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Kiedy zostaje odrzucone prawo Boże, prawo miłości, wtedy potwierdza się prawo 

panowania silniejszego nad słabszym. Grzech, który mieszka w sercu człowieka i obja-

wia się jako chciwość, pragnienie nadmiernego dobrobytu, brak zainteresowania do-
brem innych, a często także własnym – prowadzi do wykorzystywania stworzenia, osób 

i środowiska, zgodnie z tą niezaspokojoną żądzą, która każde pragnienie uważa za pra-
wo, a która prędzej czy później doprowadzi do zniszczenia nawet tych, którzy są przez 

nią zdominowani. Dlatego stworzenie pilnie potrzebuje objawienia się synów Bożych, 

tych, którzy stali się „nowym stworzeniem”: «Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, 
jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto stało się nowe». W rzeczy-

wistości, wraz z ich objawieniem się, także stworzenie może „przeżyć Wielkanoc”: 

otworzyć się na nowe niebo i na nową ziemię. A droga do Wielkanocy wzywa nas wła-
śnie do odnowienia naszego oblicza i naszego serca chrześcijan przez pokutę, nawró-

cenie i przebaczenie, aby móc żyć pełnią łask Tajemnicy Paschalnej. Ta „niecierpli-

wość”, to oczekiwanie stworzenia spełni się, kiedy objawią się synowie Boga, to znaczy, 
gdy chrześcijanie i wszyscy ludzie podejmą zdecydowanie ten „ból rodzenia”, którym 

jest nawrócenie. Razem z nami całe stworzenie jest powołane do wyjścia «z niewoli 

zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych». Wielki Post jest sakra-
mentalnym znakiem tego nawrócenia. Wzywa on chrześcijan do intensywniejszego  

i konkretniejszego wcielania Tajemnicy Paschalnej w życie osobiste, rodzinne i spo-

łeczne, szczególnie poprzez post, modlitwę i jałmużnę. Pościć, czyli uczyć się zmieniać 

nasz stosunek do innych i do stworzeń: przechodzić od pokusy „pożerania” wszy-
stkiego, celem zaspokojenia naszej chciwości, do umiejętności cierpienia z miłości, 

która może wypełnić pustkę naszego serca. Modlić się, aby umieć wyrzec się bałwo-

chwalstwa i samowystarczalności naszego ja i uznać, że potrzebujemy Boga i Jego miło-

sierdzia. Dawać jałmużnę, czyli porzucić nierozsądny styl życia i gromadzenie wszy-

stkiego dla siebie w iluzji zabezpieczania przyszłości, która do nas nie należy.   
 

Z Orędzia Papieża Franciszka na Wielki Post 2019 
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I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 10.03. – Zakoń. Rekolekcji /kolekta rekolekcyjna/ 
  8.00 – Do Cierp. Chrystusa i MB Bol. za ++ męża Benedykta z rodzicami, + ojca 

Ryszarda, ++ dziadków z obu stron i ++, którzy w tym gosp. pracowali – nauka 
ogólna. Odpust Zupełny. 

 

10.00 – Do Miłos. B. za + syna Krzysztofa Wiener, + Józefa Winer, + Józefa Kasprzik  
i ++ rodziców z tych stron – nauka ogólna. Odpust Zupełny. 

 

14.30 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym – głosi ks. Damian Cholewa z Olesna. 
 

PONIEDZIAŁEK – 11.03. 
11.00 – Msza św. pogrzebowa za + śp. ANDRZEJA JANIK. 
 

18.00 – Do Miłos. B. za ++ teściową Marię Knop w 3 rocz. śm. z 2 mężami Józefem  
i Piotrem oraz ++ z rodziny i pokr. 

   

WTOREK – 12.03. 
18.00 – Do Miłos. B. za ++ Teresę i Bogdana Paszewskich, + Józefa Dyla, + Jerzego 

Mańka, + Annę Konik, ++ z rodzin Dyla, Mańka, Paszewskich i Paprocki.  
   

ŚRODA – 13.03. 
18.00 – Do B. Op. z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie  

w RODZINIE oraz do Miłos. B. za + męża i ojca Leona Paprotny w kol. rocz. śm. 
oraz ++ rodziców z obu stron.  

  Modlitwa do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
 

CZWARTEK – 14.03. 
18.00 – Do MB Uzdr. Chorych o szczęśliwą operację i powrót do zdrowia dla PIOTRA 

OBŁĄK oraz do Miłos. B. za + Małgorzatę Obłąk – of. od chrzestnej Krystyny z ro-

dziną. 
 

PIĄTEK – 15.03. 
17.00 – /Szkolna/ Do cierp. Chrystusa za ++ rodziców Marię i Piotra Kuliberda, 

Wiktorię i Franciszka Matusek, ++ rodzeństwo oraz z rodzin Kuliberda i Ma-
tusek. Droga Krzyżowa z WYPOMINKAMI-ZALECKAMI. 

 

SOBOTA –16.03. 
  8.00 – Do B. Op., opiekę Św. Anioła Stróża, błog. B. i zdrowie dla KAROLINY SKLORZ  

z ok. 14 rocz. urodzin. 
 

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 17.03. – Ad gentes /kolekta parafialna/ 
  8.00 – Do Miłos. B. za + męża i ojca Stefana Męcka w 11 rocz. śm., ++ rodziców z obu 

stron oraz + siostrę Irenę i + brata Jana. 
 

10.00 – Do Miłos. B. za ++ rodziców Konrada i Janinę Lyko oraz ++ z rodziny i pokr. 
 

14.30 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. 
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1. W imieniu wszystkich Parafian i swoim wyrazy WDZIĘCZNOŚCI ks. JERZEMU 

ŁAPIŃSKIEMU za przewodniczenie rekolekcjom, pouczające i budujące Słowo Boże  
z trafnymi przykładami; dziękujemy za posługę w konfesjonale i dobrą atmosferę  
na plebanii. Życzymy dalszego błogosławieństwa Bożego w pracy duszpasterskiej. 

 

2. BÓG ZAPŁAĆ za kolektę dla ks. Rekolekcjonisty. W kolejne niedziele kolekty na 
ważne CELE PARAFIALNE /m.in. ogrzewanie, bieżące płatności, zadaszenie wejścia 
plebanii, bramy i furtki przed plebanią oraz na cmentarzu, rynny na dachu kaplicy 
cmentarnej, metalowe poręcze na schodach przed kościołem i zakrystią, odnowienie 
sztandarów, podświetlenie wieży kościoła, renowacja 30-letniego pomnika + ks. 
Alojzego Muszalika. To są planowane parafialne inwestycje, które chcemy reali-
zować w odstępie czasowym na miarę naszych możliwości! Dziękuję za dostrze-
ganie DOBRA WSPÓLNEGO: duchowego i materialnego, ofiarowanie coś więcej 
BOGU i KOŚCIOŁOWI, za ciągłą troskę o PARAFIALNĄ WSPÓLNOTĘ!!! 

 

3. Dziękuję Paniom, które dbają o czystość kościoła, w tym tygodniu sprzątanie:  
Renata Krawczyk i Barbara Urbańczyk. Od kwietnia w okresie wiosenno-letnim 
sprzątanie naszego kościoła będzie tylko w soboty. 

 
 

4. Słowa PODZIĘKOWANIA mężczyznom za różne prace porządkowe i chęć pomo-
cy przy kościele i plebanii; dziękujemy również za rekolekcyjną gościnę. 

 
 

5. Dzisiaj o godz. 14.30 zapraszam na pierwsze Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym, 
które wygłosi w naszej parafii ks. Damian Cholewa, wikary z oleskiej parafii Bożego 
Ciała, duszpasterz młodzieży dekanatu Olesno. Bardzo na WAS liczę!!! 

 

6. W tym tygodniu msze św. wieczorne o godz. 18.00, oprócz piątku. 

 

7. W piątek o godz. 17.00 Msza św. szkolna i Droga Krzyżowa z wypominkami /mo-
żemy składać w zakrystii/. ZAPRASZAM Parafian. 

 

8. W sobotę o godz. 10.30 zbiórka dla ministrantów, o godz. 11.00 próba scholi. 

 

9. Za tydzień niedziela modlitwy, postu i solidarności z Misjonarzami. Przed kościołem 
zbiórka do puszki na Misyjne Dzieło Pomocy Ad gentes. Gorzkie Żale o godz. 14.30. 

 

10. Bardzo dziękuję za wszystkie intencje i ofiary! Święta i szlachetna jest Euchary-
stia ofiarowana za żywych, zmarłych oraz w różnych ważnych potrzebach             
codziennego życia małżeńskiego i rodzinnego. 

11. Wolne intencje Mszy św.: poniedziałek 1.04. g.18.00, poniedziałek 8.04. g.18.00, 
środa 10.04. g.18.00, sobota 11.05. g.7.00, środa 15.05. g.18.00, czwartek 16.05. 
g.18.00, piątek 17.05. g.18.00, poniedziałek 20.05. g.18.00, wtorek 21.05. g.18.00, 
środa 22.05. g.18.00, czwartek 23.05. g.18.00, poniedziałek 27.05. g.18.00, wtorek 
28.05. g.18.00, środa 29.05. g.18.00, czwartek 30.05. g.18.00, piątek 31.05. g.18.00. 
Bardzo proszę, aby w naszym kościele nie było wolnych intencji Mszy św.!  
Możemy je zamówić w zakrystii lub telefonicznie. 

12. OGŁOSZENIA SPOŁECZNE: a/ Wójt Gminy informuje, że zebranie wiejskie  
w związku z wyborami władz sołeckich /Sołtys, Rada/ na nową kadencję odbędzie 
się w piątek 15 marca o godz. 18.00 w budynku komunalnym na Kowiu, b/ Pani 
Sołtys prosi mieszkańców o zapłacenie podatku w dniach 13-15 marca br. 


