
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 17.03 św. Patryka, biskupa.(wsp. dowolne)  
1600 + Stanisława Kija (r. śm.) zm. z rodziny Kijów  
1630 + Henryka Pękalskiego z int. Jerzego i Henryki Boszczyk  
Wtorek 18.03 Dzień Powszedni  
1600 + Tadeusza Kruka (r. śm.) Władysława, Helenę Kruk, Danutę Stokowiec  
1630 + Stanisława Kaczora (r. śm.) Wandę Kaczor, zm. z rodziny Kowalskich z int. rodziny   
Środa 19.03 św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny (uroczystość)  
1600  1) w int. ks. Proboszcza zam. Kwaśniewscy, Angielscy i Bochnaccy z par. Gnojno 
         2) w int. ks. Proboszcza od Kółka Różańcowego z Falek z par. Gnojno 
Czwartek 20.03 Dzień Powszedni 
1600 + Józefa Woźniaka (imieninowa) 
1630 + Sławomira Brzozę zam. matka z rodziną  
1800 W int. ks. Proboszcza Józefa Knapa 
Piątek 21.03 Dzień Powszedni 
1600 1) + Anielę Wieczorek, Władysława, Jana, Mariannę, Piotra, Stefanię Metryków i Ma-
riana Wieczorka z int. rodz. Metryków 
        2) Jana, Henryka, Helenę, Franciszkę Węgrzynów, Tadeusza Salamona z int. rodziny  
Sobota 22.03 Dzień Powszedni 
700 + Józefa Daleszaka (imieninowa), Annę, Henryka, Mariana Daleszaków – zam. syn 
Krzysztof z rodzina 
1600  1) + Józefa Wawrzeńczyka z int. żony   
         2) + Reginę Kasperek-Ciciorę od współpracowników Urzędu Pocztowego  
Niedziela 23.03 III Niedziela Wielkiego Postu  
800 + Władysława,  Edwarda Kasperków, Reginę Kasperek-Ciciorę 
1000  + Józefa, Antoninę Wieczorek, Magdalenę Woźniak, Krystynę, Krzysztofa Krąż z int 
rodziny 
1200 O Boże bł. i potrzebne łaski dla Julii z okazji 5 r. ur. i dla jej rodziców z int. babci 
1600 Msza Święta za parafię  
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Komentarz… 
„Najpierw musisz być człowie-
kiem, a dopiero potem możesz 
być urzędnikiem, robotnikiem, 
nauczycielem, księdzem, leka-
rzem. Bo chociaż twój zawód jest 
ważny, czcigodny, nie może on 
przeróść twojego człowieczeń-
stwa. Bo chociaż instytucja, w 
której pracujesz, może być wiel-
ka, poważna, święta – nie wolno 
ci się stać jej bezwolnym narzę-
dziem; trzymając się sztywno jej 
przepisów, niszczysz ludzi – za-
miast im służyć. Żadna z nich nie 
potrafi zdjąć z ciebie odpowie-
dzialności za twoje postępowanie 
jako człowieka.   /ks. M. Maliński/ 

 
„Jestem  

przekonany,  
że jeżeli każdy  

postanowi unikać 
plotek, to w końcu 
stanie się święty.” 

Papież Franciszek 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:   Rdz 12,1–4a  /   2 Tm 1,8b–10  Ewangelia:   Mt 17,1–9 
Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką osob-
no. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się 
białe jak światło. A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim. Wtedy Piotr 
rzekł do Jezusa: „Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: je-
den dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok 
świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: „To jest mój Syn umiłowany, w którym 
mam upodobanie, Jego słuchajcie”. Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlę-
kli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: „Wstańcie, nie lękajcie się”. Gdy podnieśli 
oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, 
mówiąc: „Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie”. 
 

 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Mariannę 
Bentkowską z Kielc, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 

Ekstra… 
× 19.03 -  Dzień Wędkarza 
× 20.03 -  Międzynarodowy Dzień Szczęścia 
× 20.03 -  Światowy Dzień Wróbla 
× 21.03 -  Międzynarodowy Dzień Lasów 
× 22.03 -  Światowy Dzień Wody 



 
 
 

A w parafii… 
▪ Zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach wielkopostnych: piątek po mszy św. o godz. 
16.00 Droga Krzyżowa dla dorosłych, sobota po mszy św. o godz. 16.00 Droga Krzyżowa dla 
dzieci, niedziela po mszy św. o godz. 12.00 Droga Krzyżowa, o godz. 15.30 Gorzkie Żale. 
▪ Od poniedziałku 31 marca (po zmianie czasu na letni) msze święte popołudniowe na tygo-
dniu odprawiane będą o godz. 18.00. 
▪ Przypominamy, że rekolekcje wielkopostne w naszej parafii odbędą się w dniach 30.03-
01.04.2014 r.  
▪  W niedzielę 30 marca na uroczystej sumie zostaną do naszej parafii wprowadzone relikwie 
św. Rafała Kalinowskiego. 
Z Watykańskiej Ziemi… 
Dobrze znamy pokusy, którym podlegał Je-
zus na pustyni: dobrobyt ekonomiczny, 
wskazany przez możliwość przemienienia 
kamieni w chleb; styl spektakularny i wypeł-
niony cudami, wraz z ideą rzucenia się  
z najwyższego punktu Świątyni jerozolim-
skiej, aby ocalili go aniołowie; i wreszcie pój-
ście na skróty władzy i panowania, w zamian 
za akt uwielbienia Szatana. - Jezus zdecy-
dowanie odrzuca wszystkie te pokusy i pod-
kreśla zdecydowaną wolę, aby podążać dro-
gą wytyczoną przez Ojca, bez jakiegokol-
wiek kompromisu z grzechem oraz logiką 
świata mentalność tego świata redukuje 
człowieka do poziomu podstawowych po-
trzeb, sprawiając, że traci on głód tego, co 
jest prawdziwe, dobre i piękne, głód Boga  
i Jego miłości, musimy uwolnić się od boż-
ków, od rzeczy próżnych i budować nasze 
życie na tym co najważniejsze. (…) Praw-
dziwa reforma zaczyna się od serca czło-
wieka.(…) Wielki Post jest dla nas wszyst-
kich dobrą okazją, aby odbyć drogę nawró-
cenia, stając szczerze przed tą kartą Ewan-
gelii. Odnówmy nasze przyrzeczenia 
chrzcielne: wyrzeknijmy się szatana i wszel-
kich jego spraw i kuszenia - bo jest on kusi-
cielem - aby podążać Bożymi drogami Boga, 
„abyśmy w radości Ducha Świętego dotarli 
do świąt paschalnych. 

Tu es Petrus… 
53. Św. Jan I (13.VIII.523-18.V.528) Po jego 
wyborze na papieża, Teodoryk król Wizygo-
tów, zmusił go do udania się do Konstantyno-
pola. Papież miał się w Konstantynopolu 
wstawić się za arianami, którzy w państwie 
wschodniorzymskim byli obłożeni zakazem 
(sam Teodoryk był arianinem). Ponieważ po-
dróż papieska do Konstantynopola nie dała 
pożądanego rezultatu, Teodoryk polecił pa-
pieża zdetronizować. Jan I zmarł, wkrótce po 
powrocie z Konstantynopola, w Rawennie. 

Święty Józefie 
najsprawiedliwszy, 

najczystszy, 
najroztropniejszy, 

najmężniejszy, 
najposłuszniejszy, 

najwierniejszy 
Tyś był 

Oblubieńcem 
Najświętszej Maryi 

Panny  
i Opiekunem 

naszego Pana 
Jezusa Chrystusa. 

Powierzamy Tobie naszego Księdza Probosz-
cza Józefa Knapa i przez Twoje wstawiennic-
two prosimy dla Niego o potrzebne łaski  
i wszelkie cnoty do zbawienia potrzebne. 
Niech Bóg Mu błogosławi. 

Zakonnie… 
Zmartwychwstanki – ich powołaniem jest wielbienie Boga i uczestniczenie w Misterium Pas-
chalnym Chrystusa, w którym najpełniej objawiła się miłość Trójcy Przenajświętszej. Celem 
apostolskim zmartwychwstanek jest nauczanie i wychowanie chrześcijańskie oraz opieka 
nad chorymi. W celu zrealizowania swojego charyzmatu zgromadzenie podejmuje pracę pa-
rafialną, katechizację, nauczanie w szkole, pomoc w duszpasterstwie rodzin oraz ludzi róż-
nych stanów i zawodów. Zgromadzenie założyły matka i córka, Celina Borzęcka i Jadwiga 
Borzęcka w 1891 r. w Rzymie. Polską błog. zmartwychwstanką jest s. Alicja Kotowska. Pełna 
nazwa: Zgromadzenie Sióstr Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa (CR). 

Boży człowiek…  -  św. Aleksandra (20 marca) 
Aleksandra pochodziła z Ancyry w Galacji 
(dzisiejszej tureckiej Ankary). Miała odmówić 
udziału w procesji z posążkami Artemidy  
i Ateny. Podczas wyznania wiary w Chrystusa 
została skazana na śmierć. Utopiono ją w ba-
gnach, w pobliżu rodzinnego miasta, ok. 300 
(lub 310) r. wraz z sześcioma innymi kobieta-
mi, które wcześniej ślubowały dziewictwo i ży-
ły poszcząc i pełniąc dobre uczynki. Były to: 
Klaudia, Eufrazja, Matrona, Julianna, Eutymia 
oraz najstarsza z nich, Teodozja. Przed uto-
pieniem miały być wydane młodym mężczy-
znom na pohańbienie. Jednak ci uciekli, kiedy 
Teodozja pokazała im swoje siwe włosy. Wte-
dy wszystkie zostały w okrutny sposób tortu-
rowane: obnażono je, bito pałkami, obcinano 
piersi, ich ciała strugano ostrymi narzędziami 
aż do kości. Żadna z nich nie wyparła się 
Chrystusa. Ciała męczennic miał wydobyć  
z grzęzawisk, by je po chrześcijańsku pocho-
wać, Teodat (Teodot), siostrzeniec Teodozji 
(Tekusy), który od dawna pomagał chrześcija-
nom: odwiedzał ich w więzieniach, podnosił na 

duchu, ofiarował swój hotel na miejsce sprawowania liturgii. Po pochowaniu ciotki z Towa-
rzyszkami został zdradzony przez sąsiadów i poniósł karę śmierci przez ścięcie. Jego ciało 
wraz z wydobytymi z grobu ciałami 7 męczennic spalono. Według innych hagiografów Alek-
sandra z Towarzyszkami po mękach została spalona żywcem w rozpalonym piecu. Modlitwa. 
Panie przez wstawiennictwo św. Aleksandry prosimy Cię o odwagę w wyznawaniu wiary. 
Zamyśl się… 
„Bogactwa nigdy nie dały cno-
ty, ale cnota nieraz dała bo-
gactwa.” 

   /Klementyna Hoffmanowa/ 

Uśmiech… 
 Profesor do studentów: - Znacie zasady: jak komuś na zaję-
ciach zadzwoni telefon, to dostaje 2 i wylatuje z zajęć, jak 
zadzwoni mój telefon, to wszyscy dostają 5 i kończymy zaję-
cia. 

Coś dla ducha… 
„O wiernych i kochających żonach” 

W niemieckim mieście Weinsberg znajdują się ruiny potężnej średniowiecznej twierdzy.  
W 1140 roku stała się ona widownią zaciętej walki o koronę cesarską między dwoma rodami 
panującymi – Welf i Staufer. Cesarz Konrad III (Staufer) wiele tygodni oblegał twierdzę Wein-
sberg, gdzie schronili się zwolennicy Welfa VI. Pomimo ogromnej przewagi wojsk cesarskich 
twierdza broniła się dzielnie. Nadszedł wreszcie taki dzień, w którym obrońcy zrozumieli, że 
jeżeli nie poddadzą twierdzy, to cesarz rozgniewany długim oporem każe wymordować 
obrońców, a twierdzę obrócić w perzynę. Zaczęli więc negocjować warunki poddania. Wysła-
ny do twierdzy cesarskiej poseł oznajmił, że kobiety, starcy i dzieci będą mogły wynieść ze 
sobą z twierdzy najcenniejsze dla siebie rzeczy. Trudno sobie wyobrazić zdumienie i konster-
nację cesarza i jego wojsk, kiedy na plecach kobiet opuszczających twierdzę zobaczyli ich 
mężów. Każda z niewiast niosła na swoich plecach to, co miała najcenniejszego: swego mę-
ża. Konrad III zbudowany odwagą i poświęceniem kobiet dotrzymał słowa i pozwolił im spo-
kojnie odejść. W pamięci miasta żyją jako Treue Weiber von Weinsberg (wierne kobiety  
z Weinsbergu).                                                                                    /ks. Kazimierz Wójtowicz/ 

 


