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Poniedziałek    28.0228.0228.0228.02    Dzień PowszedniDzień PowszedniDzień PowszedniDzień Powszedni    
1530  + Edwarda Brzozę  int. współpracownika 
1600 + Alicję Wojtyś z int. kolegów i koleżanek z pracy Marcina Wojtysia 
Wtorek  01.0301.0301.0301.03 Dzień Powszedni Dzień Powszedni Dzień Powszedni Dzień Powszedni    
1530 + Zygmunta i Stanisławę o niebo dla nich z int. córki i synów z rodzinami 
1600 +  Jana i Bernarda Frankowiczów z int. Jędrochów 
Środa  02.03 02.03 02.03 02.03 Dzień PowszedniDzień PowszedniDzień PowszedniDzień Powszedni    
1) O Boże bł. i łaskę zdrowia i opiekę MB dla syna z int. Matki 
1600 + Krystynę i Sylwestra Wojdów z int. córki Katarzyny z rodziną 
Czwartek    03.03 03.03 03.03 03.03 Dzień PowszedniDzień PowszedniDzień PowszedniDzień Powszedni    
1600 + Józefa Kowalskiego, Andrzeja, Jerzego Kowalskich z int. rodziny  
Piątek 04.03 04.03 04.03 04.03 Św. Kazimierza Królewicza (śŚw. Kazimierza Królewicza (śŚw. Kazimierza Królewicza (śŚw. Kazimierza Królewicza (święto)więto)więto)więto)    
1600 Do SPJ i MB dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu w 18-tą r. urodzin Kamili 
Węgrzyn z int. rodziców 
Sobota  05.03 05.03 05.03 05.03 Dzień PowszedniDzień PowszedniDzień PowszedniDzień Powszedni    
1)     + Józefa Kowalskiego i Kazimierę Kowalską z int. rodziny 
1600 + Annę Kowalską, Annę, Mieczysława Korbanów z int. rodziny. 
Niedziela 06.03 06.03 06.03 06.03 IX Niedziela ZwykłaIX Niedziela ZwykłaIX Niedziela ZwykłaIX Niedziela Zwykła    
800 + Katarzynę, Józefa Wieczorków, + Józefa Pabiana z int. Piotrowskiej 
1000 + Stefanię Słowińską, Władysława Ślusarczyka, Edwarda Węgrzyna z int. rodziny 
Węgrzynów 
1200 Annę Barycką, Henryka Baryckiego z int. rodziny 
1530 + Janinę, Piotra, Tadeusza Rabiejów, Ryszarda Dąbrowskiego z int. rodziny 
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Miłością 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    Iz 49,14-15    /   1 Kor 4,1-5  Ewangelia: Mt 6,24-34 
„Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie 
miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Ma-
monie. Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie 
jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż 
pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: nie sieją ani żną  
i nie zbierają do spichlerzy, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi 
niż one? Kto z was przy całej swej trosce może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swe-
go życia? A o odzienie czemu się zbytnio troszczycie? Przypatrzcie się liliom na polu, jak 
rosną: nie pracują ani przędą. A powiadam wam: nawet Salomon w całym swoim przepychu 
nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele na polu, które dziś jest, a jutro do pieca 
będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie tym bardziej was, małej wiary? Nie 
troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić? czym bę-
dziemy się przyodziewać? Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz nie-
bieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo /Boga/  
i o Jego Sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Nie troszczcie się więc zbytnio 
o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy.” 

Komentarz… 
Mówią, że Matka Najświętsza widziała uśmiechającego się Pana Jezusa. Uśmiechał się, 
będąc dzieckiem. Czy potem Jego uśmiech zgasł? Na wszystkich obrazach widzimy raczej 
poważną twarz i smutne oczy. Ewangelia dwukrotnie mówi o tym, że Jezus płakał: przy 
śmierci Łazarza i nad Jerozolimą, ale nie wspomina o tym, że Jezus uśmiechał się. Jak 
często jednak pomiędzy wierszami tekstu możemy domyśleć się Jezusowego uśmiechu. 
Kiedy powiedział: „Przypatrzcie się ptakom w powietrzu”, „Przypatrzcie się liliom na polu 
[…] nawet Salomon w całym swym przepychu nie był ubrany tak jak jedna z nich”, czy mógł 
być wtedy smutny? Gdy powiedział do Zacheusza: „Zejdź z tego drzewa, gdzieżeś się tak 
wysoko wdrapał?” – czy nie uśmiechał się wtedy?  (c.d na ostatniej stronie) 

Komentarz… 
(c.d.) Kiedy uzdrowionemu paralitykowi powiedział: „Weź swoje łoże i idź” – też musiał 
się uśmiechnąć, bo pokazał nie tylko cud uzdrowienia, ale i to, że człowiek musiał sam 
dźwigać swoje łóżko na plecach – musiał posprzątać po cudzie. Kiedy chwalił wiarę set-
nika: „Zaprawdę, powiadam wam, nie znalazłem takiej wiary w Izraelu”, kiedy mówił do 
Apostołów: „Moim pokarmem jest wola Ojca, którą spełniam” , kiedy przytulał małe dzieci 
– czy i wtedy nie uśmiechał się? Czasem bywa uśmiech szyderczy, złośliwy, przez zaci-
śnięte zęby, ale gdy ktoś kocha, ma uśmiech w sobie. Nie ma miłości bez uśmiechu. Dla-
tego chociaż nie widzimy na obrazach uśmiechniętego Jezusa, a często na krzyżu  
z dziurawymi  rękami i nogami, czujemy, jak wiele jest w Nim uśmiechu. Przecież był Mi-
łością.                                                                                                  /ks. Jan Twardowski/ 

Ekstra… 
× 05.03 -  Dzień Teściowej 



 
 
 
 

A w parafii… 
▪ 4 marca przypada wspomnienie św. Kazimierz Królewicza - odpust w parafii Bilcza 
▪ 5 marca dwie osoby z naszej parafii, będą przeżywały ważny dzień w swoim życiu. Kleryk Da-
riusz otrzyma święcenia diakonatu, a brat Jakub Edward złoży zakonne śluby czasowe. Pamię-
tajmy w tym czasie szczególnie o modlitwie w intencji ich powołania, aby ich serca zawsze były 
nastawione na słuchanie głosu Pana. 
▪ Reprezentacja Polski po raz trzeci z rzędu sięgnęła po złoty medal mistrzostw Europy księży 
w halowej piłce nożnej. W finale rozgrywanego w Kielcach turnieju, "biało–czerwoni" wygrali  
z Chorwacją 4:2. Na meczu finałowym nie zabrakło kibiców z naszej parafii. 

Intencja różańcowa na marzec 

ogólna: Aby tożsamość rodziny była 
szanowana przez wszystkich i aby 
była uznawana jej niezastąpiona 
wartość dla całego społeczeństwa. 
misyjna: Aby wspólnoty chrześcijań-
skie świadczyły o obecności Chry-
stusa, służąc cierpiącym z powodu 
chorób w tych krajach misyjnych, 
gdzie walka z chorobami jest naglą-
ca. 

Imieniny Księży Biskupów 
W piątek 4 marca br. w Domu Księ-
dza Biskupa Ordynariusza złożymy 
życzenia imieninowe Księdzu Bi-
skupowi Ordynariuszowi Kazimie-
rzowi Ryczanowi i Księdzu Bisku-
powi Kazimierzowi Gurdzie w na-
stępującym porządku: Godz. 900 - 
Wyższe Seminarium Duchowne; 
Godz. 1000 - Księża diecezjalni  
i zakonni;  Godz. 1100 - Siostry za-
konne; Godz. 1200 - Wierni świec-
cy. Msza święta za Czcigodnych 
Solenizantów będzie odprawiona  
4 marca br. o godz. 1800 w Bazylice 
Katedralnej. Serdecznie zaprasza-
my Księży, Siostry zakonne i wier-
nych świeckich do udziału w tej uro-
czystości. 

„Kwiatki Jana Pawła II”„Kwiatki Jana Pawła II”„Kwiatki Jana Pawła II”„Kwiatki Jana Pawła II”    
4. „Pamiętam jego pierwsze spotkanie z księciem me-
tropolitą Adamem Stefanem Sapiehą – wspomina ksiądz 
Edward Zacher, katecheta Karola Wojtyły. – Było to  
w maju 1938 roku. Metropolita przyjechał do Wadowic 
na wizytację. Parę dni wcześniej zawołałem Karola i po-
wiedziałem do niego: „Lolek, przygotujesz sobie mowę 
powitalną, bo przyjeżdża nasz Metropolita”. Doskonale 
pamiętam, że napisał pięknie, a jeszcze ładniej powie-
dział. Gdy ceremonia się skończyła, Metropolita chwycił 
mnie za rękę i spytał: – A on co, księdzem będzie? – 
Niestety nie! – odparłem. – Szkoda, szkoda! Ale dlacze-
go? – dopytywał się Arcypasterz. – Bo się zakochał w 
polonistyce. I już nawet wiersze pisze. Chce być akto-
rem. – Szkoda, wielka szkoda! – raz jeszcze powtórzył 
Sapieha.” 
5. „Kiedy nadszedł dzień egzaminu maturalnego, Kluger 
siadł tuż za Wojtyłą, choć doskonale wiedział, że Karol 
nie ma zwyczaju podpowiadać ani podawać ściąg. Dla-
czego więc zajął to właśnie miejsce?! Bo miał intuicję. 
To był egzamin z łaciny: należało przetłumaczyć na ję-
zyk polski odę Horacego. A Jurek tego nie potrafił. Gryzł 
obsadkę, patrzył w sufit, a czas mijał. Wreszcie – tak, to 
była ostatnia deska ratunku – zaczął rozpaczliwie wpa-
trywać się w plecy przyjaciela, niemo błagając go o po-
moc. I nagle... Karol powoli przesunął się na bok, odsła-
niając kartkę ze swoim tłumaczeniem. Po egzaminie – 
relacjonuje biograf – Jerzy Kluger podziękował przyjacie-
lowi, który w odpowiedzi tylko uśmiechnął się przekor-
nie.” 

Zakonnie… 
Antoninki – ich celem jest niesienie bezinteresownej pomocy potrzebującym, biednym i chorym 
w ich domach. Cel ten realizują m.in. poprzez opiekę nad opuszczonymi i potrzebującymi po-
mocy, pielęgnowanie samotnych chorych, pracę w domach opieki, przedszkolach i prowadze-
nie kuchni dla ubogich oraz roznoszenie posiłków osobom niepełnosprawnym. Ponadto poma-
gają w duszpasterstwie parafialnym, katechizują dzieci, pracują w charakterze zakrystianek  
i organistek, a także służą pielgrzymom. Zgromadzenie należy do rodziny franciszkańskiej. Za 
przykładem św. Franciszka i założycielki swe życie duchowe siostry opierają na Ewangelii, sta-
rając się ukochać Boga nade wszystko, a w Nim i dla Niego – bliźnich. Zgromadzenie założyła 
w 1933 r. w Polsce m. Innocenta Katarzyna Rzadka. Pełna nazwa: Zgromadzenie Sióstr Opieki 
Społecznej pw. św. Antoniego.                                                                                     /za:ekai.pl/ 

Boży człowiek…  -  św. Roman Jurajski (29 lutego) 
Urodził się ok. 400 r. we francuskich górach 
Jura. Był uczniem opata Sabina z Ainay pod 
Lyonem. Dzięki lekturze, która wówczas krąży-
ła w odpisach po kraju, a sławiła pierwszych 
ojców na pustyni w Tebaidzie, jako 35-letni, 
dojrzały już mężczyzna postanowił udać się na 
pustkowie i zakosztować życia samotnego. 
Udał się więc w dziewicze wówczas lasy Jury i 
tam osiadł jako pustelnik ok. roku 435. Niedłu-
go potem dołączył do niego młodszy brat - św. 
Lupicyn, a potem coraz liczniejsi uczniowie. 
Tak powstał w Galii pierwszy klasztor - Saint-
Claude. Kiedy odbywał się synod w Besancon, 
ówczesny metropolita Arles, św. Hilary, wezwał 
Romana do udziału w nim. Posłuszny opat 
zjawił się na synodzie, gdzie św. Hilary wy-
święcił go na kapłana. Napływ kandydatów do 
klasztoru św. Romana był tak duży, że trzeba 
było założyć kolejne dwa ośrodki. W tej pięknej 
pracy wspomagał brata św. Lupicyn. Wyróżniał 
się bowiem zmysłem organizacyjnym i admini-
stracyjnym. Był doskonałym wykładowcą idei 
św. Romana. Obaj bracia uzupełniali się: kiedy 
bowiem św. Roman był łagodny, św. Lupicyn 
był więcej wymagający; kiedy pierwszy był teo-
retykiem, to drugi był raczej praktykiem. Życio-
rysy św. Romana wspominają, że święty miał 
dar czynienia cudów. Między innymi miał  
w czasie pielgrzymki do grobu św. Maurycego 

w Agaunum uzdrowić dwóch trędowatych. Zmarł 28 lutego ok. 464 r. Modlitwa: Boże, któryś 
świętego Romana w zawodzie jego utwierdzając, do wysokiej doprowadził świętobliwości, 
spraw to miłościwie, abyśmy rozpocząwszy jaki zawód, zgodnie z wolą Twoją świętą i za jego 
przykładem i pośrednictwem trwać w nim statecznie zdołali i obowiązki jego jak najwierniej 
spełniali. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który króluje w Niebie i na ziemi. Amen. 

Zamyśl się… 
„Chrześcijanin, który się nie modli, to chrześcijanin głuchy i nie-
my. Nie słyszy co Bóg do niego mówi”  /ks. Mieczysław Nowak/ 

Uśmiech… 
Jakich zwierząt Noe nie wziął 
do arki?  - Ryb 

Coś dla ducha… 
„Pozory” 

Mędrzec powiedział: - Jeśli nie postarasz się poprawić w głębi twego serca i będziesz się ucie-
kać jedynie do zabiegów wewnętrznych, to marnie skończysz. Podobnie jak ów myśliwy naśla-
dujący głosy zwierząt. Kiedy chciał dźwiękami swojej bambusowej fujarki zwabić płochliwą sar-
nę, ściągnął na siebie uwagę wilka, który sądził, ze podąża za głosem sarny. Wówczas myśliwy 
przestraszył się i aby przepłoszyć wilka, zaczął naśladować fukanie tygrysa. Wilk wprawdzie 
uciekł, ale zwabiony tygrysim pomrukiwaniem podkradł się olbrzymi tygrys. Myśliwy cały dygotał 
ze strachu. Aby przepędzić tygrysa zaczął naśladować burczenie niedźwiedzia. Tygrys uciekł, 
lecz w tej samej chwili rozchyliły się krzaki i na polanę wtargnął potężny niedźwiedź w poszuki-
waniu domniemanego pobratymca. Kiedy zamiast niego odkrył drżącego jak osika myśliwe 
czka, jednym machnięciem łapy upolował sobie obiad.                                   /Norbert Lehleitner/ 

. 


