
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  

Poniedziałek 21.03 Dzień Powszedni   
1600 Msza Święta 

1630 + Stanisława, Anastazję Stachura zam. córki 

Wtorek 22.03 Dzień Powszedni  
1600 + Walerego, Stanisławę Gadowskich i za zm. z r. Gadowskich i Stęplewskich 

1630 + Mariannę, Józefa, Alicję Zegadło zam. córka Genowefa z rodziną 

Środa 23.03 Dzień Powszedni    
1600 + Edwarda Wojnowskiego od żony, dzieci i wnucząt 

1800 1) + Genowefę i Mieczysława Kowalskich 2) + Magdalenę Woźniak 3) + Rafała Wła-

dyszewskiego od chrzestnej 4) + Mariana Janikowskiego 5) + Krystynę Chmurę zam. 

córka Wiesława 6) + Edwarda Pierzaka zam. córka Danuta z r. 7) + Annę Pawluszek od 

Parafialnego Zespołu Caritas 8) + Józefa Wawrzeńczyka (22 r. śm.) i zm. z r. Wawrzeń-

czyków 9) + Janinę Kutę i zm. członkinie Koła Różańcowego św. Szarbela z Nidy  

10) + Sławomira Korbana zam. Mariola Dziewięcka z r.  

Czwartek 24.03 Dzień Powszedni 
1600 + Mariana Janikowskiego od rodzeństwa ciotecznego 

1630 + Annę, Henryka Kołbus 

Piątek 25.03 Dzień Powszedni 
800 + Stefanię, Antoniego i Stanisławę Knap 

1200  w int. pokoju na Ukrainie i nawrócenia Rosji 

1600 + Mariana Bentkowskiego, Mariannę, Władysława Domagałów, Genowefę Pietszczyk 

z int. r. 

1800 + Stanisława (70 r. śm.), Tadeusza Kijów (1 r. śm.) 

Sobota 26.03 Dzień Powszedni 
1600 + Zofię (r. śm.), Mariana, Mariana Szałas zam. córka z r.  

1630 + Irenę (5 r. śm.), Henryka (4 r. śm.), Jana, Teodozję Stachurów, Stanisława Barana, 

Jana, Katarzynę Stachurów, Jana, Małgorzatę Kurdków 

Niedziela 27.03 IV Niedziela Wielkiego Postu 
800 + Ks. Edwarda Nowaka (17 r. śm.), Ks. Jana Pragnącego i Ks. Henryka Jerzowskiego  

z int. Franciszki 

1000 1) + Władysława, Reginę, Leszka Nosków 

        2) Msza Święta 

1200 Chrzest: Jagoda Marcinkowska 

1600 za Parafię 
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20 marca 2022r Nr 17 (695) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Wj 3, 1-8a. 13-15  /  1 Kor 10, 1-6. 10-12    Ewangelia: Łk 13, 1-9 

W tym czasie przy-
szli jacyś ludzie  
i donieśli Jezusowi  
o Galilejczykach, 
których krew Piłat 
zmieszał z krwią ich 
ofiar. Jezus im od-
powiedział: «Czyż 
myślicie, że ci Gali-
lejczycy byli więk-
szymi grzesznikami 
niż inni mieszkańcy 
Galilei, iż to ucierpie-
li? Bynajmniej, po-
wiadam wam; lecz 
jeśli się nie nawróci-
cie, wszyscy podob-
nie zginiecie. Albo 
myślicie, że owych 
osiemnastu, na 
których zwaliła się 
wieża w Siloam  
i zabiła ich, było 
większymi winowaj-
cami niż inni miesz-
kańcy Jeruzalem? 
Bynajmniej, powia-
dam wam; lecz jeśli 
się nie nawrócicie, 

wszyscy tak samo zginiecie». I opowiedział im następującą przypowieść: «Pewien człowiek 
miał zasadzony w swojej winnicy figowiec; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie zna-
lazł. Rzekł więc do ogrodnika: „Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym 
figowcu, a nie znajduję. Wytnij go, po co jeszcze ziemię wyjaławia?” Lecz on mu odpowie-
dział: „Panie, jeszcze na ten rok go pozostaw, aż okopię go i obłożę nawozem; i może wyda 
owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz go wyciąć”». 
 
 
 

Czy Twoje życie wydaje owoc? 
 

 
 

Extra… 
× 20.03.1241 – I najazd mongolski na Polskę: książę raciborski Mieszko II Otyły rozbił 

podjazd tatarski w bitwie pod Raciborzem. 
× 22.03.1935 – Ustka otrzymała prawa miejskie. 

 



Ogłoszenia parafialne… 
▪ Od piątku odmawiamy modlitwę do bł. ks. Józefa Allamano w ramach Nowenny przed 
uroczystym wprowadzeniem relikwii w przyszłą niedzielę o godz. 10 00 przez Ojca rekolek-
cjonistę z Zakonu założonego przez tegoż błogosławionego. Proszę żebyśmy się nie prze-
straszyli rekolekcjonistów. 
▪ Wczoraj w liturgiczne wspomnienie św. Józefa rozpoczął się Tydzień Modlitw o Ochronę 
Życia. Zakończy się w piątek w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Taca przeznaczona 
będzie na Fundusz Obrony Życia. Zachęcamy do podjęcia w tym dniu Duchowej Adopcji 
Dziecka Poczętego. 
▪ Spotkanie Kręgu Biblijnego w czwartek w Świetlicy przy Fontannie o godz. 17 00. 
▪ W piątek obchodzimy Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Msze św. w tym dniu o godz. 
8 00, 12 00, 16 00 i 18 00. Podczas Mszy św. o 12 00 będziemy się modlić w intencji pokoju 
w Ukrainie oraz w intencji nawrócenia Rosji. Jest to odpowiedź na apel przewodniczącego 
Episkopatu Polski w związku z prośbą Ojca Świętego Franciszka. 
▪ Przypominam o Drodze Krzyżowej w piątek po Mszy św. o godz. 16 00 (szczególnie dla 
dzieci) i po Mszy św. o 18 00 (szczególnie dla dorosłych). W niedzielę po sumie Droga 
Krzyżowa prowadzona przez wiernych, a po Mszy św. popołudniowej Gorzkie Żale. 
▪ Podobnie jak w czasie przed pandemią, planowana jest w tym roku Droga Krzyżowa w 
plenerze. Rozpoczniemy przy kapliczce na początku Kowali w najbliższą sobotę 26 marca o 
godz. 17 00. Proszę o przygotowaniu trasy, zorganizowanie śpiewów liturgicznych, zapew-
nienie bezpiecznego przemarszu. Już na sobotę na Drogę krzyżową w Kowali zaprosiłem 
rekolekcjonistów z Warszawy. 
▪ W sobotę o godz. 17 00 przygotowanie przed chrztem dla rodziców i chrzestnych. 
▪ Współcześnie zmiana czasu na letni obowiązuje w niemalże 70 państwach. W Polsce z 
czasu zimowego na letni przechodzimy w ostatnią niedzielę marca, w tym roku z 26 na 27. 
Oznacza to, że w najbliższą niedzielę w nocy należy przestawić zegarki z godz. 2.00 na 
3.00. 
▪ W przyszła niedzielę rozpoczynamy rekolekcje Wielkopostne. Podobnie jak w ubiegłych 
latach będą trwały trzy dni. W poniedziałek dzień spowiedzi, a we wtorek o godz. 12.00 
Msza św. dla chorych. W zakrystii znajduje się lista, na którą możemy zapisywać osoby z 
ciężkimi stanami uniemożliwiającymi dotarcie do kościoła. 
▪ W Niedzielę Palmową Redakcja Pisma Parafialnego Sanctus organizuje XIII Konkurs Palm 
Wielkanocnych. Zapraszamy całe rodziny do przygotowania palm. Nagrodzone zostaną 
najwyższe palmy, a każdy uczestnik konkursu dostanie upominek. Serdecznie zapraszamy! 
▪ Proszę o zorganizowanie zbiórki w poszczególnych wioskach na kwiaty do Grobu Bożego. 
▪ W zakrystii do nabycia tradycyjne baranki wielkanocne. 
▪ W ubiegłą niedzielę do puszki na misje „Ad Gentes” zostało złożone 810 zł. Bóg zapłać. 
▪ Pragnę serdecznie podziękować za wykonanie i zamontowanie nowego krzyża na cmenta-
rzu grzebalnym w miejscu zniszczonego przez wichurę. Zawdzięczamy to osobom: Prasz-
kiewicz Marek, Sołtys – Znój Ryszard, Zegadło Marian, Węgrzyn Tadeusz, Nosek Andrzej. 

Z Watykańskiej Ziemi… 
„Nigdy więcej wojny! Pomyślcie przede wszystkim o dzieciach, którym odbiera się nadzieję 
na godne życie, o dzieciach zabitych, osieroconych, o dzieciach, które bawią się niewypa-
łami. W imię Boga, opamiętajcie się! Właśnie modliliśmy się do Matki Bożej. (…) Miasto, 
które nosi jej imię, Mariupol, stało się miastem-męczennikiem w rozdzierającej serce wojnie, 
niszczącej Ukrainę. Nie ma żadnych strategicznych powodów, które można by uwzględnić w 
obliczu barbarzyństwa zabijania dzieci, niewinnych i bezbronnych cywilów. Trzeba zaprze-
stać niedopuszczalnej agresji zbrojnej, zanim zamieni miasta w cmentarze. Z bólem w sercu 
łączę swój głos z głosem zwykłych ludzi, którzy błagają o zakończenie wojny. Niech w imię 
Boga zostanie usłyszane wołanie cierpiących i niech ustaną bombardowania i ataki! Niech 
w sposób stanowczy dąży się do negocjacji, a korytarze humanitarne niech będą skuteczne 
i bezpieczne. W imię Boże proszę was, powstrzymajcie tę rzeź!"             /papież Franciszek/ 

Boży człowiek… - Św. Józef Oriol (23 marca) 
Józef pochodził z Hiszpanii. Urodził się w Barcelonie 23 
listopada 1650 roku. Jego rodzicami byli Jan i Gertruda 
Buguna. Pobożni rodzice w obawie, by świat nie zepsuł 
im syna, oddali go do instytutu "Matki Bożej od Morza". 
Wyróżniał się tak dalece wśród kolegów, że nazywali 
go "świętym". W roku 1664 zapisał się na uniwersytet  
w Barcelonie, gdzie studiował przez 10 lat teologię, aż 
swe studia uwieńczył doktoratem. W roku 1676 otrzy-
mał święcenia kapłańskie. Jako młody kapłan został 
przez swojego biskupa skierowany do Barcelony na 
kierownika instytutu, który ufundował Tomasz Gasneri, 
marszałek dworu królewskiego i przewodniczący rady 
państwa Aragonii. Tu Józef spędził 10 lat, pełniąc rów-
nocześnie obowiązki proboszcza przy kościele NMP 
Królowej. W roku 1686 Oriol udał się pieszo do Rzymu 
w charakterze pielgrzyma. W Wiecznym Mieście na-
wiązał kontakt ze znakomitymi osobistościami kościel-
nymi. Po powrocie do Barcelony rozwinął szczególną 
opiekę nad żołnierzami i marynarzami. Oddał się także 
katechizacji dzieci. Prowadził bardzo surowe życie. 

Pokarm przyjmował tylko raz na dzień, często żył o chlebie i wodzie. Spał tylko do 4 godzin 
na dobę i to w pozycji siedzącej na stołku. Przez wiele godzin oddawał się modlitwie. Józef 
Oriol całe swoje kapłańskie życie spędził w Barcelonie. Tu także zastała go śmierć 23 mar-
ca 1702 roku, w 52. roku życia. Jego śmiertelne szczątki przeniesiono do kościoła "Matki 
Bożej od Sosny", gdzie od roku 1677 rozwijał swą działalność. Do chwały błogosławionych 
wyniósł go papież Pius VII w 1805 roku, a do chwały świętych - papież św. Pius X w 1909 
roku. W czasie rewolucji w Hiszpanii w latach 1936-1939 relikwie św. Józefa Oriola zostały 
wyrzucone z grobowca i w znacznej mierze zniszczone. Ich część odbiera kult w katedrze  
w Barcelonie. 

Zamyśl się… 
„Klient prosi o gazetę w kiosku, bierze ją ogląda pierwszą 
stronę po czym oddaje, sprzedawca pyta – co pan szukał 
– przeglądałem nekrologi – ale one są na ostatniej stronie 
– ten który mnie interesuje będzie na pierwszej”  

Uśmiech 
Przychodzi kura do kury: 
- Dzień dobry, czy jest mąż? 
- A jest, jest. Jak zwykle grzebie 
przy aucie. 

Coś dla ducha… 
„Cebulka” 

Była sobie kiedyś zła baba, no i umarła. I nie zostało po niej ani jednego dobrego uczynku. 
Uchwycili ją diabli i rzucili do ognistego jeziora. Zaś anioł stróż stoi i medytuje: "jaki by tu 
znaleźć jej dobry uczynek, by Panu Bogu powiedzieć". Naraz przypomniał sobie i rzekł do 
Pana Boga: "Ona, powiada, z warzywnika cebulkę wyrwała i dała żebraczce". I odpowie-
dział Pan Bóg: "Weź, mówi, tę cebulkę, wsadź do jeziora, niech się baba za cebulkę chwyci, 
a ty ją pociągnij; jeśli ją wyciągniesz z tego jeziora, to niech sobie do raju idzie, jeżeli się 
cebulka oberwie, to niech zostanie tam, gdzie jest". 
Pobiegł anioł do baby, podał jej cebulkę: "Naści, powiada, babo, złap się i trzymaj". I począł 
ją ostrożnie wyciągać; już, już miał ją wyciągnąć, gdy inni grzesznicy w jeziorze, zobaczyw-
szy, że ją wyciągają, dalejże czepiać się jej, aby razem z nią się wydostać. A baba była zła, 
bardzo zła, i dalejże nogami wierzgać. "Mnie wyciąga, nie was; moja cebulka, nie wasza." 
Ledwo to powiedziała, cebulka się urwała. I wpadła baba do jeziora i gore po dziś dzień.  
A anioł zapłakał i odszedł.                                                                         /Fiodor Dostojewski/ 

 


