
 

 

III Niedziela Wielkiego Postu 7.03.2021 

Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus przybył do Jerozolimy. Droga 

Jezusa do Jerozolimy: Troska o świątynię - miejsce chwały Boga, troska              

o człowieka – czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga. Zburzenie 

świątyni – ukrzyżowanie Jezusa. On odbuduje świątynie, aby na zawsze 

pozostać z nami. Znając ludzkie serce, pragnie ciągle budować w nas 

świątynię swojej chwały, gdyż chwałą Boga jest żywy człowiek. 

Rozpoczęliśmy doroczne rekolekcje wielkopostne, które poprowadzi                

ks. Andrzej Krzesiński z diec. Warszawskiej – witamy w naszej wspólnocie 

parafialnej.                                                                                                      

Dzisiaj msze św. o – 800, 1000, 1200, 1530  - Gorzki Żale, 1600 – Msza św.                                                                          

Poniedziałek - 900, 1100, 1700, 1830, Wtorek- 900, 1100, 1700, 1830                                                                          

Spowiedź będzie w trakcie mszy św. w miarę możliwości, a we  wtorek 

pół godz. przed mszami.                                                                                 

Proszę o dar modlitwy i osobistej ofiary za nasze rekolekcje parafialne. 

Adoracja N.S. w środę i czwartek od godz. 1600. Dziękuję za Wasze 

świadectwo wiary i obecność na Drodze Krzyżowej w piątki o godz. 1630             

i Gorzkich Żalach w niedziele o godz. 1530. 

Kancelaria parafialna czynna w środę, piątek od 1500 - 1600 

 

Bóg zapłać Rodzinom V gr. z Belna za troskę o kościół i ofiarę 140 zł.               

W sobotę zapraszam VI gr. z Belna. Msza św. w int. V w środę o godz. 1700. 

Policja prosi o ostrożność w kontaktach z seniorami osób postronnych, które 

podają się za policjantów lub urzędników oczekujących wydania pieniędzy. 

Znowu nasilają się oszustwa na policjanta, wnuczka lub inne osoby, 

oczekujące od Was pomocy finansowej. 

Dzieliłem się z Wami troską znalezienia dekarza, aby naprawić 

przeciekający dach i niestety o czym mówię ze smutkiem, kolejny raz 

nastąpiło zalanie. Mam dobrą wiadomość, dach został naprawiony i mam 

nadzieję, że już nie będzie zacieków. Jak podeschnie, to odnowimy tą część. 
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Zapowiedź męki i zmartwychwstania  

 

Słowa Ewangelii według świętego Jana    J 2,13-25 

Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy.                       

W świątyni napotkał tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie oraz 

siedzących za stołami bankierów. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze 

sznurków, powyrzucał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, 

porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy 

sprzedawali gołębie, rzekł: „Weźcie to stąd, a nie róbcie z domu Ojca mego 

targowiska”. Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: „Gorliwość  

o dom Twój pożera Mnie”. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: 

„Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?” Jezus 

dał im taką odpowiedź: „Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę 

ją na nowo”. Powiedzieli do Niego Żydzi: „Czterdzieści sześć lat budowano 

tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?” 

On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy więc zmartwychwstał, 

przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu                

i słowu, które wyrzekł Jezus. Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie 

Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w imię Jego, widząc znaki, 

które czynił. Jezus natomiast nie zwierzał się im, bo dobrze wszystkich znał           

i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, 

co się kryje w człowieku.               Oto słowo Pańskie. 
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INTENCJE MSZY ŚW. 08 - 14/03/2021 

08/03/2021 Poniedziałek 

09:00 O Boże błog. opiekę M. Bożej dla Sióstr Różańcowych ze Ścięgien. 

11:00 O dar zdrowia Boże błog. i opiekę Matki Najśw. dla ks. Grzegorza 

          Sęk int. Apostolatu Margaretka. 

17:00 + Kazimiery 3 rocz.śm. Władysława Tkacz. 

18:30 + Ireneusza Maruszak - gregorianka. 

09/03/2021 Wtorek 

09:00 W int. Parafian o łaskę wiary i przyjęcia Miłosierdzia Bożego. 

11:00 + Ks. Kan. Wacława Ścierskiego. 

17:00 + Grzegorza Wydrych z racji imienin. 

18:30 + Ireneusza Maruszak - gregorianka. 

10/03/2021 Środa 

17:00 

1. W int. Parafian w dzięk. za dar rekolekcji o umocnienie wiary. 

2. W int. rodz. V gr. z Belna o Boże błog. i opiekę Matki Bożej. 

O Boże błog. zdrowie opiekę Matki Bożej dla Tymoteusza int. rodziców. 

W int. Tomasza Skowron o dar zdrowia wiarę i nadzieję oraz 

wstawiennictwo M. Bożej int. córki. 

+ Ireneusza Maruszak - gregorianka. 

+ Stanisławy Korus int. bratanicy Czesławy z rodz. 

+ Mariana Gosek int. mieszk. Chrustów. 

+ Katarzyny Wawrzak. 

+ Kazimiery Białek int. mieszk. Ścięgien. 

+ Mieczysławy Bernatek int. syna Jerzego z żoną Alicją. 

+ Janiny Garyckiej int. mieszk. Zachełmia. 

+ Janiny Tadeusza Jończyk int. syna z żoną z rodz. 

+ Marka Kiwiorskiego int. Ani i Wojtka Kosakowskich. 

+ Stefanii Rajczyk int. brata Stanisława z żoną. 

+ Bronisławy Religa int. córki Romany z rodz. 

+ Mieczysławy Wiktór int. Artura Zbigniewa Joli Kudzia. 

+ Kazimierza Wawrzeńczyk int. żony Zofii. 

+ Władysławy Fąfara int. Stanisława i Lidii z rodz. 

+ Wandy Starz int. syna Jarosława z żoną i wnukiem Maksymilianem. 

+ Krzysztofa Bracha w 30 dniu od pogrzebu. 

+ Stanisława Orzechowskiego w 30 dniu. 

+ Marii Oszczepalskiej int. Janiny Jerzego Moćko. 

+ Stefanii Adamiec int. siostry z rodz. 

+ Mariana Zychowicz int. mieszk. Chrustów. 

+ Justyny Zagdańskiej int. Ryszarda Grażyny Wawszczak i Janiny Jędryka. 

+ Zofii Papros, Marii Stanisława Romana Genowefy Tadeusza Drożdż int. 

   Moniki z dziećmi. 

11/03/2021 Czwartek 

17:00 1. + Ireneusza Maruszak - gregorianka. 

2. + Tomasza Jana Borek, Władysława Żołądek. 

12/03/2021 Piątek 

17:00 1. + Ireneusza Maruszak - gregorianka. 

2. + Marianny Łukomskiej int. przyjaciół z Os. Wrzosy. 

13/03/2021 Sobota 

08:00 1. + Ireneusza Maruszak - gregorianka. 

2. + Grzegorza Midak z racji imienin int. siostry Elżbiety z mężem i rodz. 

14/03/2021 IV Niedziela Wielkiego Postu 

08:00 + Rozalii Piotra Dziedzic, Bronisławy Władysława Zagdańskich, 

             Mieczysława Młodawskiego. 

10:00 + Marianny Piotra w 31 rocz. śm. Marcina Salwa. 

12:00 + Henryki Stanisława Jończyk. 

16:00 + Ireneusza Maruszak -  gregorianka. 

 


