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 Poniedziałek 2 marca  

 7.30 Za † Joannę Lipską zamiast kwiatów 

od rodziny Sobolewskich i koleżanek. 

 17.00 1. Za † Helenę i Stanisława 

Nowosielskich. 

  2. Za † Jana i Helenę Wierzchoniów. 

 Wtorek 3 marca 

 7.30 Za † Kazimierę Wiszowatą intencja 

imieninowa od córki. 

 17.00 1. Za † Kazimierza Borka intencja 

imieninowa od żony.  

  2. Za † Stanisława Ożarka w 35 rocz-

nicę śmierci intencja rodziny.  

  3. Za † Ryszarda Przybysza intencja 

od córki. 

 Środa  4 marca 

 7.30 Za † Kazimierza Kalinowskiego 

intencja imieninowa od żony.  

 17.00 1. Za † Kazimierę Wiszowatą. 

  2. Za † Kazimierza Mroczkowskiego 

i jego rodziców.  

 Czwartek 5 marca 

 7.30 Za † Piotra Pogłoda  

z ofiar uczestników pogrzebu.  

 17.00 1. Za † Michała Matuszewskiego 

w 8 rocznicę śmierci. 

  2. Za † Jana Drążewskiego 

w 2 rocznicę śmierci.  

 Piątek 6 marca 
 7.30 Za † Andrzeja Delugę 

z ofiar uczestników pogrzebu.  

 17.00 1. Za † Zbigniewa Bednarczyka w 23 

rocznicę śmierci i Zofię i Piotra Bed-

narczyków, Stefanię i Bogdana Mąka.  

  2. Za † ks. Kazimierza Dawidczyka 

i rodziców Dawidczyków i Siedleckich. 

 Sobota 7 marca 

 17.00 1. Za † Mariana Kalinowskiego 

w rocznicę śmierci intencja rodziny. 

  2. Za † Cezarego Marczaka w16 rocz-

nicę śmierci i Stanisława Marczaka.  

 16.00 1. Za † Aleksandra Packa w rocznicę 

śmierci i jego matkę Stanisławę, ro-

dziców Józefę i Rocha Ickiewicz.  

  2. Za † Lucjana Masłowskiego 

i Tomasza Pędzicha.  

  3. Za † Stanisława i Feliksę Lasoc-

kich, zmarzch z rodziny Lasockich. 

  Niedziela  8 marca 
 9.00 Za † Piotra Kordowskiego w 9 roczni-

cę śmierci i wnuczka Jacka intencja 

synów. 

 11.00 W intencji Parafian. 

 16.00 1. Za † Annę Rączkowską 

w 6 rocznicę śmierci, intencja dzieci.  

  2. Za † Aleksandra Gościniaka i Hele-

nę Ciesielską i jej męża i dzieci. 

  3. Za † rodziców Jadwigę i Henryka 

Kuczyńskich, dziadków Kuczyńskich 

i Szczepaników.  

MIŁOŚĆ ABSOLUTNA 

Pan Bóg zabronił Abrahamowi zabicia Iza-

aka. Sam jednak „własnego Syna nie osz-

czędził, ale Go za nas wszystkich wydał” (II 

czytanie). Tak szalone, wręcz gorszące po-

stępowanie Boga tłumaczy tylko jedno: 

miłość do każdego z nas. Jego miłość do 

Jezusa była największa. I jednocześnie Je-

go miłość do Jezusa nie była większa niż 
Jego miłość do każdego z nas. Ponieważ 

Jego miłość wobec nas jest tak samo wielka 

jak Jego miłość do Jezusa. Jest absolutna, 

bo On sam jest Absolutem. 

Śpiewamy: „Zbawienie przyszło przez 
krzyż”, ale to zbyt duże uproszczenie. Krzyż 
to w starożytności tylko narzędzie śmierci. 
Zbawienie przyszło przez miłość Boga, która 
objawia się najpełniej na drzewie krzyża  
i w pustym grobie Jezusa. Chwałę zmar-
twychwstania zapowiada wydarzenie na górze 
Tabor. Piotr, Jan i Jakub byli nie tylko świad-
kami Przemienienia. To ich wybrał Jezus, by 
widzieli Jego władzę nad śmiercią, gdy 
wskrzeszał córkę Jaira. Na górze Tabor do-
strzegli blask Chrystusa, który rozbłyśnie po 

Jego powstaniu z martwych. 
A później dokładnie ci sami 
uczniowie towarzyszyli Mi-
strzowi w Ogrodzie Oliw-
nym, gdzie rozpoczynała się 
Jego męka, prowadząca do 

zwycięstwa. 

Piotr, Jakub i Jan poznali 
Jezusową władzę nad śmier-

cią, widzieli chwałę Zmartwychwstałego 
i byli przy Nim, gdy z miłości do nas rozpo-
czynał swą mękę. To oni najpełniej byli przy-
gotowani na gorszenie krzyża i szok pustego 
grobu, To oni pierwsi doświadczyli prawdy, 
którą niedługo później odkrył największy 
z  starożytności, Święty Paweł. A prawda ta 
brzmi: „Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko 
nam?” (II czytanie). 

ks. Mariusz Rosik 

 

Sakrament małżeństwa 
mają zamiar przyjąć: 

Martyna Marta Czajkowska z Wólki Przekory 
Hubert Kołodziejski z Wincentowa 
    zapowiedź II 

Wioleta Czerska z Gładczyna 
Marcin Pawlak z Popowa Kościelnego 
    zapowiedź II 

Ktokolwiek znałby przeszkody między tymi osobami 
zobowiązany jest powiadomić Kancelarię Parafialną. 

Polecamy Bogu zmarłego 
 

ś†p 

JACKA DAWIDCZYKA 

z Pniewa Kolonii 

Przeżył 32 lata. 

W jego intencji zostanie odprawionych 

5 Mszy Świętych 

z ofiar uczestników pogrzebu. 

CHLUBA 

W dzień Pana naszego Jezusa ja będę 
waszą chlubą, tak jak i wy moją 

(2 Kor 1,14) 
Oby w dniu Pana naszego Jezusa, czyli 
w Dniu Ostatecznym, 

rodzice byli chlubą swych dzieci,  
a dzieci - rodziców; 

nauczyciele byli chlubą swych uczniów, 
a uczniowie - nauczycieli; 

przełożeni byli chlubą dla swych pod-
władnych, a podwładni - przełożonych: 

kapłani byli chlubą swych wiernych, 
a wierni - kapłanów. 

Obyśmy wszyscy wzajemnie byli dla siebie 
chlubą! 

CHWIEJ 

Bóg mi świadkiem, że w tym, co do was 
mówię, nie ma równocześnie „tak”  
i „nie”. 

(2 Kor 1,18) 

„Chwiej” jest to człowiek, u którego równo-
cześnie jest „tak” i „nie” w tej samej sprawie, 
czy zagadnieniu. 

Niech się taki człowiek nie dziwi, że jest 
u wszystkich w pogardzie i lekceważeniu. 

Nie wolno mi być „chwiejem”. 

Mam być chrześcijaninem, dla którego „tak” 
jest zawsze „tak”, a „nie” jest zawsze „nie”. 

„Pawłowy siew” Władysław Kluz . 

Parafia 
(Greckie słowo paroikia zna-

czy obszar, obwód). 
Obszar stanowiący jednostkę administracji 

kościelnej, na czele której stoi proboszcz. Jeże-
li parafia jest większa wówczas w pracy poma-
gają mu księża wikariusze. Każda parafia ma 
swój kościół parafialny. W biurze parafialnym 
znajdują się księgi chrztów, małżeństw i zgo-
nów. Kilka parafii tworzy dekanat, zaś kilka 
lub kilkanaście dekanatów diecezję. 

 



Dzisiejszą, drugą nie-
dzielę Wielkiego Postu, na-

zywamy niedzielą 
Przemienienia Pańskie-

go ze względu na prokla-
mowaną dziś perykopę 
ewangeliczną o tym wyda-
rzeniu lub niedzielą Abra-
hama z uwagi na pierwsze 
czytanie, mówiące o tej 
postaci. Podziwiając wiarę 
Abrahama i myśląc o chwale Chrystusa, któ-
rej przedsmak widzieli Apostołowie na górze 
Tabor. Dziś także Pierwsza Niedziela mie-
siąca-Adoracyjna przygotowująca do odwie-
dzin M.B. w kopi obrazu Jasnogórskiego.  

W dzisiejszą niedzielę ,,Ad Gentes” soli-

daryzujemy się z misjonarzami na całym świe-

cie jest zbiórka do puszek na rzecz misji.  

W tym tygodniu przypadają: 

pierwszy czwartek - pry-

watna Adoracja Naśw. Sa-

kramentu od godz. 16.00, 

pierwszy piątek i pierwsza sobota 

miesiąca -  Spowiedź w pierwszy 

piątek w czasie Drogi Krzyżowej. W pierw-

szą sobotę - Różaniec po Mszy św. porannej. 

W każdy piątek 

o godz. 16.30 
w kościele. Zachęcamy 

dorosłych, dzieci i młodzież do 

uczestnictwa w tych nabożeń-

stwach. Szczególnie zobowią-

zane są dzieci komunijne. 

W tym tygodniu będziemy się 

modlić za dzieci, które przystą-

pią do Generalnej Komunii Św., 

ich rodziców i chrzestnych oraz katechetów. 

W dzisiejszą Drugą 

Niedzielę Wielkiego 

Postu, po mszy św. o godz. 9.00. Uczestnicząc 

w nich możemy uzyskać Odpust Zupełny czyli 

darowanie przez Boga kary doczesnej za grze-

chy, które zostały odpuszczone co do winy. 

Odpust ten możemy ofiarować za siebie lub za 

zmarłych. Trzeba być w stanie łaski uświęcają-

cej, przyjąć komunię św. pomodlić w intencjach 

Ojca Św. i wyzbyć przywiązania do grzechu. 

Ogłoszenia 
W sobotę 7 i 14 marca w sklepach p. Słom-

ków, Borowców i Kisie-

lów, będzie zbiórka żyw-

ności dla najbardziej potrze-

bujących tzw. Jałmużna 

Wielkopostna. Również będzie 

zbiórka różnych rzeczy np. odzieży, sprzętu 

domowego użytku, mebli i innych. dla jednych 

zbędnych, ale innym bardzo potrzebnych. 

W soboty w Sali Katechetycznej lub na telefon 

do p. Elizy Nożykowskiej - 517 776 231.  

Rekolekcje Wielkopostne będą w naszej 

parafii 15, 16 i 17 marca i poprowadzi je ks. 

mgr Wojciech Kućko z Rzymu. Natomiast 18 

marca będzie Wizytacja Biskupia w naszej 

Parafii, którą przeprowadzi ks. Bp Roman 

Marcinkowski. W czasie wizytacji będziemy 

obchodzili Jubileusz 200-lecia powstania Kół 

Żywego Różańca w naszej parafii 

i wprowadzenie Relikwii Św. Stanisława Kost-

ki, który jest patronem dzieci i młodzieży. 

Zostały wywiezione śmieci z cmentarza 

- koszt 5.200 zł. Dziękujemy p. Jerzemu 

Abramczykowi za bezpłatny załadunek. 

W przyszłą niedzielę będzie zbiórka do 

puszek na ogrzewanie kościoła, gdyż mamy 

do zapłacenia 3.015zł. 

Prosimy o pozostałe listy Kół 
Różańcowych i sprawdzenie czy 
dobrze wpisane są imiona i na-
zwiska członków poszczegól-
nych Kół Różańcowych i wpisanie 
tych którzy są w różańcu 50 i więcej lat. Listy 
wyłożone są na stolikach za ławkami.  

Za tydzień – trzecia niedziela Wielkiego 

Postu i Dzień Kobiet. Matki, siostry, żony, 

narzeczone i koleżanki polećmy w modlitwie 

Panu Bogu i postarajmy się, żeby tego dnia 

każdy miał powód do radości. 

SPOTKANIA: 

Dziś po Mszy św. o godz. 9.00 spotkanie 

dla dzieci z klas IV, przygotowujących się do 

Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu św. 

W piątek po Drodze krzyżowej próba  

do bierzmowania.  

W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 

16.00 próba do bierzmowania. 

 

 

Co znaczy być chrześcijaninem? 
3. Co miał na myśli Jezus wzywając 
do nawrócenia w przypowieści? 
Przypowieś ć  o śynu marnotrawnym bar-

dzo obrazowo wyjaś nia, ćo znaćzy nawro će-
nie. Marnotrawny śyn ćhćiał ćhodzić  wła-
śnymi drogami i śzukać  śzćzęś ćia z dala od 
domu ojća w przyjemnoś ćiaćh i grzećhaćh 
tego ś wiata. Najmniej przejmował śię tym, 
ćo o tym myś lał jego ojćieć. Gdy dotarło do 
niego, z e zabrnął w ś lepą ulićzkę, ukorzył śię 
i wro ćił do ojća ze śkruśzonym śerćem. Było 
mu bardzo z al, z e tak zniewaz ył jego miłoś ć . 
Wiedział, z e nie moz e ćofnąć  tego, ćo śię 
śtało. Jedyne, ćo mo gł zrobić , to wyznać  
śwoją winę i, ufająć w dobroć  i łaśkę ojća, 
prośić  go o wybaćzenie. Szćzeroś ć  jego na-
wro ćenia potwierdził tym, z e odtąd był go-
to w pośłuśznie śłuz yć  śwemu ojću. A ojćieć 
wziął go w ramiona, dał mu pierś ćien  i śan-
dały i urządził ś więto bez jakićhkolwiek 
wyrzuto w. Wina zośtała przebaćzona, rela-
ćja przywro ćona. W ten śpośo b zagubiony 
śyn zaćzął z yćie na nowo, jak to w przypo-
wieś ći wyraził jego ojćieć: 

„Ten mój syn był umarły, a znów ożył; 
zaginął, a odnalazł się.” (Ew. Łk15,24) 

Jezuś ćhćiał przez tę przypowieś ć  wyra-
zić , z e Bo g pragnie przyjąć  jak właśne 
dziećko i wybaćzyć  tym, kto rzy śzćzerze 
z ałują śwoićh grzećho w. Jezuś ćhćiał tez  
kaz demu „marnotrawnemu śynowi” wś ro d 
ludzi dodać  nadziei, z e droga powrotna do 
domu Ojća śtoi otwarta, a Ojćieć w śwej 
miłoś ći nawet ćzeka i wypatruje na niej, 
kiedy dziećko powro ći. Dla tego, kogo ta 
miłoś ć  głęboko poruśza, nawro ćenie bę-
dzie taką radoś ćią, jak radoś ć  śyna, kto re-
mu wolno wro ćić  do domu.  

4. „Pójdź za mną!” – o powadze naśla-
dowania Jezusa 

W Ew. Łk 9,23-26 bezpoś rednio po pierwśzej 
zapowiedzi męki Jezuśa znajdują śię naśtępu-
jąće śłowa, kto re dobitnie wyraz ają, jak po-
waz ną rzećzą jeśt naś ladowanie Jezuśa, ćzyli 
innymi śłowy z yćie jako ćhrześ ćijanin. 

„Potem mówił do wszystkich: Jeśli 
kto chce iść za Mną, niech się zaprze sa-
mego siebie, niech co dnia bierze krzyż 

swój i niech Mnie naśladuje! Bo kto chce 
zachować swoje życie, straci je, a kto 
straci swe życie z mego powodu, ten je 
zachowa. Bo cóż za korzyść ma czło-
wiek, jeśli cały świat zyska, a siebie za-
traci lub szkodę poniesie? Kto się bo-
wiem Mnie i słów moich zawstydzi, tego 
Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy 
przyjdzie w swojej chwale oraz w chwa-
le Ojca i świętych aniołów.” 

Choćiaz  to tak powaz ne śłowa, rzadko 
kto traktuje je dziśiaj powaz nie. Jedynie 
jednośtki śpoś ro d wielu ludzi okreś lają-
ćyćh śię jako ćhrześ ćijanie rzećzywiś ćie śię 
nad tym zaśtanawiają. Ten, kto ćhće być  
ćhrześ ćijaninem, muśi śobie jednak śtawiać  
pytania o to, ćo praktyćznie znaćzy zaprzeć  
śię śamego śiebie, brać  śwo j krzyz , śtraćić  
śwe z yćie dla Jezuśa, nie wśtydzić  śię Jego 
i Jego śło w. Jezuś bowiem powiedział to 
„do wśzyśtkićh”, nie tylko do wąśkiego gro-
na ućznio w, kto rzy śię śzćzego lnie przejęli 
tym, ćzego naućzał. Cdn. 

 

Po raz piąty obchodzimy dziś Narodowy 

Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych". 

W ostatnich latach ich bohaterska i tra-

giczna zarazem historia coraz częściej staje 

się przedmiotem zainteresowania, także 

wśród przedstawicieli młodego pokolenia. 

Wzrost zainteresowania dziejami Żołnierzy 

Wyklętych nie wynika jedynie z faktu, że 

były one przez wiele lat zakłamywane lub 

przemilczane. Historia całych oddziałów 

i pojedynczych żołnierzy powojennego pod-

ziemia pomaga kształtować patriotyczną po-

stawę, inspiruje do działania na rzecz wspól-

nego dobra. 

„Żołnierzami Wyklętymi” zwykło się nazy-

wać żołnierzy polskiego podziemia niepodle-

głościowego, którzy pięć lat okupacji nie-

mieckiej zmuszeni byli zamienić na idący ze 

wschodu, niczym burza, stalinowski reżim.  

 

 


