
  

  
  
  
  

  

          
    D o k o ń c z e n i e  a r t y k u ł u  n a  o s t a t n i e j  s t r o n i e  

A Bóg tylko i wyłącznie 

pragnie naszego powrotu 

do Niego, na wyżyny 

niebieskie, gdzie widząc 

Majestat Boży, będziemy 

wychwalać Go razem z 

chórami anielskimi. 

Człowiek, to brzmi 

dumnie – slogan to czy 

prawda? Każdy z nas ma 

na ten temat inne zdanie, 

każdy z nas również inaczej pojmuje te słowa. A może stwórzmy nowy slogan: 

„Chrześcijanin, to brzmi dumnie” – powtarzajmy go, przeplatając z modlitwą o zrozumienie. 

Powtarzajmy go nie tylko w czasie Wielkiego Postu, niech stanie się naszym zawołaniem w 

przededniu ogłoszenia Liturgicznego Roku Wiary (Papież Benedykt XVI postanowił ogłosić 

Rok Wiary, który rozpocznie się „11 października 2012 r., w pięćdziesiątą rocznicę otwarcia 

Soboru Watykańskiego II, a zakończy się w uroczystość Naszego Pana Jezusa Chrystusa 

Króla Wszechświata, 24 listopada 2013 roku). 
Panie, pomóż nam zrozumieć Twoje Słowa, Twoje nakazy, abyśmy z łaską Ducha Świętego umieli 

zrozumieć i przyjąć Twoją Miłość i Dobro, byśmy zawsze podążali drogą Chrystusa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

Nakazy, obowiązki, prawa 
 

Dane jest nam prawo do życia, dane jest też prawo do zawiadywania tym, co na 

naszym skrawku ziemi ma nam służyć, w sensie dosłownym i w przenośni. Równocześnie 

mamy jednak obowiązek takiego zawiadywania dobrem, by służyło ono nie tylko nam, lecz 

również tym, którzy przyjdą po nas, aby to, co pozostawimy w spuściźnie, nie było ugorem, 

materiałem do wymiany, ale by innym służyło w należyty sposób. 

Liturgia Słowa na III Niedzielę Wielkiego Postu przekazuje nam słowa skierowane 

przez Boga do ludu Izraela, słowa o obowiązkach i prawach. Dowiadujemy się, co 

powinniśmy jako chrześcijanie robić, jak działać, kierując się miłością nie tylko do bliźniego, 

do rodziny, ale przede wszystkim do Boga, „ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem 

zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia 

względem tych, którzy Mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, 

którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.” (Wj 20, 5-7). 

Czy można powiedzieć o Bogu, że jest zazdrosny? Popatrzmy na to na sposób ludzki, a 

zrozumiemy słowa Boga, który jest naszym Ojcem, zrozumiemy Jezusa, który się denerwuje, 

widząc w świątyni kupców. 

Oczywiste, że postęp nauki, technologii i techniki zmienił nasz sposób myślenia, a 

to z kolei jest przyczyną, iż inaczej rozumiemy słowa kierowane do nas sprzed 2000 lat. 

Jednak żyjąc w dobie prosperity technicznej, myśli nowoczesnej, mając do dyspozycji 

nowinki medialne, dobrze jest mieć okazję powrotu do źródeł, które pozwalają nam 

zastanowić się nad prawdą o Tym, który nas stworzył na obraz i podobieństwo Swoje, 

podobieństwo duchowe, nie cielesne. Mając w okresie Wielkiego Postu okazję do chwil 

zadumy, możemy popatrzeć na słowa Boga Ojca przez pryzmat odczuć ludzkich, a wtedy 

nietrudno będzie zrozumieć, czego od nas chce Bóg. 



 

INTENCJE PARAFIALNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

1. We wszystkie piątki Wielkiego Postu rozważamy mękę Pana Jezusa w 

czasie drogi krzyżowej o godz. 16.30 – dla dzieci, a o godz. 17.30 – dla 

dorosłych.  

2. W każdą niedzielę Wielkiego Postu zapraszamy o godz. 17.30 na 

nabożeństwo gorzkich żali połączone z kazaniem pasyjnym. 

3. Jutro, 8 marca obchodzimy międzynarodowy dzień kobiet. Pamiętajmy 

w naszych modlitwach o ważnych kobietach naszego życia: mamach, 

żonach, babciach, córkach. Żyjącym niech Pan błogosławi, a zmarłych 

przyjmie do swojego królestwa. 

4. Od piątej niedzieli Wielkiego Postu, tj. 21 kwietnia, rozpoczną się w 

naszej parafii rekolekcje wielkopostne, które w tym roku poprowadzi 

ks. dr Zbigniew Kulesz, wykładowca psychologii na Uniwersytecie 

Warmińsko-Mazurskim, a także diecezjalny egzorcysta. Prosimy o 

modlitwę w jego intencji, a także w intencji błogosławionych owoców 

naszych rekolekcji. 

5. Informujemy także, że od dnia 01 marca, w każdy poniedziałek i 

wtorek, w siedzibie Caritasu trwają zapisy na paczki z okazji świąt 

wielkanocnych dla osób samotnych i najuboższych. 

6. Także od dzisiejszej niedzieli nasz Caritas będzie rozprowadzał świece 

na stół wielkanocny. 

7. W każdą środę zapraszamy na nowennę i Mszę św. do Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy i zarazem zachęcamy do składania swoich 

intencji. 

8. Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych zarówno za zmarłych jak 

również z prośbą o boże błogosławieństwo dla żyjących. 

 

W ubiegłym tygodniu odeszli do Wieczności: 

† Wiesława(f) Adamska, l. 68 

Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie… 

 
 

08.03. – Poniedziałek 

7.00  

18.00 † Edward Wilk 3 rocznica śmierci i zmarli z rodziny  

09.03. – Wtorek 

7.00  

18.00 
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Leona z okazji 

1 -szej rocznicy urodzin 

18.00  † Roman Jóźwiak 1 rocznica śmierci 

18.00 † Kazimierz Drewa 30 dzień po pogrzebie 

10.03. – Środa  

7.00  

18.00 † Julia Stromecka 1 rocznica śmierci 

18.00 
† Para Prezydencka Lech i Maria Kaczyńscy oraz pozostałe ofiary 

katastrofy pod Smoleńskiem 

18.00 W intencjach czcicieli MBNP 

11.03. – Czwartek 

7.00  

18.00 † Ludwika(f) Zalewska 30 dzień po pogrzebie 

12.03. – Piątek 

7.00  

18.00 † Agata Wiśniewska 

18.00 † Tadeusz Szulc 13 rocznica śmierci, Ewa Szulc 

18.00 † Halina Kozłowska 30 dzień po pogrzebie 

13.03. – Sobota  

7.00 † Maria Jędrzejewska 1 rocznica śmierci 

18.00 † Krystyna i Stanisław Łompieś 

18.00 † Bronisława(f) i Jan Zadworni i zmarli z rodziny 

18.00 

Msza św. dziękczynna w podziękowaniu za dar życia z prośbą o Boże 

błogosławieństwo, dary Ducha Św., zdrowie i potrzebne łaski dla 

Elżbiety Szwed z okazji 65-tej rocznicy urodzin 

14.03. – IV Niedziela Wielkiego Postu 

7.30  W intencji parafian 

7.30 † Bożena Masna z okazji imienin i urodzin 

9.30 † Zbigniew Wolanin 

9.30 
† Rodzice: Helena i Kazimierz Krzyżanowscy, Julia i Jan Bednarscy - 

intencja od wnuków i prawnuków 

11.00 † Janusz Skoczylas 30 rocznica śmierci i zmarli z rodziny Serafin 

11.00 
† Teodozja Korocińska1 rocznica śmierci i zmarli z rodziny 

Korocińskich i Sadowskich 

12.30 
† Czesław 1 rocznica śmierci, Anna, Ludwik, Dominik i zmarli z 

rodziny 

12.30 † Janina i Wacław Strzelczykowie 

12.30 
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Barbary z 

okazji 50-lecia urodzin 

18.00 
† Józef Sobstyl 32 rocznica śmierci, rodzice z obojga stron, siostra 

Halina 


