
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 20.03 Uroczystość Św. Józefa, Oblubieńca NMP 
1600 + Stanisława Wandę Kaczor z int. rodziny  
1630 + Bogdana Słowińskiego zam. żona z synem 
1700 w int. Ks. Proboszcza Józefa Knapa z okazji imienin   
Wtorek 21.03 Dzień Powszedni  
1600 + Józefa i Adama Młynarczyków i zm. z rodz. Słowików  
1630 + Stanisława, Stanisławę Malickich (r. śm.) z int. córki z rodziną   
Środa 22.03 Dzień Powszedni   
1600 1) + Tadeusza Więcka 
        2) + Stanisławę Kutę od rodz. Kruków i Żernik  
1630 1) + Józefa, Antoninę Wieczorek, Magdalenę Woźniak, Krystynę i Krzysztofa Krąż z 
int. rodziny  
        2) + Jana Bedlę z int. rodziny Więckowskich 
Czwartek 23.03 Dzień Powszedni  
1600 1) + Agatę Nosek od opiekunów i kierowcy z „Omega” przy gimnazjum w Nowinach  
        2) + Henryka i Anna Kołbus  
1630 1) + Pelagię, Tadeusza, Mateusza Węgrzyn z int. rodziny.  
        2) + Zdzisława Kutę z int. syna Krzysztofa z rodziną 
Piątek 24.03 Dzień Powszedni  
1600 1) + Mariannę Kruk  
        2) + Agatę Nosek od. Renaty Kozłowskiej z rodz.  
1700 1) + Franciszkę, Antoniego, Józefa, Janinę, Andrzeja, Tadeusza Tkaczów i Tadeusza 
Wiejasa   
        2) + Janinę Kowalską od uczestników pogrzebu 
Sobota 25.03 Uroczystość Zwiastowania Pańskiego  
1600 + ks. Edwarda Nowaka i za zm. z rodz. Nowaków z int. siostry  
1630 + Sławomira, Władysława i Zdzisława Grzegorczyków i Franciszka Kuca 
1800 Msza święta   
Niedziela  26.03 IV Niedziela Wielkiego Postu   
800 + Magdalenę Woźniak (17 r. śm.) zam. mąż  
1000  W int ks. Proboszcza Józefa Knapa z okazji imienin o Boże błogosławieństwo z int. 
Koła Różańcowego bł. Karoliny Kózkówny z Nidy 
1200 + Józefa, Annę, Henryka, Mariana Daleszaków  
1600 + Zygfryda Kruka (2 r. śm.) zam. córki synowie z rodz.  
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania:     Wj 17, 3-7 /  Rz 5, 1-2. 5-8    
Ewangelia:  J 4, 5-15. 19b-26. 39a. 40-42 
„Jezus przybył do miasta samarytańskiego zwanego Sy-
char, w pobliżu pola, które dał Jakub synowi swemu, Jó-
zefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą 
siedział sobie przy źródle. Było to około szóstej godziny. 
Wówczas nadeszła kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć 
wody. Jezus rzekł do niej: «Daj Mi pić!» Jego uczniowie 
bowiem udali się przedtem do miasta, by zakupić żywno-
ści. Na to rzekła do Niego Samarytanka: «Jakżeż Ty, bę-
dąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym Ci dała się 
napić? » Żydzi bowiem i Samarytanie unikają się nawza-
jem. Jezus odpowiedział jej na to: «O, gdybyś znała dar 
Boży i wiedziała, kim jest Ten, kto ci mówi: „Daj Mi się 
napić”, to prosiłabyś Go, a dałby ci wody żywej». Powie-
działa do Niego kobieta: «Panie, nie masz czerpaka, a 
studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? 
Czy Ty jesteś większy od ojca naszego, Jakuba, który dał 
nam tę studnię, i on sam z niej pił, i jego synowie, i jego 
bydło?» W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: «Każdy, 
kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił 
wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz 
woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem tryska-

jącym ku życiu wiecznemu». Rzekła do Niego kobieta: «Panie, daj mi tej wody, abym już 
nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. Widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi odda-
wali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy 
czcić Boga». Odpowiedział jej Jezus: «Wierz Mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani 
na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie, my 
czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak 
godzina, nawet już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu  
i prawdzie, a takich to czcicieli szuka Ojciec. Bóg jest duchem; trzeba więc, by czciciele Je-
go oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie». Rzekła do Niego kobieta: «Wiem, że przyjdzie 
Mesjasz, zwany Chrystusem. A kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko». Powiedział do 
niej Jezus: «Jestem nim Ja, który z tobą mówię». Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło 
w Niego wierzyć dzięki słowu kobiety. Kiedy więc Samarytanie przybyli do Niego, prosili Go, 
aby u nich został. Pozostał tam zatem dwa dni. I o wiele więcej ich uwierzyło dzięki Jego 
słowu, a do tej kobiety mówili: «Wierzymy już nie dzięki twemu opowiadaniu, usłyszeliśmy 
bowiem na własne uszy i wiemy, że On prawdziwie jest Zbawicielem świata». 

 

AVE CRUX SPES UNICA 
 
 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy Henryka Wojtysia 
z Piekoszowa, który odszedł do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 

Extra… 
× 20.03 -  Międzynarodowy Dzień Szczęścia 



 
 

A w parafii… 
▪ Dziś w naszej parafii gościmy ks. bpa Mariana Florczyka, który o 10.00 dokona wprowa-
dzenia Relikwii Krzyża Świętego. O 12.00 młodzież z naszej parafii otrzyma Sakrament 
Bierzmowania. Bądź pozdrowiony Krzyżu, nasza jedyna nadziejo! 
▪ Dziś w naszej parafii Nabożeństwem Posłania kończymy Misje Święte. Dziękujemy ks. Ja-
nowi Jagiełce za wygłoszone nauki, odprawione msze święte i przeprowadzone spotkania 
modlitewne. 
▪ Dziękujemy wszystkim kapłanom i siostrom zakonnym pochodzącym z naszej parafii, któ-
rzy przybyli na nasze uroczystości oraz tym, którzy obiecali pamięć modlitewną. 
▪ Dziś imieniny świętuję nasz Ksiądz Proboszcz Józef Knap. Niech Miłosierny Bóg obdarza 
Go potrzebnymi łaskami i uświęca na drodze powołania kapłańskiego.  
▪ Jutro Kościół świętuje Uroczystość świętego Józefa (przeniesioną z niedzieli), a w sobotę 
przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Zachęcamy do podjęcia 25 marca Ducho-
wej Adopcji Dziecka Poczętego. 

Medytacja Kard. Alberta Decourtray 
„Jezus nie powiedział: ten Judasz jest tylko zdrajcą. On go objął i powiedział: Przyjacielu /Mt 
26,50/ Jezus nie powiedział: ten bufon jest odstępcą. On zapytał: Piotrze, miłujesz Mnie? 
Jezus nie powiedział: ci kapłani są tylko przekupnymi sędziami. Ten król to fircyk, ten proku-
rator rzymski to tylko tchórz. Ten tłum który drwi ze Mnie, to stado Ci żołnierze, którzy Mnie 
dręczą, to tylko służbiści. On powiedział: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą co czynią /Łk 
23,34/ Jezus nie powiedział nigdy: nie ma nic dobrego w tym, czy w innym człowieku w tym 
czy innym środowisku. W naszych czasach nigdy by nie powiedział: to tylko integrysta, mo-
dernista, lewicowiec, faszysta, niegodziwiec, bigot. Dla Niego, inni, jakimikolwiek są, jakie-
kolwiek są ich czyny, status, reputacja. Są zawsze przez Boga kochani. Nigdy żaden czło-
wiek nie szanował innych tak jak On, On jest jedyny, On jest Synem Jednorodzonym Tego 
Który sprawia, że słońce świeci nad dobrymi i złymi /Mt 5, 48/ W tym, którego spotyka, widzi 
zawsze niezwykłe możliwości. Przyszłość zupełnie nową! Mimo przeszłości!” 

W poszukiwaniu… 
„Pod kurią arcybiskupią w Buenos Aires mieszkali na chodniku bezdomni. Nigdy nie myśla-
łem o tym, że trzeba ich przegonić. Ktoś mówił mi: «brudzą kurię», ale brud był w środku. 
Tych ludzi nie można traktować jak psy.” (Papież Franciszek) Zwykle nie chcemy ich spo-
tkać, a już „nie daj Boże” żeby podeszli do nas jak siedzimy w restauracji, gdzieś na ze-
wnątrz. Ach ile razy mamy to spojrzenie jak na psa, albo i nawet nie takie bo przecież jak 
zobaczymy swojego psa to raczej się cieszymy pogłaskamy może jakiś patyk mu rzucimy 
dla zabawy. Tak łatwo przychodzi nam ocena tych ludzi, tak łatwo wydajemy na nich wyrok. 
Chociaż ilu z nas tak chociaż raz w życiu bliżej poznała kogoś kto nie posiada domu? Jak 
mu się żyje? Co się stało, że tak się potoczyło jego życie? Papież Franciszek powiedział 
jeszcze jedną historię o jednym bezdomnym z Rzymu. Mieszkał na ulicach tego miasta ob-
serwował życie Rzymu i Watykanu, nigdy nic nie mówił. To były czasy kiedy papieżem był 
Jan Paweł II pewnego dnia ten człowiek opowiedział kim jest wolontariuszowi który dał mu 
ciepłą zupę. Człowiek ten był Polakiem, księdzem który był w seminarium z Karolem Wojty-
łą. Wieść ta dotarła do Papieża w celu sprawdzenia czy to prawda, że z kimś takim był  
w grupie w seminarium papież potwierdził. Potem spotkali się padli sobie w ramiona, tych 
dwóch Polaków, dwóch księży jeden na szczycie hierarchii i władzy można powiedzieć 
człowiek sukcesu i drugi nędzarz z ulicy. Bezdomny wyspowiadał się u papieża a potem pa-
pież wyspowiadał się u tego bezdomnego księdza. Po tym spotkaniu, po tej otwartości do 
wolontariusza przy zwykłej zupie, ponownie wrócił do obowiązków księdza i został kapela-
nem w szpitalu. Piękna historia i pokazuje, że chyba nie warto oceniać innych tak szybko. 
Nawet jeśli tak by było dla nas wygodnie ale czy tak może zachować się chrześcijanin. „ci 
znów zapytają Go: kiedy widzieliśmy Cię (…) bezdomnym (…)?” (Mt 25,44)                    /KK/  

 

 

Boży człowiek… - św. Maurycy Csak (20 marca) 
Maurycy, zwany także Panońskim, urodził się w 1280 r. Pochodził  
z rodziny węgierskiego możnowładcy. Po trzech latach małżeństwa 
jego żona wstąpiła do dominikanek, on zaś do dominikanów rezy-
dujących na wyspie św. Małgorzaty w Budapeszcie. Zasłynął z gor-
liwości w modlitwie i pokory w posługiwaniu potrzebującym. Zmarł 
20 marca 1336 r. w Györ (Raab). Na Węgrzech od razu po śmierci 
został otoczony czcią. Modlitwa. Spraw miłościwie wszechmogący 
Boże, aby nas wspomnienie świętego Maurycego święcie rozwese-
liło, żebyśmy dostąpili skutecznego pośrednictwa u Ciebie tego, 
którego pamiątkę przejścia do chwały Niebieskiej obchodzimy. 
Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który króluje w Niebie i na 
ziemi. Amen. 

Kazanie espresso… 
„Witold Gombrowicz lubił przedstawiać się gościom jako lokaj. Najpierw spędzał z nimi parę 
chwil, potem wychodził. Po chwili wracał i jak gdyby nic pytał, czy jego lokaj dobrze ich przy-
jął. 
Samarytanka zobaczyła siedzącego przy studni zmęczonego mężczyznę. Pomimo uzasad-
nionych obaw podjęła z nim rozmowę, która doprowadziła do odkrycia prawdy o oczekiwa-
nym Mesjaszu. 
W filmie >>Jedwab<< francuski przedsiębiorca wędruje po Japonii. Przewodnik pyta go: 
>>Kim jesteś?<<. >>Nazywam się Hervé Joncour<<. >>Wiem<<. >>Zajmuję się han-
dlem<<. >>To twój zawód. Pytałem, kim jesteś<<.”                                           /ks. E. Burzyk/ 
Tu es Petrus... 
Antypapież Aleksander V, 1409-1410 Piotr Philargi z Candii, franciszkanin, jeden z naj-
znakomitszych uczonych swych czasów, od 1402 arcybiskup Mediolanu, od 1405 kardynał, 
na papieża został wybrany 26 czerwca 1409. Po jego wyborze jednocześnie było trzech pa-
pieży: Grzegorz XII, Benedykt XIII i Aleksander V. Wbrew postanowieniom Soboru w Pizie 
żaden z papieży nie zamierzał abdykować, wybrano więc trzeciego Aleksandra V. Więk-
szość chrześcijan opowiedziała się za Aleksandrem, lecz mimo to nie mógł rozpocząć re-
formy Kościoła. Aleksander zmarł 3 maja 1410 w Bolonii, gdzie od jesieni 1409 rezydował  
i gdzie też został pochowany. 

Zamyśl się… 
„To, co zobaczyliśmy dzisiaj w tym 
obozie dla uchodźców sprawia, że 
chce się płakać"  
                         /papież Franciszek/ 

Uśmiech 
Pod koniec pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny, w 
czerwcu 1979 roku, upływającej pod znakiem upałów, 
Jan Paweł II oznajmił, że jej pierwszy efekt jest już wi-
doczny - opalili się towarzyszący mu kardynałowie. 

Coś dla ducha… 
„Proś mnie o co tylko chcesz”  

„Moje dziecko! Proś Mnie, o co tylko chcesz. Jeżeli potrzebujesz wskazówek, proś Mnie. 
Jeśli potrzebujesz wiedzy, dam ci ją. Jeżeli potrzebujesz wolności, aby być twórczym, je-
stem najbardziej twórczym istnieniem. Nie bój się prosić Mnie o wszystko. Nie zakładaj, że 
będę się z ciebie śmiał lub odprawię cię z kwitkiem. Czasami nie masz tego, co potrzebu-
jesz, ponieważ o to nie prosisz. Nie wątp w Moją miłość. Uwierz, że cię kocham i dam ci tyl-
ko te rzeczy, które będą dla Ciebie błogosławieństwem. Nie mówię o prośbach o milion do-
larów czy też o wyszukany, luksusowy samochód. Nawet nie wiesz, czy te rzeczy byłyby 
błogosławieństwem czy przekleństwem twojego życia. Wiem, czego potrzebujesz, zaspoko-
ję wszystkie potrzeby. Obiecuję. Twój Dobroczyńca. Bóg.                            /Andy Cloninger/ 

 


