
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  

Poniedziałek 14.03 Dzień Powszedni   
1600 + Janinę Kutę od syna Henryka z żoną i dziećmi 

1630 + Stanisławę, Romana Sabat 

Wtorek 15.03 św . Ludwiki de Marillac - RELIKWIE  
1600 Msza Święta 

1630 + Janinę Kutę zam. Syn Tadeusz z żoną, dziećmi i wnukami 

Środa 16.03 Środa Popielcowa    
1600 + Sławomira, Annę, Mieczysława Korbanów, Annę, Stanisława Kowalskich, Stani-

sława i Stanisławę Stajniaków 

1800 1) + Władysławę Kubicką (1 r. śm) z int. syna z r. 2) + Genowefę i Mieczysława Ko-

walskich 3) + Cecylię Korban 4) + Jerzego Grudnia, Stanisława, Anielę, Zdzisława Metry-

ków zam. r. 5) + Rafała Władyszewskiego od kolegi Pawła z r. 6) + Mariana Janikowskiego 

od koleżanek Bożenki - Joli i Edyty 7) + Krystynę i Zenona Chmurę od brata Sławomira z 

żoną i dziećmi 8) + Edwarda Pierzaka zam. córka Krystyna z mężem  

9) + Annę Pawluszek od sołtysa Brzezin 10) + Janinę Kutę od r. Salamonów 11) + Józefa, 

Adama Młynarczyków i zm. z r. Słowików 12) + Annę, Henryka Baryckich, Stanisława, 

Jana, Agnieszkę Wegrzyn 

Czwartek 17.03 Dzień Powszedni 
1600 1) + Janinę Kutę zam. rodz. Wojdów z Ostrowa 

        2) +Annę Pawluszek od ks. Ireneusza Tuory z rodzeństwem 

1630 Msza Święta 

Piątek 18.03 Dzień Powszedni 
1600 + Józefa Gajdę (7 r. śm.), Zygfryda Kruka (7 r. śm.) 

1800 + Stanisława (r. śm.) i Wandę Kaczor 

Sobota 19.03 Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny 

1600 + Józefa. Antoninę Wieczorek, Magdalenę Woźniak, Krystynę, Krzysztofa Krąż, Sta-

nisławę Ziółkowską 

1630 + Józefa Cieślikiewicza  

Niedziela 20.03 III Niedziela  Niedziela Wielkiego Postu 
800 za Parafię 

1000 + Józefa, Janinę, Andrzeja Tkacz, Genowefę, Władysława Łataś, Danutę, Krzysztofa 

Dudzik i zm. z r. Zawadzkich z int. r. 

1200 1) + Józefa Zaleśnego zam. żona z dziećmi 

        2) w rocznicę urodzin Eugenii o Boże bł. i potrzebne łaski 

1600 + Mariannę, Jana Cudzików, Józefa Zychowicza, Stefanię Gruszczyńską, Władysława 

Baranowskiego 
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania:   Rdz 15, 5-12. 
17-18   /   Flp 3, 17 – 4, 1  
Ewangelia:   Łk 9, 28b-36 
Jezus wziął z sobą Pio-
tra, Jana i Jakuba i wy-
szedł na górę, aby się 
modlić. Gdy się modlił, 
wygląd Jego twarzy się 
odmienił, a Jego odzienie 
stało się lśniąco białe.  
A oto dwóch mężów roz-
mawiało z Nim. Byli to 
Mojżesz i Eliasz. Ukazali 
się oni w chwale i mówili 
o Jego odejściu, którego 
miał dopełnić w Jeruza-
lem. Tymczasem Piotr  
i towarzysze snem byli 
zmorzeni. Gdy się ock-
nęli, ujrzeli Jego chwałę  
i obydwu mężów, stoją-
cych przy Nim. Gdy oni 
się z Nim rozstawali, 
Piotr rzekł do Jezusa: 
«Mistrzu, dobrze, że tu 
jesteśmy. Postawimy trzy 
namioty: jeden dla Cie-
bie, jeden dla Mojżesza  
i jeden dla Eliasza». Nie 
wiedział bowiem, co 
mówi. Gdy jeszcze to 
mówił, pojawił się obłok  
i osłonił ich; zlękli się, gdy 

weszli w obłok. A z obłoku odezwał się głos: «To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie!» 
W chwili gdy odezwał się ten głos, okazało się, że Jezus jest sam. A oni zachowali milczenie 
i w owym czasie nikomu nic nie opowiedzieli o tym, co zobaczyli. 
 
 
 
 

Ukaż nam Panie blask swej chwały 
 
 

 

Extra… 
× 16.03.1901 - w Krakowie uruchomiono pierwszą wąskotorową linię tramwaju elektrycz-

nego. 

 



Ogłoszenia parafialne… 
▪ Dzisiejsza II Niedziela Wielkiego Postu „Ad Gentes”, to 
dzień modlitwy, postu i pomocy polskim misjonarkom  
i misjonarzom. Przed kościołem ustawiona jest puszka 
na misje. 
▪ We wtorek wspomnienie św. Ludwiki de Marillac, Msza 
Św. z relikwiami. 
▪ Spotkanie ministrantów i kandydatów na ministrantów 
we wtorek w kościele o godz. 17 00. 
▪ W piątek Droga Krzyżowa po Mszy św. o godz. 16 00 
(szczególnie dla dzieci) i o 18 00 (szczególnie dla doro-
słych) – w tym tygodniu połączona z Nabożeństwem do 
Miłosierdzia Bożego. W niedzielę po sumie Droga Krzy-
żowa prowadzona przez wiernych, a po Mszy św. popo-
łudniowej Gorzkie Żale. 
▪ W sobotę Uroczystość Św. Józefa, Oblubieńca NMP. 
▪ Parafialny Zespół Caritas rozpoczyna dystrybucję żyw-
ności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywno-
ściowa 2014-2020. Żywność będzie wydawana w sobotę 
19 marca w godzinach 8.00-12.00 w punkcie Caritas 

mieszczącym się w budynku gospodarczym przy kościele w Brzezinach. Prosimy zabrać ze 
sobą skierowania z GOPS. 
▪ Podobnie jak w czasie przed pandemią, planowana jest w tym roku Droga Krzyżowa w ple-
nerze. 
- Rozpoczniemy w Kowali o godz. 17 00, 26 marca w sobotę przed 4 Niedzielą Wielkiego 
Postu i naszymi rekolekcjami. 
- Następnie o godz. 17 00, 2 kwietnia (w sobotę przed 5 Niedzielą Wielkiego Postu) Droga 
Krzyżowa dla mieszkańców Nidy i Zbrzy. 
- W sobotę (9 kwietnia) przed Niedzielą Palmową o godz. 17 00 wyruszymy spod kościoła  
w Brzezinach. Na tę drogę Krzyżową zapraszamy także mieszkańców Podwola. 
Proszę sołtysów, Straż Pożarną, Koła Gospodyń Wiejskich, Róże Różańcowe i inne grupy, 
organizacje i wspólnoty o pomoc w przygotowaniu trasy, zorganizowanie śpiewów liturgicz-
nych, zapewnienie bezpiecznego przemarszu. 
▪ Dzieci, które otrzymały wielkopostne skarbonki będą mogły przynieść je do kościoła i złożyć 
przy Grobie Pana Jezusa tydzień po Zmartwychwstaniu Pańskim w Niedzielę Miłosierdzia 
Bożego. 
▪ Dziękuję za ofiary w dzisiejszą, drugą, gospodarczą niedzielę miesiąca. 

Z Watykańskiej Ziemi… 
Módlmy się, abyśmy mogli udzielić chrześcijańskiej odpowiedzi na wyzwania bioetyki. Oczy-
wiście, nauka poszła naprzód i dziś bioetyka stawia nas przed szeregiem problemów, na które 
powinniśmy odpowiedzieć, a nie chować głowę w piasek. Stosowanie biotechnologii musi być 
zawsze oparte na poszanowaniu ludzkiej godności. Np. embriony ludzkie nie mogą być trak-
towane jako materiał jednorazowego użytku, do późniejszego wyrzucenia. W tej kulturze wy-
kluczenia, one również są jej częścią. Nie, nie można szerzyć tej kultury, które wyrządza tak 
wiele szkód. Albo której zysk ekonomiczny warunkuje badania biomedyczne. Musimy zrozu-
mieć głębokie zmiany, które się dokonują, z jeszcze głębszym, jeszcze subtelniejszym roze-
znaniem. Nie chodzi tu o spowolnienie postępu technologicznego. Nie, ale chodzi o to by mu 
towarzyszyć. Chodzi o ochronę zarówno ludzkiej godności, jak i postępu. Innymi słowy, nie 
możemy płacić ceny ludzkiej godności za postęp, nie. Oba te elementy idą ze sobą w parze  
i harmonijnie się uzupełniają. W obliczu wyzwań, jakie stawia bioetyka, módlmy się aby chrze-
ścijanie, poprzez swoją modlitwę i działania społeczne, promowali obronę życia.  

/papież Franciszek/  

Boży człowiek… - Św. Edward (18 marca) 
Edward urodził się w 963 roku. Był najstarszym synem 
Edgara Spokojnego, króla Anglii. Miał zaledwie 12 lat, 
gdy objął tron po ojcu. Jako doradcę obrał sobie św. 
Dunstana, prymasa Anglii. Za jego panowania nastąpiła 
reakcja przeciw prochrześcijańskiej polityce ojca. 18 
marca 978 roku, jadąc z polowania, Edward udał się na 
zamek Corfe, aby odwiedzić macochę i brata. Zanim 
zsiadł z konia, napadli go i zamordowali najemnicy na-
słani przez macochę. Jego grób otoczono czcią, którą 
wzmógł rozgłos cudów. Chociaż zabójstwo Edwarda 
miało podłoże polityczne i dynastyczne, Kościół w Anglii 
uważał go za męczennika, który zginął z rąk pogan. Św. 
Dunstan dokonał uroczystego przeniesienia relikwii mę-
czennika do opactwa w Shaftesbury. Do jego grobu za-

częły przychodzić pielgrzymki, a Pan Bóg wsławił jego sanktuarium cudami. Jego kult stał się 
w Anglii bardzo popularny. W ikonografii św. Edward ukazywany jest z koroną na głowie  
w długiej, królewskiej szacie. Jego atrybutami są: sztylet, puchar z wężem. 

Zamyśl się… 
„Jeżeli nasz skauting miałby być bez Boga, lepiej żeby go nie było.”   /Robert Baden-Powell/ 

Uśmiech… 
Ksiądz chodził po kolędzie na wsi. Został mu ostatni dom pod lasem, w którym mieszkała 
znana mu staruszka. Żeby tam dotrzeć, musiał przejść kawał drogi przez zaspy. Po ośmiu 
godzinach kolędy walczył ze sobą. Już miał stwierdzić, że to bez sensu, ale dostrzegł dym  
z komina. „Czeka” – skonstatował. Nie było łatwo, ale przełamał zmęczenie i stwierdził, że 
misja jest ważniejsza. Kiedy po ciężkim boju dotarł do drzwi, przywitał się i od razu zapytał: 
„Czy Ziętkowa docenia to, że ja tu piętnaście minut szedłem przez zaspy? Nic nie odśnieżone, 
a ja tu walczę, żeby do Ziętkowej dotrzeć, żeby porozmawiać z Ziętkową, błogosławieństwo 
przynieść”. Odpowiedź musiała być ciosem: „Ano rozumiem księżuniu. Przecież każdy grosz 
się liczy!”. 

Coś dla ducha… 
„Wiatr przebaczenia” 

Dwóch przyjaciół szło przez pustynię. 
W pewnym momencie w trakcie wędrówki pokłócili się i jeden z przyjaciół uderzył drugiego  
w twarz. Ten, który został spoliczkowany poczuł się zraniony, ale nic nie powiedział. Napisał 
jedynie na piasku słowa - Dziś mój najlepszy przyjaciel uderzył mnie w twarz. 
Szli dalej, aż znaleźli oazę, w której postanowili odpocząć i się wykąpać. 
Ten, który został uderzony, utknął jednak w bagnie i zaczął tonąć. 
Na szczęście przyjaciel go uratował. 
Gdy tylko doszedł do siebie po tym, jak prawie utonął, wyrył na kamieniu słowa: 
Dziś mój najlepszy przyjaciel uratował mi życie. 
Drugi z przyjaciół, ten który spoliczkował i uratował swojego najlepszego przyjaciela, zapytał 
go: - Po tym, jak cię zraniłem, napisałeś coś na piasku, a teraz piszesz na kamieniu, dla-
czego? 
Ten odpowiedział: - Kiedy ktoś nas skrzywdzi, musimy zapisać to na piasku, gdzie "wiatr 
przebaczenia" może to usunąć. 
Ale kiedy ktoś zrobi dla nas coś dobrego, wówczas powinniśmy wyryć to na kamieniu, gdzie 
żaden wiatr nie może tego wymazać. 
Naucz się więc pisać swoje krzywdy w piasku i rzeźbić swe dobrodziejstwa i błogosławieństwa 
w kamieniu..." 

 


