. Tekst być może
ułożył ks. Wawrzyniec Benik albo inny z księży. Dokładnie nie wiadomo. Na pewno ks.
Benik po raz pierwszy wydał Gorzkie Żale
drukiem. Ponad 300 lat temu. Tytuł nabożeństwa brzmiał dokładnie tak: „Snopek miry
z Ogroda Getsemańskiego albo Żałosne gorzkiej Męki Syna Bożego, co piątek, a mianowicie podczas Pasyjej w Niedziele Postu Wielkiego po południu, około godzin nieszpornych rozpamiętywanie” ●

zmem. W Seminarium na pierwszym roku
kończyłem jeszcze Państwową Szkołę Muzyczna II stopnia w Jastrzębiu – co było niesamowitym zrządzeniem Bożej Opatrzności,
za co dziękuję Bogu, przełożonym i nauczycielom, którzy byli bardzo wyrozumiali. Po
tym roku wszedłem już zupełnie w formację
seminaryjną i skupiłem się nie tylko na rozwijaniu swoich pasji muzycznych, ale przede
wszystkim na rozeznawaniu, która droga jest
dla mnie najważniejsza i do czego mnie Bóg
powołuje. W świecie, gdzie według mnie, panuje ogólny kryzys decyzji, ważne są dla
mnie małe wybory, które podejmuję każdego
dnia, tygodnia, które w rzeczywistości dopro-
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wadziły mnie do wyboru Pana Boga ponad
wszystko i drogi, która od soboty prowadzi
mnie do Zbawienia. Te małe (duże) wyboru
to szereg decyzji o podjęciu walki o dojrzałe
budowanie relacji z Bogiem, z samym sobą i
z drugim człowiekiem. A jak doszło do tego,
że zostałem dziś wyświęcony na diakona?
Dałem się prowadzić i żyć w szczerości wobec siebie i przełożonych i wylądowałem w
Połomi, gdzie Ksiądz Arcybiskup w sobotę
24 lutego wyświęcił mnie na diakona
A.K.: Która z przyjętych wcześniej posług była Ci najbliższa? Której nie mogłeś się doczekać? Która sprawiła najwięcej radości?
D.F.: Najbardziej nie umiałem się doczekać
posługi akolitatu, dzięki której mogłem doprowadzać drugiego człowieka do komunii z
Bogiem, po prostu rozdając Go tym, którzy
pragną.
A.K.: Czym się zajmowałeś w seminarium
poza nauką i formacją?
D.F.: Poza nauką i formacją w seminarium
oczywiście, że zajmowałem się muzyką, która
ciągle była i pozostanie moją pasją i hobby.
Byłem i dalej jestem seminaryjnym organistą. Ponadto katechizuje w Katolickiej Fundacji Dzieciom przy parafii świętych Aposto-
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A.K.: Nie bałeś się, że już teraz klamka
zapadła? Że po przysiędze trzeba będzie być
posłusznym i już? Że nie będzie wyjścia?
D.F.: Ryzyko jest zawsze, a kto nie ryzykuje ten nie żyje w pełni. Wiem, że to ryzyko podejmuję z Bogiem. Czas rekolekcji był bardzo
owocnym czasem. Dzięki niemu mogłem
wiele zrozumieć, przeżyć i doświadczyć. W
14 rozdziale Ewangelii wg św. Łukasza jest
przypowieść o uczcie. Nikt z zaproszonych,
wykwintnych gości nie odpowiedział pozytywnie na zaproszenie gospodarza, więc kazał on zaprosić ludzi ubogich, ułomnych, itd.
Nie czuje się tym, który zaproszenie dostał w
pierwszej kolejności, ale odnajduje się w grupie ubogich i kalekich. I co jest najpiękniejsze, że na tym zaproszeniu jest wypisane moje imię. To nie jest zaproszenie z cyklu „Pana
numer telefonu został wylosowany, wyślij
SMS o treści GRAM, a weźmiesz udział w losowaniu o pół miliona złotych”, to zaproszenie jest imienne, nie jest dziełem przypadku
oraz jest bezcenne. Z tym przekonaniem nie
boję się posłuszeństwa, celibatu, możliwości
skrętu w bok - w inną uliczkę.
A.K.: Więcej było wczoraj lęku czy radości?
D.F.: Zdecydowanie więcej radości

Wywiad z diakonem Dorianem
Rozmawiała Ala Kaczorowska
łów Piotra i Pawła. Dużo czasu przeznaczam
na kształtowanie relacji, co jest dla mnie bardzo ważne. A na IV roku przeżywałem staż
na parafii św. Józefa w KatowicachJózefowcu.
A.K.: Podziel się najgłębszymi przeżyciami z
wczorajszej uroczystości.
D.F.: Czułem się najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi. Kiedy Ksiądz Arcybiskup nałożył na mnie ręce, to serducho waliło mi jak
głupie, ale czułem pewność i to, że w tym geście Kościół potwierdza te moje małe i duże
wybory i decyzje. Podczas litanii do Wszystkich Świętych uważałem na to, by nie pobrudzić sobie szkieł w okularach… od wewnętrznej strony To był bardzo wzruszający dla
mnie moment.

A.K.: Jak się czujesz z tym, że teraz będziesz
już tak oficjalnie komentował Słowo Boga i
głosił kazania? Że to już będzie jakiś wyznacznik dla innych? Jak przyjmujesz tę odpowiedzialność?
D.F.: Czuję się z tym dobrze. Mam nadzieję,
że będę głosił Dobrą Nowinę - Słowo Boga, a
nie tylko swoje słowo.
A.K.: Co najbardziej cieszy w tym, co będziesz mógł robić jako diakon?
D.F.: Cieszę się z tego, że mogę być tak blisko celebransa, być prawie że bezpośrednim
obserwatorem tego co dzieje się na ołtarzu.
Cieszę się również z tego, że mogę czytać
Ewangelię i głosić homilię. Niesamowitą radością będzie dla mnie to, że będę mógł również wprowadzać na drogę chrześcijańskiego
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życia poprzez sakrament Chrztu Świętego.
A.K.: Jakie osoby wywarły największy wpływ
na Twoje powołanie? Jacy kapłani szczególnie wpłynęli na Ciebie. Jakie ich postawy
chciałbyś naśladować?
D.F.: Jest naprawdę wiele osób, którym mogę podziękować w tym miejscu za to, że właściwie mnie kształtowali i wychowywali do
podjęcia decyzji. Na pewno chciałbym być
przede wszystkim sobą i świadectwem szczerości swojego życia prowadzić innych do Boga. Już to kiedyś mówiłem w tej gazetce, chyba na początku formacji, że chciałbym być
księdzem do tańca i do różańca i to się nie
zmienia!

A.K.: A inne ważne osoby, postacie, może jacyś święci?
D.F.: Mam takich bliskich moich świętych
oprócz św. Dominika Savio, który jest moim
patronem z bierzmowania. Są nimi św. Augustyn i św. Jan Bosko. Ten pierwszy inspiruje mnie nie tylko pod względem prezentowanej teologii, ale drogi jaką wykonał w poznaniu Boga, a św. Jan Bosko, oczywiście podejście do ewangelizacji, do drugiego człowieka – szczególnie do młodych.
A.K.: Dziękuję za rozmową i życzę by czas
oczekiwania na święcenia prezbiteratu zbytnio się nie dłużył, ale byłe pełen Bożych niespodzianek…●

Dla dzieci
Przeczytaj Księgę Wyjścia
12, 21-31 Jeśli jakieś zdanie jest prawdziwe zaznacz literę w kolumnie P
(prawda) jeśli fałszywe w
kolumnie F (fałsz) Zakreślone litery wpisz poniżej
według szyfru, a dowiesz
się kto jest naszym Barankiem Paschalnym
Rozwiązanie prześlij na
adres
krecikpolarny@gmail.com

Nagrodę za rozwiązanie z
poprzedniego numeru
otrzymują Zosia Adamczyk i Wiktoria Brawańska. Gratulujemy! Można
ją odebrać 11 marca na
Mszy św. o godz. 11.00
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