
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 09.03 Dzień Powszedni   REL.BŁ. FRANCISZKA SIEDLISKA  
1600  + Marcina Króla od r. Kasprzyków 
1630  + Leokadię Pyk 
Wtorek 10.03 Dzień Powszedni  
1600  + Marcina Króla- zam. córka Amelia z mamą Agnieszką 
1630  + Leokadię Pyk 
Środa 11.03 Dzień Powszedni   
1800 1)+ Władysława Szałasa (2 r.śm.), Mariannę, Wojciecha Szałasów z int. Barbary. 2) Z 
okazji imienin Krystyny i Bożeny o Boże błogosławieństwo. 3) + Irenę (3 r. śm.), Henryka 
(2 r. śm.), Jana Stachurów i zm. z r. Stachurów i Kurtków. 4) + Kazimierza, Genowefę, 
Leona, Tadeusza, Stanisława Baranów. 5) + Józefa, Adama      Młynarczyków i zm. z r. 
Słowików. 6) + Józefa Zegadło- zam. Stanisława z r. 7) + Stanisława Szałasa- z int. Rabie-
jów i Matki chrzestnej. 8) + Stefana, Stefanie Węgrzynów w r. śm. 9) Antoniego, Włady-
sławę, Króków Anielę Franciszka Stachowiczów Józefa Wójcika Józefę Prędotę. 10 
Dziękczynna w 1 r ur. Juliana z prośbą o dary Ducha Świętego i dalsze Boże błogosła-
wieństwo.  
Czwartek 12.03 Dzień Powszedni  
1600  + Teresę Król - zam. Irena i Daniel Kaliszowie  
1630 + Bożenę Tkacz - od sąsiadów Malickich  
Piątek 13.03 Dzień Powszedni 
1600  1) + Franciszkę i Edwarda Węgrzynów, Stefanię Słowińską  
2)+ Leokadię Pyk  
1630  1)+ Franciszkę, Jana, Tadeusza Frankowiczów, Wincentego Zygadło, Mariannę Skar-
bek  
2) + Cecylię i Józefa Tetelewskich- zam. r. Kierocińskich 
Sobota 14.03  Dzień Powszedni 
1600  +Teresę Król- r. Zielińskich z Sukowa     
1630 Marcina Króla- zam. chrzestna Danuta z rodziną 
Niedziela 15.03 Niedziela  
800  + Mieczysława Chmurę, Adama Franowicza, Antoninę, Franciszka Stanek 
1000  +  Zmarłych z r. Zawadzkich Józefa, Janinę, Andrzeja Tkacz, Genowefę, Władysława 
Łataś, Danutę i Krzysztofa Dudzik- z int. r. 
1200  + Stanisława, Wandę Kaczor, Mariannę, Jana, Augustyna Cielątko i zm. z r. Kowal-
skich 
2) W int. zmarłych członków koła różańcowego Św. Katarzyny Laboure i o błogosławień-
stwo dla żywych  
1600  + Sławomira Korbana zam. Henryka, Stanisław Baran z rodziną 
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Rdz 12, 1-4a 
               2 Tm 1, 8b-10 
Ewangelia: Mt 17, 1-9 
Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz 
brata jego, Jana, i zaprowadził ich na 
górę wysoką, osobno. Tam przemienił 
się wobec nich: twarz Jego zajaśniała 
jak słońce, odzienie zaś stało się białe 
jak światło. A oto ukazali się im Mojżesz 
i Eliasz, rozmawiający z Nim. Wtedy 
Piotr rzekł do Jezusa: «Panie, dobrze, 
że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu 
trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla 
Mojżesza i jeden dla Eliasza». Gdy on 
jeszcze mówił, oto obłok świetlany 
osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: 
«To jest mój Syn umiłowany, w którym 
mam upodobanie, Jego słuchajcie!» 
Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i 
bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do 
nich, dotknął ich i rzekł: «Wstańcie, nie lękajcie się!» Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzie-
li, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: «Nie opowia-
dajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie». 
Kazanie espresso… 
„Dawne zwyczaje nakazywały znakiem krzyża znaczyć chleb przed krojeniem. Rolnik przed 
orką znakiem krzyża błogosławił swoją ziemię, a siewca ziarno, które miał siać na polu. Ro-
dzice krzyżem błogosławili swe dzieci. Być może reliktem tego zwyczaju jest błogosławień-
stwo udzielane przez rodziców nowożeńcom lub nowo wyświęconemu kapłanowi, gdy rusza 
w procesji do ołtarza, aby odprawić swoją prymicję. Ale zdaje się, że zanika zwyczaj błogo-
sławienia bliskich nam osób – szkoda. Oto jesteśmy duchowym potomstwem Abrahama, w 
którym błogosławieństwo otrzymują narody. Odnówmy pradawne dobre tradycje. Znaczmy 
krzyżem czoło nie tylko naszych dzieci, ale też przyjaciół, żonę, męża, rodzeństwo… Bło-
gosławić może każdy, nie tylko kapłan. Odnówmy zwyczaj udzielania błogosławieństw.” 
                                                                                                                            /o. J. Bocian/ 

 
 

„To jest mój Syn umiłowany, w którym mam 
upodobanie, Jego słuchajcie!” 

 
 
 



A w parafii… 
▪ Dzisiaj jest niedziela gospodarcza w naszej parafii zachęcamy do współfinansowania jej 
działalności na chwałę dzieł Bożych. 
▪ W środę po Mszy Świętej o 18 będzie nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy zachę-
camy do uczestnictwa.  
▪ Zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach wielkopostnych: Droga Krzyżowa w piątki 
po mszy św. o 16.00 dla dzieci i po mszy św. o 18.00 dla dorosłych, tradycyjna Droga Krzy-
żowa w niedzielę po sumie; Gorzkie Żale w niedzielę po mszy św. o 16.00 
▪ Ludzi sprawnych fizycznie zachęcamy do wyruszenia na Ekstremalną Drogę Krzyżową, 
Polega ona na rozważaniu kolejnych stacji drogi krzyżowej pokonując nocą dystans około 
40 km w samotności i skupieniu. Zarejestrowane trasy w Polsce i za granicą oraz szczegóły 
organizacyjne dostępne są na stronie internetowej: www.edk.org.pl 

Extra… 
× 09.03.1918r. – Stolica Rosji została przeniesiona z Piotrogrodu do Moskwy. 
× 10.03.1045 - Benedykt IX, po wypędzeniu Sylwestra III, objął po raz drugi tron papieski. 
× 11.03.1930 r. - Otwarto regularną linię pasażerską z Gdyni do Nowego Jorku. 
× 12.03.1223 r. - Poświęcono kościół Świętej Trójcy w Krakowie. 
× 14.03.1633 – Król Władysław IV Waza uznał Kościół prawosławny na ziemiach RP. 

Pokoju i Dobra 
Drogie babcie, mamy, żony, narzeczone, dziewczyny, 

koleżanki a przede wszystkim nasze czytelniczki z 

okazji dnia kobiet również redakcja naszego pisma 

chce dołączyć się do życzeń i wyrazów szacunku. 

Życzymy wam drogie Panie dużo dobra, pokoju i 

błogosławieństwa Jezusa aby wasze, życie było dobre, 

piękne i pełne uśmiechu. 

Znalezione… 
„Specjalnie idę trochę pod prąd i zawsze łażę w sutannie. Między innymi po to, by tą 
sutanną w niemy sposób krzyczeć, że jest inna rzeczywistość. Niech się patrzą jak na 
malowanego ptaka. Nie mam z tym żadnego problemu. W sutannie, w koloratce piję w 
jakimś ogródku piwo. Jeśli mam na to ochotę w Pucku, gdzie pracuję, też to robię. Gdybym 
usiadł po świecku, to byłoby coś dziwnego. Ludzie by się zastanawiali: dlaczego on się 
chowa? Nie mam nic do ukrycia. Muszę się przyznać do błędu, który do niedawna 
popełniałem. Wciąż powtarzałem, że chcę umrzeć godnie i z klasą... A potem poczytałem 
księdza Tischnera, który w czasie choroby (miał nowotwór krtani) na pytanie jak żyć i 
umierać, odpowiedział: "nieważne jak, ważne z Kim". Chodziło zapewne o relacje z 
najbliższymi: rodziną, przyjaciółmi, ale także, a może przede wszystkim, o relację z Bogiem, 
bo to "Kim" w podyktowanej przez Tischnera książce "Jak żyć?" napisane jest dużą literą. 
Tak bardzo chciałbym do końca siebie rozdawać. Nawet się kompletnie zniszczyć, 
kompletnie dla Pana Boga styrać. Dać sobą wytrzeć podłogę. Kryterium przynależności do 
Boga jest prawość. My, katolicy, wierzymy, że wraz ze śmiercią nie kończy się wszystko. 
Jeśli naprawdę kochamy, to nie przegramy.”                                     /śp. ks. Jan Kaczkowski/  

Boży człowiek… - święty Symplicjusz I, papież (10 marca) 
Symplicjusz urodził się w Tivoli, był synem Kastinusa. Za 
jego pontyfikatu, obejmującego lata 468-483, monofizyci 
obsadzili ważniejsze biskupstwa, odrzucając 
postanowienia IV Soboru Powszechnego w Chalcedonie. 
We wrześniu 476 r. złożono z tronu ostatniego cesarza 
zachodnio-rzymskiego Romulusa Augustulusa (475-476) 
i nastąpiło przejęcie władzy przez cesarza wschodniego 
Zenona Izauryjczyka (474-491). W Rzymie niektóre 
gmachy świeckie zaadaptowane zostały na potrzeby 
Kościoła. Papież przekształcił budynek na wzgórzu 
eskwilińskim na kościół S. Andrea in Catabarbara i 
rozpoczął budowę kościoła S. Stefano Rotondo na 
Monte Caelio. W swej działalności Symplicjusz 

podejmował także sprawę prerogatyw biskupa Rzymu na Wschodzie. 

Czy wiesz, że… 
1) 66 letni ksiądz Ray Kelly z Irlandii znany jest z wielkiego talentu do muzyki, obecnie stara 
się o możliwość reprezentowania Irlandii na Eurowizji, ponadto przeszedł 4 turę Irlandzkiego 
Tańca z Gwiazdami. Występował też w Mam talent czym skradł show i zdobył popularność. 
2) Dania i Kanada od 1973r. prowadzi wojnę o wyspę Hansa na Arktyce. Jednak w wojnie 
tej nikt jeszcze nie zginął i nie wystrzelono żadnego pocisku. Początkowo wyspę odwiedzali 
żołnierze poszczególnych stron na zmianę i zabierali flagę wroga stawiając swoją. W 1984r. 
Duński minister zostawił jednak butelkę alkoholu brandy i napis witamy w Danii. Od tamtego 
czasu wojska obu stron przybywając na wyspę przywożą narodowe alkohole zostawiając je 
na wyspie z napisami Witamy w Danii albo Witamy w Kanadzie jednocześnie zabierając al-
kohol wroga. Wojnę tą nazwano „Wojną Whiskey”   

Uśmiech 
Między przyjaciółkami: - Ależ ty masz już dużego syna! To już prawie mężczyzna! 
- Masz rację, czas leci - wkrótce będę jego rówieśnicą. 

Zamyśl się… 
„Gdy ktokolwiek wyrządził ci przykrość, nie patrz na niego, ale na szatana, który go do tego 
nakłonił. Na szatana skieruj cały swój gniew. Temu zaś, który uległ szatanowi, okaż litość. 
Jeżeli tego nie uczynimy, na próżno i daremnie przyszliśmy na ten świat, a raczej przyszli-
śmy na nasze nieszczęście.”                                                                 /Św. Jan Chryzostom/  

Coś dla ducha… 
„Proch i dusza” 

Na początku Wielkiego Postu, w Środę Popielcową, kiedy w kościele na ołtarzu nie ma 
kwiatów, w czasie Mszy świętej ksiądz przechodzi przez kościół i posypuje ludziom głowy 
prochem – popiołem ze spalonych samolubem, nie pomaga palm Niedzieli Palmowej po-
przedniego roku. Mówi wtedy: „Pamiętaj, z prochu powstałeś, w proch się obrócisz”. Pamię-
taj, chłopczyku z klasy V b, dziewczynko z VIII c, panie studencie, który stale się uczysz, 
panie profesorze, który już tyle umiesz, panie doktorze, który wiesz, jaki ząb wyrwać, panie 
generale, panie marszałku, panie cesarzu – pamiętaj, że każdy opuści ten świat i pójdzie do 
Pana Boga. Nie zabierze ani portmonetki, ani pieniędzy, ani radia, ani telewizora, ani ksią-
żek, które może sam napisał. Zabierze tylko swoją duszę. Jak będzie jego dusza wygląda-
ła? Będzie dobra, czy zła? Mówimy o prochu, ale myślimy o duszy. Jak ktoś jest samolu-
bem, nie pomaga nikomu, myśli tylko o sobie, ma brzydką duszę. Jak ktoś pomaga innym, 
wtedy jego dusza pięknieje. /ks. J. Twardowski/ 

 


