
 

 

Ogłoszenia duszpasterskie 13.03.2022 r.  

Pan moim światłem i zbawieniem moim,  kogo miałbym się lękać?                   

Pan obrońcą mego życia, przed kim miałbym czuć trwogę? W tym trudnym 

czasie Pan nam daje pociechę w słowie i prowadzi nas na spotkanie ze sobą. 

Bowiem jak mówi św. Paweł: Wielu bowiem postępuje jak wrogowie krzyża 

Chrystusowego, o których często wam mówiłem, a teraz mówię z płaczem. 

Ich losem – zagłada. To ci, którzy odrzucają Boże prawo. Jeżeli pragniemy 

mądrości wobec dramatycznego losu narodu ukraińskiego, powróćmy do 

Boga całym swoim sercem, zrywając z grzechem. Bo tylko wtedy Pan 

przyjdzie z pomocą swojemu ludowi, gdy człowiek zerwie z grzechem                  

i będzie słuchał Boga - «To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie!» 

Nie zmarnujmy czasu Wielkiego Postu. Nie wiem czy przepracowaliśmy 

czas pandemii właściwie, chyba nie, obserwując nasze życie i udział                   

w niedzielnych mszach świętych, jak również obecność na adoracji NS. WP 

może nam pomóc uregulować nasze życie wewnętrzne, przez zewnętrzne 

znaki: modlitwy, postu i jałmużny, jak również błagalnej modlitwie o pokój 

na Ukrainie   i na całym świecie. Abstynencja od alkoholu i innych 

uzależnień, odjęcie sobie pokarmu, szczególnie poprzez post o chlebie                  

i wodzie – raz w tygodniu i praktykowanie konkretnej miłości, życzliwości 

wobec siebie. Mogą nam w tym pomóc nabożeństwa: Drogi Krzyżowej                

- piątek o godz. 1630 Gorzkich Żali - niedziela przed mszą św. o godz. 1530. 

Od następnej niedzieli rozpoczynamy Rekolekcje Wielkopostne. 

Bóg zapłać za Waszą ofiarność na Ukrainę. W niedzielę 27.02 do puszek 

zebraliśmy 4777,52 zł.  Organizujemy wyjazd do Lwowa w celu 

przywiezienie kilku rodzin, zabierzemy do Lwowa dary. Proszę o dar 

środków opatrunkowych, bandaży elastycznych, środków przeciwbólowych      

i przeciwgorączkowych – zbieramy je tylko jutro po mszy św. wieczornej. 

Dziękuję rodzinom z terenu naszej parafii, które przyjęły rodziny uchodźców 

wojennych z Ukrainy. Gdyby były kolejne chętne rodziny, to proszę                    

o kontakt z GOPS em, jak również ze mną. Dzięki współpracy umieściliśmy, 

4 rodziny na terenie Gminy. Do jednej z moich placówek przyjmujemy 

rodziny z osobami niepełnosprawnymi i dalej je rozlokowujemy po  
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Przez cierpienie – do chwały zmartwychwstania 

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza   Łk 9, 28b-36 

Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. 

Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się 

lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz                  

i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o Jego odejściu, którego miał 

dopełnić w Jeruzalem. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. 

Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego chwałę i obydwu mężów, stojących przy Nim. 

Gdy oni się z Nim rozstawali, Piotr rzekł do Jezusa: «Mistrzu, dobrze, że tu 

jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza                

i jeden dla Eliasza». Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, 

pojawił się obłok i osłonił ich; zlękli się, gdy weszli w obłok. 

A z obłoku odezwał się głos: «To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie!» 

W chwili gdy odezwał się ten głos, okazało się, że Jezus jest sam. 

A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie opowiedzieli             

o tym, co zobaczyli. 

Oto słowo Pańskie. 
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rodzinach. Nie ustajmy w modlitwie. Na stronie parafii umieściliśmy 

modlitwę ks. kapelana Pana Prezydenta Polski. Módlmy się również tą 

modlitwą.  

Adoracja Najświętszego Sakramentu – od poniedziałku do czwartku                                   

od godz. 1600. proszę niech ten czas będzie szczególną modlitwą za Ukrainą.  

Kancelaria parafialna czynna w tym tygodniu w pon. śr.  1500 - 1600. 

Bóg zapłać IX gr. Rodzin z Zachełmia za troskę o kościół i ofiarę 120 zł. 

Msza św. w intencji tych Rodzin w środę na mszy św. do M.B.N.P. o godz. 

1700. W sobotę zapraszam I gr. 10 Rodzin z Belna. 

W tym tygodniu ze wspólnoty parafialnej odszedł + Włodzimierz Garecki ze 

Ścięgien.  

INTENCJE MSZY ŚW. 14 - 20/03/2022 

14/03/2022 Poniedziałek 

17:00 + Zofii Dubińskiej - gregorianka. 

15/03/2022 Wtorek 

17:00 1. + Zofii Dubińskiej - gregorianka. 

2. + Grzegorza Midak int. rodzeństwa Elżbiety, Marii i Wojciecha z rodz. 

16/03/2022 Środa 

17:00 1. W int. Parafian o łaskę wiary, Boże błog. i opiekę Matki Najświętszej. 

2. O Boże błog. i opiekę M.B.N.P. dla IX gr. z Zachełmia i ich rodz. troszcz. się              

o kościół. 

O Boże błog. zdrowie i potrzebne łaski dla Józefa i Józefy Zielińskich. 

O Boże błog. dar zdrowia dla Józefy Orzechowskiej w 90 rocz. ur. int. dzieci z rodz. 

W int. Stanisławy Barucha w 88 ur. z prośbą o Boże błog. i opiekę M.B.N.P. int. 

córek Barbary i Grażyny i wnucząt. 

Dzięk. za przeżyte 60 lat Wiesławy z prośbą o Boże błog. i opiekę M.B.N.P. na 

dalsze lata oraz dar zdrowia. 

+ Zofii Dubińskiej - gregorianka. 

+ Kazimierza Haba, Józefa Marianny Wiech. 

+ Wandy Radek int. syna Arkadiusza z żoną Moniką. 

+ Franciszka Garyckiego int. wnuczki Ani z rodz. 

+ Stanisława Borowiec int. koleżanek z byłej pracy. 

+ Stanisława Górzyńskiego int. rodz. Żołądek, Papros i Karyś. 

+ Sławomira Garyckiego int. siostry Renaty z rodz. 

+ Kazimierza Bracha int. Urszuli i Krzysztofa Zielińskich z rodz. 

+ Lecha Nawrockiego int. sióstr Barbary i Haliny z rodz. 

+ Bożeny Nuckowskiej - Pardyka int. dyr. i prac. Zakł. Lini Kolej. w Kielcach. 

+ Zdzisława Knez int. siostry z mężem. 

+ Stefanii Rozwadowskiej int. mieszk. Chrustów. 

+ Jerzego Korus int. mieszk. Małych Chrustów. 

+ Marianny Zaręba int. Pracowników Lewiatana. 

+ Czesławy Rasztabiga int. rodz. Wydrychów. 

+ Janiny Kopeć int. wnuka Adama z rodz. 

+ Stanisława Barucha w 30 dniu od uczest. pogrzebu. 

+ Mieczysława Zarzyckiego w 30 dniu od uczest. pogrzebu. 

+ Marii Grabowskiej int. córek z rodz. 

+ Witolda Gębskiego int. brata Waldemara. 

+ Stanisława Pastuszka int. zespołu Jaworzanki. 

+ Włodzimierza Gareckiego int. mieszk. Ścięgien. 

17/03/2022 Czwartek 

17:00 1. + Zofii Dubińskiej - gregorianka. 

2. O łaskę wiary Boże błog. i opiekę M. Bożej dla Patryka z racji im. i ur. 

18/03/2022 Piątek 

17:00 1. + Zofii Dubińskiej - gregorianka. 

2. + Józefa Marianny Sabiny Czesława Dziedzic. 

19/03/2022 Sobota 

08:00 1. + Zofii Dubińskiej - gregorianka. 

2. + Ks. Józefa Piwowarczyka int. Apost. Margaretka. 

20/03/2022 III Niedziela Wielkiego Postu 

08:00 + Marianny Piotra w 32 rocz. śm. Marcina Salwa, Justyny Karola Papros. 

10:00 + Zofii Dubińskiej - gregorianka.                                                                                                                             

12:00 + Jerzego Dobosz w 14 rocz. śm.                                                                           

16:00 rez. Czesław Zimnicki. 


