
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 02.03 Dzień Powszedni  
1600 + Helenę, Władysława, Jana Świetlików, zm. z rodziny Świetlików i Goździów z int 
rodziny 
1630 + Helenę Nowak z int męża z dziecmi 
Wtorek 03.03 Dzień Powszedni  
700 + Genowefę Malicką z int pracowników GOPS w Morawicy i ŚDS w Brudzowie 
1600 + Bernarda (r śm)  i Jana Frankowiczów 
1630 + Henrykę Radek od uczestników pogrzebu 
Środa 04.03 Św. Kazimierza, królewicza.(święto) 
1600  1) + Marię, Józefę, Władysława Więcek z int. Zygmunta Więcka 
         2) + Kazimierę Znój od uczestników pogrzebu   
1630 + Kazimierza Szewczyka z int. córki Ewy z rodziną  
Czwartek 05.03 Dzień Powszedni  
1600  + Bolesława Kowalskiego z int. córki    
1630 1) + Aleksandrę Zacharz z int. sąsiadów 
        2) + Henryka Ślusarczyka z int. dzieci z rodzinami  
Piątek 06.03 Dzień Powszedni  
1600 1) + Józefa Machulskiego (r. śm.) z int. rodziny 
        2) + Władysława i Mariannę Domagałę, Mariana Bentkowskiego i Genowefę 
Pietszczyk z int. rodziny  
1800 + Genowefę Malicką z int. pracowników Urzędu Gminy w Morawicy.    
Sobota 07.03 Św. Perpetuy i Felicyty, męczennic (wsp. dowolne)  
1600 + Sławomira i Władysława Grzegorczyka (r. śm.)  
1630 + Kazimierza Szewczyka z int. swatów z Dymin   
Niedziela  08.03 III Niedziela Wielkiego Postu  
800 Msza Święta za parafian  
1000  + Edwarda Kołka (1 r. śm.) Katarzynę, Franciszka Kołków  
1200  Chrzest Franciszek Daleszak  
1600 O zdrowie dla Michała Woźniaka od matki.    
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Rdz 22, 1-2. 9-13. 15-18 / Rz 8, 31b-34 
Ewangelia: Mk 9, 2-10 

Jezus wziął z sobą Piotra, 
Jakuba i Jana i zaprowa-
dził ich samych osobno 
na górę wysoką. Tam 
przemienił się wobec 
nich. Jego odzienie stało 
się lśniąco białe tak, jak 
żaden wytwórca sukna na 
ziemi wybielić nie zdoła. I 
ukazał się im Eliasz z 
Mojżeszem, którzy roz-
mawiali z Jezusem. Wte-
dy Piotr rzekł do Jezusa: 
«Rabbi, dobrze, że tu je-
steśmy; postawimy trzy 
namioty: jeden dla Ciebie, 
jeden dla Mojżesza i je-
den dla Eliasza». Nie 

wiedział bowiem, co należy mówić, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok, osłaniający ich, 
a z obłoku odezwał się głos: «To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie». I zaraz potem, 
gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z 
góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy 
nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co zna-
czy powstać z martwych. 
Kazanie espresso… 
„>>Nic dwa razy się nie zdarza/ i nie zdarzy. Z tej przyczyny/ zrodziliśmy się bez 
wprawy/ i pomrzemy bez rutyny.<< 
Z wielu wydarzeń opisanych przez Ewangelistów zapewne przemienienie Jezusa było 
jedną z najdonioślejszych, najpiękniejszych, ale i niepowtarzalnych chwil w życiu Pio-
tra, Jakuba i Jana. Nie tylko jej nie przegapili, ale próbowali ją przedłużyć. 
>>Zdarza się, że doświadczamy cudowności istnienia i porządku, którego, jak odkry-
wamy, sami stanowimy cząstkę. […] W zapatrzeniu jesteśmy tak bezbronni, prawie 
nadzy. Stać nas tylko na najprostsze słowa, najczystszą paletę<< - pisze Anna Arno.”  

/ks. E. Burzyk/ 

Odnów Panie nasze wnętrza 
 
 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Kazimierę 
Znój z Brzezin, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 

Extra… 
× 04.03 - Światowy Dzień Tenisa 
× 05.03 - Dzień Teściowej 
× 06.03 -  Europejski Dzień Logopedy 
 
 



A w parafii… 
▪ W sobotę 21 lutego 5-osobowa delegacja naszej parafii udała się do Krakowa po relikwie 
św. Józefa Sebastiana. Otrzymali je w Domu Generalnym Zgromadzenia Służebnic Naj-
świętszego Serca Jezusowego. Nasi parafianie odwiedzili także pracownię pana Leszka 
Dźwigaja w Rząsce oraz Kościół na Skałce. Święty Józefie Sebastianie módl się za nami! 
▪ Chętne osoby z Kowali, które pragną jeździć do kościoła na godz. 10.00 prosimy, żeby 
zgłosiły się do czwartku do p. Renaty Posłowskiej. 
▪ Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii odbędą się w dniach 15-17 marca. Rozpoczną 
się uroczystym wprowadzeniem relikwii bł. Anieli Salawy, która całe swe życie poświęciła 
służbie. Zachęcamy do odmówienia nowenny przed tą uroczystością – początek w piątek  
6 marca. 

Nowenna do bł. Anieli Salawy 
Boże w Trójcy Jedyny, chwalę Cię, wysławiam i uwielbiam za wszystkie la-
ski, których raczyłeś udzielić błogosławionej Anieli i błagam Cię, jeżeli to jest 
zgodne z najświętszą Wolą Twoją, racz okazać przez nią potęgę Twej miło-
ści, udzielając mi łaski .......... o którą gorąco proszę. Wejrzyj na ducha ofia-
ry i poświęcenia dla bliźnich Twej wiernej służebnicy błogosławionej Anieli  
i nagródź jej cnotę, aby się stała moją orędowniczką przed tronem Twoim  
w niebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.               
3 Zdrowaś Maryjo, 3 Chwała Ojcu 

Modlitwa 
Nasza Orędowniczko ! Niech Twoje ofiarne życie, pełne miłosierdzia głębo-
kiej wiary, będzie dla nas zachętą do ochotnego znoszenia trudów życia co-
dziennego i szukania Boga w cierpiących bliźnich. Byśmy umieli oddawać 
swoje życie przedziwnym Bożym sprawom. Przez Chrystusa Pana naszego. 
Amen 

Znalezione… 
„Najczęściej gdzieś w połowie życia, może między czterdziestym a pięćdziesiątym rokiem, 
pojawia się potrzeba spojrzenia na swoją przeszłość. Wzrasta zainteresowanie własną hi-
storią, sensem tej historii: Po co się żyje? Czy sprawy miały jakiś związek ze sobą? Czy to, 
co się przeżyło przyniosło coś dobrego? Spojrzenie na to, co było nie jest proste. Bo czy 
wystarcza szczegółowy opis faktów z przeszłości, dokładna relacja z wydarzeń? Czy praw-
da mojego życia da się uchwycić dzięki skrupulatnemu zbadaniu minionych zajść, inwenta-
ryzacji wzlotów i upadków? Potrzebujemy czegoś więcej. Znajomość nawet najdrobniej-
szych szczegółów nigdy nas nie usatysfakcjonuje, jeśli nie poznamy odpowiedzi na pytanie: 
dlaczego? Dlaczego się coś wydarzyło? Jak to się ma do całości? Jakiemu celowi coś słu-
żyło? Do czego doprowadziło? Chcemy zrozumieć głębszy sens faktów. Chcemy przenik-
nąć ukryty zamysł. Odkryć jakąś rozumność tego, co nam się przydarzyło”   
                                                                                                           /ks. Jacek Poznański SJ/ 
Rok Św. Teresy z Avila…  
♥ W jednym z poematów św. Teresa napisała: "Que muero porque no muero", ja tym umie-
ram, że umrzeć nie mogę, by spotkać się jak najszybciej z Boskim Oblubieńcem, Jezusem 
zmartwychwstałym. Opowiedziała też o swojej największej tajemnicy, o przyjaźni z Jezu-
sem: "Dla kogo Chrystus jest przyjacielem i wielkodusznym przewodnikiem, ten wszystko 
potrafi znieść. Jezus sam przychodzi z pomocą, dodaje sił, nie opuszcza nikogo, jest praw-
dziwym i szczerym przyjacielem. Widzę wyraźnie, iż jest wolą Boga, abyśmy jeśli chcemy 
podobać się Bogu i otrzymywać odeń wielkie łaski, otrzymywali je za pośrednictwem Naj-
świętszego Człowieczeństwa Chrystusa, w którym nieskończony Bóg, jak sam powiada, 
znajduje upodobanie". 

Boży człowiek…  -  św. Jan Antoni Farina (4 marca) 
Jan Antoni Farina urodził się w Gambellarze nie-
daleko Vincenzy 11 stycznia 1803 r. Mając 15 lat, 
wstąpił do seminarium diecezjalnego w Vincenzy. 
Spośród innych kleryków wyróżniał się dobrocią 
duszy i szczególnymi zdolnościami. W pierw-
szych latach posługi kapłańskiej pełnił różne ob-
owiązki: przez 18 lat był wykładowcą w semina-
rium, przez 10 lat - wikariuszem w parafii św. Pio-
tra w Vicenzy, członkiem instytucji kulturalnych, 
kościelnych i charytatywnych oraz dyrektorem 
publicznej szkoły podstawowej i średniej.  
W 1831 r. dał początek pierwszej żeńskiej szkole 
ludowej w mieście, a pięć lat później założył 
zgromadzenie Sióstr Nauczycielek św. Doroty 
Córek Najświętszych Serc. Chciał, by jego siostry 
poświęciły się pracy dla dziewcząt z dobrych ro-
dzin, głuchoniemych i niewidomych; skierował je 
do opieki nad chorymi, starszymi, w szpitalach i 
przytułkach. W 1850 r. otrzymał nominację na bi-

skupa Trevizo, a w dniu 19 stycznia 1851 r. przyjął sakrę biskupią. W dniu 18 czerwca 1860 
r. Jan Antoni został przeniesiony do Vincenzy, gdzie wprowadził w życie rozległy program 
odnowy i rozwinął imponującą działalność duszpasterską, katechizację dzieci, reformę nauki 
i dyscypliny w seminarium. Zmarł 4 marca 1886 r. po ciężkiej chorobie. Modlitwa. Boże 
przez wstawiennictwo św. Jana prosimy Cię, byśmy nigdy nie zapominali o potrzebujących. 
Tu es Petrus… 
Św. Leon IV (10.IV.847-17.VII.855)  Ponieważ Saraceni przedarli się nad Tybr i splądrowali 
bazylikę św. Pawła za Murami. Dlatego postanowiono nie czekać na cesarską zgodę przed 
wyborem na papieża benedyktyna Leona. Jednym z jego pierwszych przedsięwzięć na tym 
urzędzie było ufortyfikowanie Rzymu. W końcu udało mu się w bitwie morskiej pod Ostią  
w 849 zadać Saracenom decydujący cios. Leon ukoronował w 850 na cesarza Ludwika II, 
syna Lotara I. W 853 podporządkował sobie Rawennę. Do konfliktu doszło również z arcybi-
skupem Reims, który jako metropolita dążył do rozbudowy swego prawa zwierzchności. Te 
spory wokół roszczeń Rzymu do prymatu były powodem powstania tzw. Pseudoizydoriań-
skich fałszerstw.  
Zamyśl się… 
„Trzy czwarte życia tracimy na chceniu bez uczynku 
i na uczynkach bez chcenia.”            /Denis Diderot/ 

Intencje różańcowe na marzec: 
ogólna: Aby wszyscy ludzie prowa-
dzący badania naukowe stawiali sobie 
za cel służenie inte-gralnemu dobru 
człowieka; misyjna: Aby coraz bar-
dziej uznawany był specyficzny wkład 
kobiety w życie Kościoła. 

Uśmiech… 
Jak góral prosi ojca o pożyczenie volswagena?        
- Das, auto? 
Coś dla ducha… 
„O światłości prawdziwej” 
Pewien człowiek postanowił natychmiast zostać świętym. I tak mocno chciał być „światłem 
świata”, że wszystkich naokoło patrzył i oślepiał. I tak gruntownie był „solą ziemi”, że 
wszystkim napotykanym zatruwał życie. I tak skrzętnie pracował jako „zaczyn Kościoła”, że 
wielu ludziom zakwaszał radość wiary. Na szczęście ów człowiek pewnej niedzieli usłyszał 
dobre kazanie. Przejął się usłyszaną nauką i postanowił być prawdziwym świętym: „świa-
tłem świata”, co innych ogrzewa i oświeca, „solą ziemi”, co innym dodaje smaku, „zaczynem 
„Kościoła”, który ożywia i podnosi wiarę drugich.                             /ks. Kazimierz Wójtowicz/ 

 
 


