
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  

Poniedziałek 07.03 Dzień Powszedni   
1600 + Władysława i Janinę Jasińskich 

1630 + Mariusza Materka z int. żony z dziećmi 

Wtorek 08.03 Dzień Powszedni  
1600 + Rafała Władyszewskiego od chrzestnego 

1630 + Mariana Janikowskiego od chrześnicy Anny z r. 

Środa 09.03 Środa Popielcowa    
1600 + Tadeusza Łopackiego z int. siostry 
1800 1) + Genowefę i Mieczysława Kowalskich 2) + Wandę, Stanisława Kaczorów, Ma-

riannę, Jana Cielątków 3) + Władysławę (r. śm), Mieczysława Stępień, Marcina Sołtys  

z int. Haliny Sołtys 4) + Rafała Władyszewskiego od wujka Stanisława z r. 5) + Włady-

sława (4 r. śm.), Wojciecha, Mariannę, Stefana, Kazimierę Szałasów 6) + Mariana Jani-

kowskiego od sołtysa z Brzezin 7) + Jana i Leokadię Bedlę od Stowarzyszenia Przyjaciół 

Brzezin 8) + Krystynę Chmurę zam. pracownicy firmy Holdexport 9) W 8 r. ur. Amelii 

Parszewskiej o zdrowie i Boże błogosławieństwo 10) + Edwarda Pierzaka zam. żona  

11) + Jana, Leokadię Bedlę 12) + Annę Pawluszek od uczestników pogrzebu 13) + zm z r. 

Kowalskich, Pobochów, Adamczyków i Dariusza Chojnackiego 14) Dziękczynna za prze-

żyte 88 lat Heleny 15) + Janinę Kutę od uczestników pogrzebu 16) + Henryka Klisik i za 

zm. z r. 17) + Irwina i Bogusława Lichniak z int. Małgorzaty Lichniak 18) o powrót do 

zdrowia, o Boże bł. i opiekę Matki Bożej dla Kazimierza 

Czwartek 10.03 Dzień Powszedni 
1600 + Józefa Wawrzyckiego, Franciszkę, Michała Wawrzyckich, Katarzynę, Władysława 

Kasperków zam. Wawrzycka 

1630 + Marcina, Władysława Król i za zm. z r. Zychowiczów zam. Król Zofia 

Piątek 11.03 Dzień Powszedni 
1600 + Cecylię i Henryka Kmiecików, Annę Giemzę 

1800 + Franciszkę i Edwarda Węgrzynów, Stefanię Sowińską 

Sobota 12.03 Dzień Powszedni 
1600 + Mariana Janikowskiego zam. siostra Monika z r. 

1630 + Krystynę i Zenona Chmurę 

Niedziela 13.03 II Niedziela Wielkiego Postu 
800 za Parafię 

1000 + Stanisława Jaszczyka (r. śm.), Stefanię, Jana, Tadeusza Kruka 

1200 Msza Święta 

1600 Msza Święta dziękczynna z okazji imienin Bożeny i Krystyny z prośbą o opiekę dla 

całej rodziny 
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Pwt 26, 4-10  
                 Rz 10, 8-13 
Ewangelia: Łk 4, 1-13 
Pełen Ducha Święte-
go, powrócił Jezus 
znad Jordanu, a wie-
dziony był przez Du-
cha na pustyni czter-
dzieści dni, i był ku-
szony przez diabła. 
Nic przez owe dni nie 
jadł, a po ich upływie 
poczuł głód. Rzekł Mu 
wtedy diabeł: «Jeśli 
jesteś Synem Bożym, 
powiedz temu kamie-
niowi, żeby stał się 
chlebem». Odpowie-
dział mu Jezus: «Na-
pisane jest: „Nie sa-
mym chlebem żyje 
człowiek”». Wówczas 
powiódł Go diabeł  
w górę, pokazał Mu  
w jednej chwili wszyst-
kie królestwa świata  
i rzekł do Niego: «To-
bie dam potęgę  
i wspaniałość tego 

wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je dać, komu zechcę. Jeśli więc upadniesz i od-
dasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje». Lecz Jezus mu odrzekł: «Napisane jest: „Panu, 
Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz”». Zawiódł Go też 
do Jerozolimy, postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł do Niego: «Jeśli jesteś Sy-
nem Bożym, rzuć się stąd w dół. Jest bowiem napisane: „Aniołom swoim da rozkaz co do 
ciebie, żeby cię strzegli, i na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o 
kamień”». Lecz Jezus mu odparł: «Powiedziano: „Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, 
Boga swego”». Gdy diabeł dopełnił całego kuszenia, odstąpił od Niego do czasu. 
 
 
 

Post, post, post 
 

 

Extra… 
× 06.03.1898 – Na ulice Poznania wyjechał pierwszy tramwaj elektryczny. 
× 11.03.1930 – Otwarto regularną linię pasażerską z Gdyni do Nowego Jorku. 

 



 

Ogłoszenia parafialne… 
▪ W czwartek odbył się pogrzeb + Janiny Kuty z Nidy. Módlmy się: „Wieczny odpoczynek”. 

▪ Dzisiaj - jak w każdą pierwszą niedzielę miesiąca – Msza  św. adoracyjna. Po Mszy św.  

o godz. 8 00 zmiana tajemnic Różańca Świętego. Intencja na miesiąc marzec: „Módlmy się, 
abyśmy my, chrześcijanie, w obliczu nowych wyzwań bioetycznych wspierali zaw-
sze ochronę życia modlitwą i działaniami społecznymi”. Po Mszy św. o godz. 10 00 zapra-
szamy dzieci komunijne na krótkie spotkanie z nauką śpiewu pieśni komunijnych. 

▪ Burmistrz Miasta i Gminy Morawica informuje, że Gmina organizuje zbiórkę pieniężną 

„Morawica – Ukrainie”. Zbiórka odbywa się do puszek oraz na konto. Zebrane fundusze 
zostaną przeznaczone na wsparcie konkretnych potrzeb, zarówno uchodźców, którzy za-
mieszkują gminę, jak i obywateli naszych miast partnerskich. W dzisiejszą niedzielę przed 
Centrum Samorządowym o godz. 17 00 odbędzie się koncert połączony z akcją pomocową 
dla Ukrainy. Szczegółowe informacje umieszczone są na stronie internetowej gminy. 

▪ We wtorek Dzień Kobiet. Wszystkim Paniom składamy serdeczne życzenia Bożego błogo-

sławieństwa i opieki najpiękniejszej z niewiast – Niepokalanej. 

▪ Spotkanie ministrantów w środę na hali sportowej o godz. 17 00. 

▪ Spotkanie kręgu biblijnego w czwartek o godz. 17 00. 

▪ 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 wier-
nych, a po Mszy św. popołudniowej Gorzkie Żale. 

▪ Przyszła II Niedziela Wielkiego Postu „Ad Gentes”, to dzień modlitwy, postu i pomocy 

polskim misjonarkom i misjonarzom. Będzie zbierana na ten cel ofiara do puszek. 

▪ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy informuje, że zostały pozyska-

ne środki finansowe na program: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” i „Opieka 
wytchnienia”. Osoby z dziećmi niepełnosprawnymi mogą zapoznać się ze szczegółowymi 
informacjami z plakatu na tablicy ogłoszeń przed naszym kościołem. Dokumenty należy 
składać w terminie od 7 do 18 marca br. 

▪ Już dzisiaj zarezerwujmy sobie czas na rekolekcje wielkopostne, które jak zawsze bę-

dziemy rozpoczynać w 4 niedzielę Wielkiego Postu tj. 27 marca br. 

▪ Pod koniec czerwca planowana jest 6 dniowa pielgrzymka w północnej Polsce. W progra-

mie zwiedzanie takich miast jak Toruń, Swarzewo, Hel, Gdańsk, Oliwa, Westerplatte, Sopot, 
Słowiński Park Narodowy, Piaśnica i Kartuzy. Plan pielgrzymki wywieszony jest w gablocie; 
informacje u ks. Damiana. 

▪ Otrzymaliśmy wielkopostne skarbonki, do których dzieci mogą wrzucać datki ze swoich 

oszczędności. To wspaniała lekcja uczenia, dzielenia się z potrzebującymi. Ta jałmużna 
przeznaczona będzie dla seniorów. 

▪ Dziękuję za uczestnictwo w całodobowej adoracji Najświętszego Sakramentu. 

▪ Za każdym razem zachwyca mnie Wasza drodzy ofiarność. W ubiegłą niedzielę do puszki 

na pomoc Ukrainie zostało złożone 4 300 zł. i w środę popielcową 2 600 zł. Razem blisko 
siedem tysięcy zł. Niech Pan Bóg wynagrodzi wszelką życzliwość. Niepokoję się tylko, by ta 
hojność nie była jednorazową akcją. Być może trzeba będzie pomagać i gościć uciekinierów 
przez wiele tygodni, miesięcy, czy lat, tym bardziej, że coraz więcej osób i instytucji wyciąga 
ręce, a tu wszystko drożeje. Trzeba więc rozsądnie gospodarować życzliwością i potencja-
łem pomocy. 

▪ Za tydzień druga, gospodarcza niedziela miesiąca. 

Ogłoszenie 
Ruch Spotkań Małżeńskich zaprasza na rekolekcje weekendowe dla małżeństw, które chcą 
wzmocnić więź, które odbędą się w dniach 25-27 marca 2022 w Skorzeszycach. Zgłosze-
nia: zgłoszenia.kielce@spotkaniamalzenskie.pl tel. 602666510 

Boży człowiek… - św. Makary (10 marca) 
Makary był biskupem Jerozolimy na początku IV 
w. Pisali o nim św. Atanazy z Aleksandrii i św. 
Epifaniusz z Salaminy, wychwalając osobistą 
świętość biskupa, jak też jego żarliwość o czy-
stość wiary. Makary miał szczęście gościć u sie-
bie cesarzową św. Helenę, matkę cesarza Kon-
stantyna I Wielkiego. Przybyła ona w pielgrzymce 
do Jerozolimy w latach 326-327, by nawiedzić 
miejsca święte. To ona miała odnaleźć drzewo 
krzyża świętego. Za czasów Makarego zostały 
wystawione bazyliki: w Betlejem i na Kalwarii. 
Budową tej drugiej kierował osobiście Makary, jak 
to potwierdza skierowany do niego list cesarza.  
W jednym z listów Makarego dowiadujemy się  
o potępieniu pewnej sekty, jaka odprawiała swoje 
obrzędy ku czci Abrahama pod "dębem świętym" 
w Mamre, na którym to miejscu miało się zjawić 
Abrahamowi trzech aniołów. Makary pożegnał 
ziemię dla nieba w 335 roku. Kardynał Baroniusz 
(+ 1607) wpisał go do Martyrologium Rzymskiego 
pod datą 10 marca. 

Zamyśl się… 
„Nic tak serca nie studzi, jak poznawanie ludzi.”    /Jan Sztaudynger/ 

Uśmiech… 
Historyjki z kolędy. Jeden z warszawskich proboszczów, pracując jeszcze w Otwocku, za-
szedł do starszego pana i pierwsze słowa, jakie wypowiedział, wchodząc do ciemnego 
mieszkania, brzmiały: „Szczęść Boże, czy mogę zapalić?”, po czym pstryknął światło i do-
strzegł, że gospodarz gdzieś się ulotnił. Zajrzał do wnętrza mieszkania. Wszystko było pięk-
nie przygotowane, a starszego pana jak nie było, tak nie ma. Gospodarz wrócił po siedmiu 
minutach, niosąc w rękach papierosy i wytłumaczył: „Proszę księdza, ja nie palę, ale od 
sąsiadów pożyczyłem”… 

Coś dla ducha… 
„Tato, wróciłem” 

Żołnierz przybył z frontu do umierającego ojca. Zrobiono dla niego wyjątek, ponieważ był 
jedynym krewnym, jakiego ojciec posiadał. 
Gdy wszedł na oddział intensywnej terapii, nagle zobaczył, że na wpół przytomny potężny 
człowiek podłączony do kroplówki, nie jest jego ojcem. Ktoś popełnił straszny błąd i wezwał 
nie tego człowieka, co potrzeba. 
- "Ile ma przed sobą życia?" spytał żołnierz lekarza. "Nie więcej niż kilka godzin. Zdążyłeś 
na czas". 
Żołnierz pomyślał o synu umierającego, walczącym Bóg wie gdzie, tysiące mil od tego szpi-
tala. Pomyślał o starym człowieku, którego trzymała przy życiu, nadzieja ujrzenia syna po 
raz ostatni przed śmiercią. I zdecydował się. Pochylił się, wziął rękę starego w swoje dłonie  
i rzekł miękko: 
- "Tato, jestem przy tobie. Wróciłem". 
Umierający złapał rękę żołnierza; jego niewidzące oczy otworzyły się, aby spojrzeć wokół, 
uśmiech zadowolenia pojawił mu się na twarzy i pozostał na niej, dopóki nie umarł godzinę 
później. 

 


