
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  
 

Poniedziałek 28.02 Dzień Powszedni   
1600 + Rafała Władyszewskiego od Czesława z żoną i Pawła z r. 

1630 + Sławomira Korbana zam. rodzice i rodzina 

Wtorek 01.03 Dzień Powszedni  
1600 + Bernarda (r. śm.), Stefanię, Władysława, Jana Frankowiczów 

1630 + zm. z r. Tworków i Stachurów 

Środa 02.03 Środa Popielcowa    
800 + Genowefę Kowalską 

1200 + Irenę Kasperek 

1600 + Helenę i Władysława Świetlików 
1800 + Józefa i Anielę Zawadzką 

Czwartek 03.03 Czwartek po Popielcu 
1600 + Stanisława i Stanisławę Malickich i Stanisława Sołtysa zam. żona 

1800 + Jana, Józefa, Jakuba, Annę Stachurów 

Piątek 04.03 Święto św. Kazimierza, królewicza 

1600 + Helenę (r. śm.) Stanisława, Henryka, Czesława Wiejasów, Zofię, Czesława Pobo-

chów 

1800 + Jana (29 r. śm.), Annę Stachurów od r.  

Sobota 05.03 Sobota po Popielcu 

1600 + za zm. z r. Pietszczyków i Tkaczów, Genowefę Pietszczyk, Genowefę Tkacz 

1800 + Juliana Zarzyckiego od syna Leszka z r. 

Niedziela 06.03 I Niedziela Wielkiego Postu 
800 + Mariannę, Jana Cielątków, Franciszkę i Józefa Kasperek 

1000 + Franciszka, Mariannę, Wandę Wierzbickich, Marię i Henryka Pękalskich oraz zm. z 

r. Wierzbickich 

1200 + Krystynę, Edwarda, Bogusława Gruszczyńskich, Józefę, Jana Lisa, Anielę, Stani-

sława, Ludwika Kaczorów 

1600 za Parafię 
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    Syr 27, 4-7  
          1 Kor 15, 54b-58  
Ewangelia: Łk 6, 39-45 
 

Jezus opowiedział ucz-
niom przypowieść: «Czy 
może niewidomy prowa-
dzić niewidomego? Czy 
nie wpadną w dół oby-
dwaj? Uczeń nie prze-
wyższa nauczyciela. 
Lecz każdy, dopiero w 
pełni wykształcony, bę-
dzie jak jego nauczyciel. 
Czemu to widzisz drza-
zgę w oku swego brata, 
a nie dostrzegasz belki 
we własnym oku? Jak 
możesz mówić swemu 
bratu: „Bracie, pozwól, 
że usunę drzazgę, która 
jest w twoim oku”, pod-
czas gdy sam belki w 
swoim oku nie widzisz? 
Obłudniku, usuń naj-
pierw belkę ze swego 

oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka brata swego. Nie ma drzewa dobrego, 
które by wydawało zły owoc, ani też drzewa złego, które by dobry owoc wydawało. Po wła-
snym owocu bowiem poznaje się każde drzewo; nie zrywa się fig z ciernia, ani  
z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca 
wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią 
jego usta». 
 
 

O Panie, uczyń z nas  
narzędzia Twojego pokoju,  

abyśmy siali miłość,  
tam gdzie panuje nienawiść 

 

 

 

Extra… 
× 27.02.1916 – Józef Piłsudski powrócił do wyznania rzymskokatolickiego. 
× 28.02.1609 - Król Zygmunt III Waza nadał prawa miejskie Sokółce. 

 



Ogłoszenia parafialne… 
▪ Wczoraj odbył się pogrzeb + Anny Pawluszek z Brzezin. 

Módlmy się: „Wieczny odpoczynek” 

▪ Jeszcze raz witamy Siostry, które przyjechały do nas z War-

szawy, aby podczas Mszy św. o godz. 10 00 uroczyście wpro-
wadzić relikwie bł. Elżbiety Róży Czackiej założycielki Towarzy-
stwa Opieki nad Ociemniałymi, Zakładu dla Niewidomych w La-
skach i Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, 
która była beatyfikowana razem z ks. Kardynałem Stefanem 
Wyszyńskim, Prymasem Polski. Siostry wraz z nami modlą się 
i w wygłoszonym Słowie przybliżają nam postać i dzieło Błogo-
sławionej. Przywiozły z sobą książkę w języku Braille, którą mo-
żemy obejrzeć z tyłu kościoła. Przywiozły maszynę do pisania 
w tym języku, którym posługiwała się Błogosławiona Róża 
Czacka. Po Mszy św. każde dziecko będzie mogło podejść i 
Siostra wypisze jego imię w piśmie dla niewidomych. Jak zaw-
sze na koniec zostaniemy pobłogosławieni relikwiami. Pamiąt-

kowe obrazki zostały włożone do Sanctusa. Można je także zabrać ze stolika za ławkami. 

▪ W najbliższą środę – Środa Popielcowa. Msze św. z posypaniem głów popiołem o godz.  

8 00, 12 00, 16 00 i 18 00. W tym dniu obowiązuje nas post ścisły. Rozpoczynamy Wielki 
Post. Zachęcam do podjęcia jakichś wyrzeczeń, postanowień i do uczestnictwa w nabożeń-
stwach wielkopostnych. 

▪ W piątek przeżywamy święto św. Kazimierza Królewicza. 

▪ Również w piątek Droga Krzyżowa po Mszy św. o godz. 16 00 (szczególnie dla dzieci) i o 

18 00 (szczególnie dla dorosłych). W niedzielę po sumie Droga Krzyżowa prowadzona przez 
wiernych, a po Mszy św. popołudniowej Gorzkie Żale. 

▪ W tym tygodniu wypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Spowiedź godzinę 

przed Mszą św. 

▪ W najbliższą niedzielę rozpoczyna się 55 Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu pod hasłem: 

"Posłani w pokoju Chrystusa budujmy trzeźwą i wolną Polskę". 

▪ Na stoliku za ławkami znajduje się lista dla osób, które pragną dla celów organizacyjnych 

zadeklarować swoją godzinną obecność na całodobowym czuwaniu Najświętszego Sakra-
mentu w najbliższy, pierwszy piątek miesiąca, do soboty do Mszy św. o godz. 16 00. 

▪ W Parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Morawicy w niedzielę 11 kwietnia 2022 r. o godz. 

16 00 rozpoczynają się Kurs Przedmałżeński i prowadzony będzie w niedzielę o godz. 16 00, 
18 i 25 kwietnia, 2, 9, 16 i 23 maja. 

▪ W Środę Popielcową zapraszamy dzieci komunijne na Mszę św. o godz. 16 00 na poświę-

cenie i rozdanie książeczek do nabożeństwa. 

▪ W najbliższą niedzielę po Mszy św. o godz. 10 00 zapraszamy dzieci komunijne na krótkie 

spotkanie z nauką śpiewu pieśni komunijnych. 

▪ Zostało zakupione drzewo na krzyż, który potężny wiatr złamał na cmentarzu. 

▪ Dziękuję paniom za posprzątanie i wymycie kościoła na dzisiejszą uroczystość. 

▪ Dziękuję za wykonanie ołtarzyka dla relikwii Błogosławionej i przygotowanie dekoracji. 

Z Watykańskiej Ziemi… 
„Chciałbym zwrócić się do wszystkich, do ludzi wierzących i niewierzących. Jezus nauczał, 
że diabelskiemu szaleństwu przemocy odpowiada się orężem Boga: postem i modlitwą. Za-
chęcam wszystkich, aby najbliższa środa 2 marca, Środa Popielcowa, była dniem postu 
w intencji pokoju. Zachęcam szczególnie osoby wierzące, aby tego dnia intensywnie po-

święciły się modlitwie i postowi. Niech Królowa Pokoju zachowa świat od szaleństwa wojny.”                                                                                                         
/papież Franciszek/  

Boży człowiek… - Święta Agnieszka z Pragi (2 marca) 
Agnieszka urodziła się w 1205 r. w Pradze jako córka króla Czech, 
Przemysława Ottokara I. Przez matkę Konstancję spokrewniona 
była z rodem Arpadów (z którego wywodziło się wielu świętych). 
Gdy miała trzy lata, postanowiono wydać ją za mąż za jednego  
z synów Henryka Brodatego, dlatego w 1216 r. wyjechała razem 
ze starszą siostrą Anną na dwór polski. Przebywała głównie w 
Trzebnicy, gdzie najprawdopodobniej powierzona była opiece św. 
Jadwigi, której zawdzięczała solidne podstawy życia religijnego. 
Kiedy dwóch synów króla umarło bardzo młodo, a trzeci poślubił 
jej siostrę - Annę, Agnieszka powróciła do ojczyzny. Jednak 
wkrótce znów została wyprawiona z domu, gdyż obiecano jej rękę 
synowi cesarza Fryderyka II. To małżeństwo również nie doszło 
do skutku. Agnieszka stanowczo postanowiła być wierną złożo-
nemu przez siebie ślubowi czystości. Po interwencji u papieża 
Grzegorza IX uzyskała swobodę decyzji. Wówczas całkowicie po-
święciła się działalności charytatywnej i pobożnym praktykom. Za-
troszczyła się o dokończenie fundacji swego brata Wacława I dla 
franciszkanów. Kiedy dowiedziała się od przybyłych do Pragi braci 
mniejszych o duchowych przeżyciach Klary z Asyżu, zapragnęła 

gorąco iść za jej przykładem, praktykując franciszkańskie ubóstwo. Około 1233 roku ufundo-
wała w Pradze szpital oraz klasztor klarysek, zwany czeskim Asyżem, do którego rok później 
wstąpiła. W uroczystość Zesłania Ducha Świętego w 1234 roku złożyła śluby czystości, ubó-
stwa i posłuszeństwa. Jej decyzja była głośna w ówczesnej Europie. Klasztor przez nią ufun-
dowany stał się ośrodkiem odnowy religijnej, promieniującym na całą Europę Środkową. 
Utrzymywała stały kontakt listowny ze św. Klarą z Asyżu i z ówczesnym papieżem. Święta 
Klara nie szczędziła jej słów zachęty do wytrwania na raz wybranej drodze. Tak zrodziła się 
ich duchowa przyjaźń trwająca przez blisko dwadzieścia lat - chociaż obie święte nigdy nie 
spotkały się osobiście. Agnieszka Czeska angażowała się w różne akcje mediacyjne. Przypi-
sywano jej także dar proroctwa i umiejętność czytania w ludzkich sercach. W swoim dosyć 
długim życiu, naznaczonym chorobami i cierpieniami, Agnieszka z miłości do Boga i z ogrom-
nym poświęceniem wypełniała posługi miłosierne wobec wszystkich potrzebujących - bez 
względu na ich przekonania, pochodzenie i sposób myślenia. Jednocześnie służyła duchową 
pomocą młodym ludziom, którzy pragnęli poświęcić się Bogu poprzez życie zakonne. Prowa-
dziła życie pełne wyrzeczenia i dzieł miłosierdzia. Zmarła w opinii świętości jako ksieni klary-
sek 2 lub 6 marca 1282 r.  

Zamyśl się… 
„Prawe serce rozważa odpowiedź, 
złością buchają usta występnych”  

/Prz 15,28/ 

Uśmiech 
Żona do męża: - Popatrz kochanie, reklama nie kłamie! 
Po wypraniu rzeczywiście twoja koszula jest śnieżno-
biała! - Wolałem, jak była w kratkę! 

Coś dla ducha… 
„Biblijne imiona” 

Parafialna grupa zajmująca się studiowaniem Pisma Świętego zaznajamiała się bliżej  
z wybitnymi postaciami występującymi w Biblii. Uczestnicy spotkania zostali poproszeni, by 
powiedzieli, którą z tych postaci chcieliby być. 
Jedna z kobiet powiedziała: "Rut", inna - "Maryją". Starszy mężczyzna chciałby być królem 
Salomonem, jakiś młodzieniec - świętym Pawłem. Wtem pewna dziewczyna wyrwała się: 
- A ja chciałabym być Przeto. 
Wszyscy się zdziwili, bo nie mogli sobie przypomnieć żadnej postaci o tym imieniu. Poprosili 
więc dziewczynę, by zacytowała fragment, w którym jest o kimś takim mowa. Odparła: 
- Przeto zawsze jestem z tobą. 

 


