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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
1. Dziś II Niedziela Wielkiego Postu – w naszej parafii II dzień i zakończenie wizytacji
kanonicznej, którą przeprowadza ks. bp Adam Wodarczyk. Zapraszamy na Gorzkie
Żale z kazaniem pasyjnym o godz. 16.15.
2. W dzisiejszą niedzielę przed kościołem zbiórka na Fundusz Misyjny Ad Gentes.
3. Spotkanie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich odbędzie się dziś o godz. 14.30.
4. Za tydzień kolekta przeznaczona będzie na budowę nowego kościoła i klasztoru.
W ubiegłym miesiącu z kolekty przeznaczono na ten cel 5540 zł.
5. W okresie Wielkiego Postu zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych na nabożeństwa Drogi
Krzyżowej - w każdy piątek po Mszy św. o 7.00 i 17.00 oraz w środy po Mszy św. o 18.00.
Dzieci uczestniczą w Wielkim Poście we Mszy św. i Drodze Krzyżowej w każdy piątek
o 17.00. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym - w niedziele o 16.15. Zachęcamy do
składania zalecek za zmarłych, w intencji których będziemy się modlić w czasie Drogi
Krzyżowej.
Wierni, którzy odprawią pobożnie Drogę Krzyżową mogą zyskać odpust zupełny, spełniając
przy tym zwykłe warunki odpustu.
6. Zachęcamy do postu i innych uczynków pokutnych, zwłaszcza dzieł miłosierdzia,
ograniczenia spożycia napojów alkoholowych, a także do zadeklarowania abstynencji na
czas Wielkiego Postu lub dłuższy. Deklaracje wystawione są na stoliku pod chórem.
7. Od wtorku rozpoczynamy nowennę do św. Józefa, którą będziemy odmawiać po Mszach
św. lub podczas nabożeństw.
8. W piątek obchodzimy rocznicę wyboru papieża Franciszka na Stolicę Piotrową.
Pamiętajmy o nim w modlitwie.
9. Wyjazd na dziękczynną pielgrzymkę młodzieży za dar bierzmowania do Wadowic
i Zabawy (Sanktuarium bł. Karoliny Kózkówny – patronki młodzieży) – w sobotę
o godz. 7.00. W sanktuarium bł. Karoliny zostanie odprawiona Msza św. w int. młodzieży
naszej parafii.
10. Bóg zapłać za sprzątanie naszej świątyni. Chętnych zapraszamy w poniedziałek po Mszy
św. o 18.00 lub w sobotę o godz. 8.00.
11. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, którą można nabyć wychodząc z kościoła.
W ostatnim tygodniu, przeżywszy 80 l. zmarła nasza parafianka śp. Anna ZYS-RUSIECKA
z ul. Bałtyckiej. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie…
Za wszelkie ofiary, modlitwy i wyrazy życzliwości składamy serdeczne podziękowania
„Bóg zapłać”. Cała nasza wspólnota parafialna kieruje w stronę Księdza Biskupa Adama
słowa wdzięczności za obecność wśród nas, za słowo pasterskie skierowane do każdego
z nas, za udzielenie sakramentu bierzmowania naszej młodzieży, za modlitwę w naszej
intencji oraz za cały trud kanonicznej wizytacji naszej parafii. Niech Maryja, św. Józef
i św. Antoni wspierają w pasterskim posługiwaniu w naszej archidiecezji.

INTENCJE MSZY ŚW. 8.03 – 15.03.2020
II Niedziela Wielkiego Postu – wizytacja kanoniczna – 8.03
7.00 Za ++ rodziców Gertrudę i Piotra KOSIECKICH.

Za + Kazimierza JASTRZĘBSKIEGO w kolejną rocz. śm.
Za + Irenę LIGOCKĄ – SOKOŁOWSKĄ w 1. rocz. śm.
Suma pontyfikalna: w int. Parafian.
Przez wstaw. Matki Bożej w int. kobiet w dniu ich święta.
W int. Jolanty PALUS z ok. 60. rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o Boże
błog., wiarę i zdrowie dla niej i całej rodziny.
17.00 Za ++ Adama OZGA w 5. rocz. śm., rodziców Stanisławę, Henryka i Józefa.
Poniedziałek – 9.03
7.00 Za + Zbigniewa KUBIEŃ.
18.00 W int. Franka z ok. 5. rocz. ur. z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę Anioła Stróża.
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Wtorek – 10.03
7.00 Za + Bogumiłę w 10. rocz. śm.
18.00 W int. Beaty i Adama SAMKIEWICZ z prośbą o Boże błog. i zdrowie.
Środa – 11.03
7.00 Za + ojca Zygfryda MROZEK.
18.00 Za ++ Weronikę ZIEMBA i Elżbietę BOGACKĄ.
18.00 Za + Antoniego MOKRY w 6. rocz. śm.
Czwartek – 12.03
7.00 W int. Heleny z ok. 80. rocz. ur. z prośbą o Boże błog. i zdrowie.
18.00 Za ++ Beatę DYRDA w 6. rocz. śm. i Bartosza KUROWSKIEGO w 7. rocz. śm.
Piątek – 13.03
7.00 Za + wujka Zygfryda MROZEK.
17.00 Za + Stanisława BERNACKIEGO – int. od rodziny NOWAKÓW.
Sobota – 14.03
7.00 Za + Helenę GASEK – int. od bratanicy Danuty z rodziną.
18.00 Za ++ braci, bratowe, Mariannę oraz z rodziny.
III Niedziela Wielkiego Postu – 15.03
7.00 Za ++ Antoniego TOMALA, rodziców, teściów i rodzeństwo.
8.30 Za ++ Gabrielę i Zygmunta STELLMACHÓW.
10.00 W int. Dominika z ok. ur. i zdawanego egzaminu maturalnego z podz. za otrzymane
łaski z prośbą o potrzebne łaski i Dary Ducha Świętego.
11.30 W int. Parafian, dzieła budowy nowego kościoła i klasztoru oraz ofiarodawców.
14.00 Msza chrzcielna: w int. Szymona BRZOZA
17.00 Za ++ rodziców Klarę i Stanisława POCZTOWSKICH, siostrę Edwardę oraz braci
Adama i Zdzisława.
Msza św. gregoriańska: Za + Elżbietę WYCIŚLIK (od 1 do 30 marca 2020)
Można zamawiać Msze św. gregoriańskie i do Dworu Niebieskiego (30 Mszy św. bez przerwy),
a także tzw. intencje bezterminowe, czyli bez określenia daty i godz. odprawienia takiej Mszy.
Przy furcie można także zamawiać intencje do Mszy św. zbiorowych. Msza św. zbiorowa to
jedna Msza św., podczas której odprawia się intencje złożone przez kilka osób, za ich wiedzą
i zgodą.
KOMENTARZ DO DZISIEJSZEJ EWANGELII

(Mt 17, 1-9)
Trzy oblicza chwały
Na dwóch wzgórzach Jezus ukazuje swoją tajemnicę najbliższym Mu uczniom. To Tabor
i Kalwaria, góra przemienienia i wzgórze męki. Na Taborze Jezus objawia Piotrowi, Jakubowi

i Janowi piękno swej Boskiej chwały, a Ojciec potwierdza wobec apostołów
Jego tożsamość umiłowanego Syna. Na Kalwarii Jezus objawia chwałę
swojego umęczonego oblicza, ukryte piękno miłości do końca. Jedynie Jan
jest świadkiem dwóch objawień, dwóch wyrazów piękna chwały Jezusa, tej
świetlistej i tej krwawej. Tabor jest umocnieniem dla uczniów i dla nas
przed Kalwarią, a jednocześnie zapowiedzią radosnej chwały
zmartwychwstania. Czy potrafię dostrzegać obecność i piękno Jezusa
w mojej codzienności, zarówno w chwilach radości, jak i cierpienia?
Jezu, miłość wyraża swoje piękno na różne sposoby. Od Ciebie pragnę się uczyć
promieniowania miłością w każdych okolicznościach mojego życia.
s. Anna Maria Pudełko
TO JEDNO Z NAJMOCNIEJSZYCH ZDAŃ
PAPIEŻA NA WIELKI POST
„Nie pozwólmy zatem, aby ten czas łaski
przeminął daremnie, w zarozumiałym złudzeniu,
że to my jesteśmy panami czasów i sposobów
naszego nawrócenia ku Niemu”. To, w mojej
ocenie,
jedno
z
najmocniejszych
zdań
tegorocznego Orędzia papieża Franciszka na
Wielki Post.
Warto je sobie obrać za motto tego czasu. Wszak dany jest on nam po to, byśmy zmienili nasze
myślenie na temat Boga, świata, siebie samych i swojego życia. Ta zmiana myślenia, a więc
nasze nawrócenie dokonuje się wówczas, gdy zbliżamy się do Boga. Służą temu, jak dobrze
wiemy, trzy drogi: post, modlitwa i jałmużna.
W doświadczeniu kuszenia Jezusa na pustyni – o czym czytamy w pierwszą niedzielę
Wielkiego Postu – z łatwością można rozpoznać kuszące obietnice szczęśliwego życia,
rozwinięte przed ludzkimi oczami niczym barwny, wschodni dywan przyjemności.
Rozpoznajemy tu nasze tęsknoty za zdobyciem pokarmu bez pracy, bezpieczeństwa bez Boga,
władzy bez odpowiedzialności za własne czyny. Życie łatwe, przyjemne, pozbawione trosk
i problemów. To właśnie te pokusy dają nam fatalne złudzenie, że to my jesteśmy panami życia
i czasu; że wszystko zależy tylko i wyłącznie od nas. Wielki Post to dla nas kolejna szansa, by
wyrwać się z tego złudzenia i otrząsnąć z odrętwienia. W jaki sposób? Postem, modlitwą
i jałmużną.
W sens postu wprowadza nas słowo „pokuta”. Myli się jednak ten, kto sądzi, że w poście
chodzi o pokutowanie rozumiane jako cierpienie dla samego cierpienia. Na pewno nie. Post jest
narzędziem, poprzez które możemy dotknąć cierpiącego Chrystusa, współcierpieć z Nim,
„dopełniać braki udręk Chrystusa” (Kol 1,24). Ten wymiar postu powinien być absolutnie
pierwszorzędny. W tym kontekście dobrze widać, że w poście chodzi o zdecydowanie więcej
niż tylko o rezygnację ze spożywania mięsa. Mówiąc wprost – post ma być przede wszystkim
zewnętrznym, praktycznym wyrazem mojego zjednoczenia ze współcierpiącym Jezusem.
Podejmuję wyrzeczenie, trud a może nawet cierpienie, ponieważ chcę być blisko cierpiącego
Jezusa. Post nie zaczyna się w żołądku. Post zaczyna się w sercu.
Modlitwa to drugie narzędzie wielkopostnego nawrócenia. Napisze papież Franciszek: „Chodzi
o dialog serca z sercem, przyjaciela z przyjacielem. Właśnie dlatego w okresie Wielkiego Postu
tak ważna jest modlitwa. Jest ona nie tyle obowiązkiem, ile wyraża potrzebę odpowiadania na
miłość Boga, która nas zawsze uprzedza i wspiera”. Modlitwa nie jest wypowiadaniem swoich
słów do Boga. Jest wypowiadaniem do Boga słów otrzymanych uprzednio od Niego –
włożonych w nasze usta, a wcześniej w serce, przez Pana. Dla chrześcijanina modlitwa Słowem

Bożym jest fundamentalna. „Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi” (Mt 6,7). Właśnie – nie
gadajcie. Słuchajcie. Nasłuchujcie Słowa wypowiadanego przez Boga. Módlcie się tym
Słowem.
ks. Bartosz Rajewski
deon.pl
KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO O EUCHARYSTII
Jak jest określana Eucharystia?
KKK 1331
Komunią, ponieważ przez ten sakrament jednoczymy się z Chrystusem, który
czyni nas uczestnikami swojego Ciała i swojej Krwi, abyśmy tworzyli z Nim
jedno ciało (Por. 1 Kor 10, 16-17). Nazywa się jeszcze Eucharystię rzeczami świętymi (ta
hagia; sancta) 147 Konstytucje Apostolskie, 8, 13, 12; Didache, 9, 5; 10, 6. i jest to pierwotne
znaczenie "komunii świętych" (świętych obcowania), o której mówi Symbol Apostolski.
Nazywa się ją również chlebem aniołów, chlebem z nieba, lekarstwem nieśmiertelności (Św.
Ignacy Antiocheński, Epistula ad Ephesios, 20, 2). wiatykiem...
KKK 1332 Mszą świętą, ponieważ liturgia, w której dokonuje się misterium zbawienia, kończy
się posłaniem wiernych (missio), aby pełnili wolę Bożą w codziennym życiu.
ŚWIĘCI I WIELCY LUDZIE O EUCHARYSTII
Kiedy przyjmiecie naszego Pana, starajcie się zamknąć oczy ciała i otworzyć oczy duszy,
a zobaczycie Go w sercu waszym.
św. Teresa
Z KRONIKI PARAFIALNEJ

15.02.2020 Wyjazd do Istebnej na kulig, do chaty Kawuloka i Pustelni Franciszkańskiej
w Jaworzynce
Z CZEGO SIĘ ŚMIEJOM U ANTKA NA WINKLU

Londyn. Potworna mgła. Zderzenie dwóch samochodów.
- Gdzie pan stanął?! – denerwuje się kierowca jednego z nich.
- Jak to gdzie?! Nie widzi pan, że to mój garaż?
***
Wydawca odrzuca debiutancki tomik młodego poety.
- Ależ, proszę pana, moja matka płakała czytając te wiersze! – oburza się poeta.
- W takim razie proszę je spalić i więcej nie robić przykrości mamie!

