
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

		

 

 

 Żyjemy w świecie ćwierćprawd i półmroków. Nie znamy do końca 
siebie samych, co dopiero innych ludzi. Nie wynika to bynajmniej jedynie ze 
złej woli. Taki jest świat, w którym żyjemy – nie można łatwo go opisać, nie 
da się go szybko zrozumieć, bo zawsze coś lub ktoś nas zaskoczy, bez trudu 
zdarzy się coś, co zburzy nasz ład, naszą pewność, nasze poukładane życie. 
 Mają oczy, a nie widzą – mówi o nas Ewangelia. Dla takich ludzi 
jak my pomyślany jest Wielki Post. 
 Nie chodzi tylko o zrzucenie masek grzechu – fałszywych 
wyobrażeń dobra, które nakładamy na nasze twarze w poszukiwaniu jakiejś 
zniekształconej formy szczęścia i pokoju. O wiele bardziej Wielki Post jest 
czasem nauki postrzegania swojego życia, innych ludzi, świata w taki 
sposób, w jaki widzi je Bóg. 
 Wszystko, co istotne, dzieje się na płaszczyźnie serca, na dnie naszej 
osobowości, gdzie podejmujemy decyzje, gdzie wypowiadamy nasze TAK 
lub NIE. Wielki Post to te dni, kiedy nasze serce ma znowu przejrzeć, 
kiedy mamy pozwolić, aby zobaczył je sam Bóg. 
 Gdy nasze serce stanie przed Bogiem otworem, wówczas, jak w dniu 
zesłania Ducha Świętego, On nas opanuje. Tak wkroczymy na drogę, która 
doprowadzi nas do zobaczenia ludzi, świata, nas samych w prawdzie. I o to 
właśnie chodzi – nie ma innej drogi do poznania Pana Boga.
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KO RONAW I RU S A

Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie,  
aby koronawirus nie siał więcej zniszczeń  

i aby udało się jak najszybciej opanować epidemię.  
Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym  

i pokój miejscom, do których koronawirus już dotarł.  
Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby, pociesz ich rodziny. 

Wspieraj i chroń personel medyczny zwalczający wirus, 
inspiruj i błogosław tym, którzy starają się opanować sytuację. 
Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał, czujemy się bezradni  

w tej sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia,  
ale ufamy Tobie, 

udziel nam pokoju i zdrowia. 
Matko Boża, chroń nas i opiekuj się nami, 

prowadź nas w miłości do Twojego Syna, Jezusa. Amen. 

Święty Sebastianie, módl się za nami 
Święta Franciszko Rzymianko, módl się za nami 

Święty Rochu, módl się za nami 
Święta Rozalio, módl się za nami 

Święty Karolu Boromeuszu, módl się za nami.

Uruchomiliśmy transmisję online Mszy Świętej 
i nabożeństw z naszego kościoła 

Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na naszej parafialnej 
stronie internetowej. 

Bardzo prosimy, aby pomóc osobom (szczególnie starszym), które 
nie potrafią włączyć transmisji. Dajmy im możliwość 
uczestniczenia we wspólnej, parafialnej modlitwie.



 	
INTENCJE	MSZY	ŚWIĘTYCH	NA	TYDZIEŃ		

23.03	-	29.03	

PONIEDZIAŁEK	23	marca	
18:00  + Emilia i Józef Soszka, wnuk Zbigniew

WTOREK	24	marca

7:00  + Elżbieta i Alojzy Tomiczek

ŚRODA	25	marca

18:00  1) + Jan Mencnarowski 
 2) + Janina i Edward

CZWARTEK	26	marca
18:00  + Józef Żołondek

PIĄTEK	27	marca	

18:00 + Katarzyna i Franciszek Antonik, Wanda i Teodor Szkucik,   
 zięć Franciszek

SOBOTA	28	marca

7:00  + Irena Wrona w 1 rocznicę śmierci, mąż Ludwik, syn   
 Marian, zięć Józef
17:00  +  Bronisława Gola w 1 rocznicę śmierci 

V	NIEDZIELA	WIELKIEGO	POSTU	29	marca	
7:30  + Antoni Zeman w 4 rocznicę śmierci 
9:30  + Maria i Józef Czopnik, Halina i Andrzej   
11:00 + Zygmunt Soszka 

W związku z zaistniałym zagrożeniem prosimy sprawdzać na 
bieżąco naszą stronę parafialną, gdzie będą podawane 
najnowsze komunikaty i wiadomości. Podane intencje 
i informacje w bieżącym numerze mogą ulec zmianie.

OGŁOSZENIA

• Dziękuję za zrozumienie i podporządkowanie się zaleceniom związanym 
ze stanem epidemicznym w naszym kraju. Zachęcam do duchowego 
uczestnictwa we Mszy św. i nabożeństwach dzięki telewizji, radio, 
internetowi - na naszej stronie parafialnej relacja na żywo z naszej 
świątyni. Zachęcam również do odmawiania w domu Koronki do Bożego 
Miłosierdzia, a o godz. 20:30 modlitwy różańcowej – Cała Polska modli 
się za chorych i o ocalenie. 

• W środę Uroczystość Zwiastowania Pańskiego i Dzień Świętości Życia, 
podczas Mszy św. o godz. 18:00 uroczyście będzie można podjąć Duchową 
Adopcję dziecka Poczętego. Zachęcam by w domach podjąć się tego 
zadania. Szczegóły na naszej stronie.  

• W piątek o godz. 18:30 droga krzyżowa transmitowana z naszej 
świątyni. Zapraszam do duchowego udziału w tych wielkopostnych 
nabożeństwach. 

• Bóg zapłać wszystkim, którzy zadbali o piękno naszej świątyni 
w minionym tygodniu. Troskę o kościół powierzamy dziś rodzinom: 
Mikołajczyk, Ohnesorge, Beer, Strzebińczyk, Beer, Kumor, Kumor, Neter, 
Miedziok, Kaplita, Kaplita, Czylok, Filapek z ul. Granicznej. 

• W ramach akcji Wielkanocnej Caritas do nabycia są Baranki i Paschaliki 
w kościele pod chórem, ofiara 5 zł. 

• Nasza świątynia jest otwarta cały dzień, możliwość sakramentu pokuty 
przed i po Mszy św. Sprawy kancelaryjne uzgadniamy telefonicznie. 

• Życzę wszystkim zdrowia duszy i ciała, życzliwości od ludzi i dla ludzi. 
Niech Jezus Lekarz dusz i ciał otworzy nasze oczy na drugiego 
człowieka, szczególnie osoby starsze czy samotne.
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