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Ewangeliczne zamyœlenie
                      I  Niedziela Wielkiego Postu           

 Ewangelia: £k  4, 1 - 13    

Pe³en Ducha Œwiêtego, powróci³ Jezus znad Jordanu, a wiedziony by³ przez Ducha na 
pustyni czterdzieœci dni, i by³ kuszony przez diab³a. Nic przez owe dni nie jad³, a po ich 
up³ywie poczu³ g³ód. Rzek³ Mu wtedy diabe³: «Jeœli jesteœ Synem Bo¿ym, powiedz temu 
kamieniowi, ¿eby sta³ siê chlebem». Odpowiedzia³ mu Jezus: Napisane jest: „Nie samym 
chlebem ¿yje cz³owiek”. Wówczas powiód³ Go diabe³ w górê, pokaza³ Mu w jednej chwili 
wszystkie królestwa œwiata i rzek³ do Niego: «Tobie dam potêgê i wspania³oœæ tego 
wszystkiego, bo mnie s¹ poddane i mogê je daæ, komu zechcê. Jeœli wiêc upadniesz i oddasz 
mi pok³on, wszystko bêdzie Twoje». Lecz Jezus mu odrzek³: «Napisane jest: „Panu, Bogu 
swemu, bêdziesz oddawa³ pok³on i Jemu samemu s³u¿yæ bêdziesz” Zawiód³ Go te¿ do 
Jerozolimy, postawi³ na szczycie naro¿nika œwi¹tyni i rzek³ do Niego: Jeœli jesteœ Synem 
Bo¿ym, rzuæ siê st¹d w dó³. Jest bowiem napisane: „Anio³om swoim da rozkaz co do ciebie, 
¿eby ciê strzegli, i na rêkach nosiæ ciê bêd¹, byœ przypadkiem nie urazi³ swej nogi o 
kamieñ”. Lecz Jezus mu odpar³: Powiedziano: „Nie bêdziesz wystawia³ na próbê Pana, 
Boga swego”. Gdy diabe³ dope³ni³ ca³ego kuszenia, odst¹pi³ od Niego do czasu.                 
Oto s³owo Pañskie.

„Pamiêtaj, ¿e jesteœ prochem i w proch siê obrócisz” – tymi s³owami w Œrodê Popielcow¹ 
rozpoczêliœmy czas Wielkiego Postu. Po nich na naszych g³owach spocz¹³ popió³... „Prochem 
jesteœ!” Te s³owa wypowiedzia³ Bóg do cz³owieka po grzechu pierworodnym (por. Rdz 3,19). 
PrzyjaŸñ miêdzy Stwórc¹ i cz³owiekiem zosta³a zburzona przez grzech. Czas Wielkiego Postu 
powinien siê zatem staæ czasem wielkiego nawrócenia. Trzeba, zw³aszcza teraz, w ci¹gu tych 
kilkudziesiêciu dni, wzmóc pracê nad samym sob¹. Trzeba na nowo odbudowaæ w sercu wiêŸ i 
przyjaŸñ ze Zbawc¹. Dzisiejsze s³owa Pisma Œwiêtego mo¿emy rozwa¿aæ w trzech ujêciach: 
jako trud pracowitoœci, jako walkê z pokusami oraz jako szerzenie wiary w Jezusa, a wiêc 
apostolstwo.   Ewangelia mówi o zwyciê¿aniu pokus szatañskich. Zwróæmy uwagê, ¿e sam 
Chrystus by³ kuszony przez Szatana! Skoro On by³ kuszony, to nie dziwmy siê, ¿e i my 
podlegamy pokusom. Diabe³ czêsto chce, abyœmy dokonali zemsty na wrogu, wiele razy 
nak³ania nas, abyœmy ulegli naszym zmys³om, pragnie, abyœmy nawet Boga wystawiali na próbê. 
Te trzy pokusy, o których mówi Ewangelia, skupiaj¹ w sobie wszystkie jego zapêdy. My jednak, 
tak jak nasz Mistrz, musimy mu powiedzieæ stanowczo „NIE”. Nie samym chlebem ¿yje 
cz³owiek... Nie bêdziesz mia³ bogów cudzych przede Mn¹... Nie bêdziesz wystawia³ Boga na 
pokuszenie... Zwróæmy uwagê, ¿e pokusy dotycz¹ zwyczajnych spraw. Jezus, pokazuj¹c nam, w 
jaki sposób wygrywaæ z diab³em, uczy, ¿e trzeba siê koncentrowaæ nie na dogadzaniu 
po¿¹dliwoœciom, ale na wstrzemiêŸliwoœci – na poœcie! Trzeba tak jak On chcieæ s³u¿yæ, a nie 
w³adaæ, oraz modliæ siê i mieæ Boga zawsze w sercu!. Gdy Pan jest blisko, wówczas ³atwiej nam 
trwaæ w ³asce. Gdy On umacnia, wszystko jest zachowane. Dlatego Panu Bogu zawierzmy w tê 
pierwsz¹ niedzielê Wielkiego Postu ca³y ten czas pracy nad nasz¹ œwiêtoœci¹. Proœmy Go, aby 
nieustannie dopomaga³ nam zwyciê¿aæ wszystkie pokusy. B³agajmy, by by³ w naszych sercach 
przez ³askê uœwiêcaj¹c¹ – a wiêc walczmy, ¿ebyœmy Go nie wyrzucili z serca przez grzech ciê¿ki. 
Panie Jezu, pomó¿ nam z Tob¹ kroczyæ drog¹ wielkopostnych praktyk, których celem jest nasze 
uœwiêcenie.
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 w Rzeczypospolitej szlacheckiej  Wielki Post 
Poranek w dniu Popielca, zwanego tak¿e 
Wstêpn¹ Œrod¹, bywa³ dla naszych 
przodków niezwykle ciê¿ki. WyraŸny ból 
g³owy i ciê¿ki oddech przypomina³ 
hucznoœæ zabawy z dnia poprzedniego. 
Dawa³y siê te¿ we znaki objawy wyraŸnego 
przejedzenia. Gdzieniegdzie pobrzmiewa³a 
jeszcze muzyka, a ma³e grupy biesiadników 
targa³y ze sob¹ s³omianego grajka, którego 
wieszali potem na pobliskim drzewie lub 
uroczyœcie palili. Tak rozpoczyna³ siê 
Wi e l k i  P o s t  –  4 0 - d n i o w y  o k r e s  
wstrzemiêŸliwoœci od pokarmów i 
wszelkiego rodzaju uciech przygotowuj¹cy 
do Wielkanocy. Pierwotnie posty dotyczy³y 
p r a w d o p o d o b n i e  g ³ ó w n i e  o s o b y  
bezpoœrednio zwi¹zane z kultem, póŸniej 
zaczêto je rozszerzaæ na ca³e wspólnoty 
religijne. Tak¹ formu³ê przyjêto np. w 
judaizmie nakazuj¹c post œcis³y miêdzy 
innymi w czasie œwiêta Jom Kippur. Post 
powszechny pojawi³  s iê  tak¿e w 
c h r z e œ c i j a ñ s t w i e .  O b e c n y  b y ³  
prawdopodobnie przed niedzielnymi 
obrzêdami (g³ównie w pi¹tki i soboty), oraz 
w okresie przedwielkanocnym. Nie 
wiadomo jednak ile pierwotnie trwa³. 
Pierwsze œwiadectwa wskazuj¹, ¿e móg³ 
obejmowaæ jedn¹, lub dwie doby przed 
g³ównymi uroczystoœciami. Dionizy Wielki 
– ¿yj¹cy w III wieku n.e. – wskazuje 
natomiast, ¿e post trwaæ móg³ nawet tydzieñ. 
Zwyczaj d³ugiego – 40-dniowego postu – 
pojawi³ siê wiêc póŸniej, najpewniej pod 
w p ³ y w e m  p o p u l a r n o œ c i  p r a k t y k  
ascetycznych. Wzór ascetyzmu odnaleziono 
w Ewangelii. Trwaj¹cym 40 dni postem 
Chrystus poprzedziæ mia³ wszak swoj¹ 
publiczn¹ dzia³alnoœæ. Pierwsze œwiadectwa 
o tak d³ugim okresie pojawiaj¹ siê ju¿ w IV 
wieku, natomiast do jego upowszechnienia 
dosz³o w VI wieku.

Pierwotnie posty dotyczy³y prawdopodobnie 
g³ównie osoby bezpoœrednio zwi¹zane z 
kultem, póŸniej zaczêto je rozszerzaæ na ca³e 
wspólnoty religijne. Tak¹ formu³ê przyjêto np. 
w judaizmie nakazuj¹c post œcis³y miêdzy 
innymi w czasie œwiêta Jom Kippur. Post 
p o w s z e c h n y  p o j a w i ³  s i ê  t a k ¿ e  w  
chrzeœcijañstwie. Obecny by³ prawdopodobnie 
przed niedzielnymi obrzêdami (g³ównie w 
p i ¹ t k i  i  s o b o t y ) ,  o r a z  w  o k r e s i e  
przedwielkanocnym. Nie wiadomo jednak ile 
pierwotnie trwa³. Pierwsze œwiadectwa 
wskazuj¹, ¿e móg³ obejmowaæ jedn¹, lub dwie 
doby przed g³ównymi uroczystoœciami. 
Dionizy Wielki – ¿yj¹cy w III wieku n.e. – 
wskazuje natomiast, ¿e post trwaæ móg³ nawet 
tydzieñ. Zwyczaj d³ugiego – 40-dniowego 
postu – pojawi³ siê wiêc póŸniej, najpewniej 
pod wp³ywem popularnoœci  praktyk 
ascetycznych. Wzór ascetyzmu odnaleziono w 
Ewangelii. Trwaj¹cym 40 dni postem Chrystus 
poprzedziæ mia³ wszak swoj¹ publiczn¹ 
dzia³alnoœæ. Pierwsze œwiadectwa o tak d³ugim 
okresie pojawiaj¹ siê ju¿ w IV wieku, natomiast 
do jego upowszechnienia dosz³o w VI 
wieku.Myœl¹c o wielkopostnych zwyczajach 
staropolskich, warto pamiêtaæ, ¿e Wielki Post 
wypada zawsze w okresie przedwioœnia, na 
przednówku, kiedy to stopniowo koñczy³y siê 
zgromadzone w spi¿arniach zapasy, a na nowe 
p³ody d³ugo trzeba by³o jeszcze czekaæ. 
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Z Dzienniczka
Œwiêtej Siostry Faustyny

b³. Sancja Szymkowiak 

„

Powiedzia³ mi Pan: - zabieram ciê na ca³y post do Swej szko³y, chcê 
ciê nauczyæ cierpieæ. Odpowiedzia³am: z Tob¹ Panie jestem gotowa 
na wszystko, i us³ysza³am g³os: - Wolno ci piæ z kielicha z którego Ja 
pijê; ten wy³¹czny zaszczyt dajê ci dziœ...

(Dz 1626)

Prostota umys³u – Dusza prosta dzia³a bez pretensji, 
bez chêci zrobienia czegoœ lepiej ni¿ inni, bez 
pró¿noœci w wyró¿nianiu siê, bez chêci zwrócenia na 
siebie uwagi innych. Spe³nia na³o¿ony obowi¹zek jak 
umie najlepiej, bez pró¿noœci, nie wynosz¹c siê ani z 
przymiotów naturalnych ani z darów duchowych lecz 
wszystko spe³nia w czystej intencji dla Boga, od 
którego wszelkie dary otrzyma³a.
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Kalendarz liturgiczny niemal idealnie 
wpasowa³ siê w roczny cykl pór roku, 
ludziom zaœ ³atwiej by³o znosiæ niedobory 
¿ywnoœci, gdy wi¹za³o siê to z intencj¹ 
religijn¹. Wielki Post rozpoczyna³ siê 
oczywiœcie w Œrodê Popielcow¹, zwan¹ w 
czasach staropolskich Wstêpn¹ Œrod¹, gdy¿ 
rozpoczyna³a ona okres przygotowañ do 
Wielkanocy. Dopiero nad ranem cich³y 
zapustne zabawy, do domów wraca³y 
korowody przebierañców i stopniowo 
wyciszanej przez starszych rozbawionej 
m³ódzi. Za to panie domu od œwitu 
nadzorowa³y kuchnie, gdzie s³u¿ba starannie 
szorowa³a naczynia, usuwaj¹c z nich 
wszelkie œlady t³uszczu. W komorach pod 
klucz zamykano miêsiwo, smalce, miód, a 
n a w e t  n a b i a ³ !  G d z i e n i e g d z i e  t e ¿  
symbolicznie zamykano lub umieszczano w 
skrzyniach instrumenty muzyczne.Gdy ju¿ to 
siê dokona³o, udawano siê do koœcio³ów na 
nabo¿eñstwo. Jego kulminacyjnym punktem 
by³ w³aœnie popielec. Tak bowiem nazywano 
nie œwiêto, lecz sam obrzêd posypania 
wiernym g³ów popio³em. Jêdrzej Kitowicz z 
przek¹sem podaje, ¿e wœród prostego ludu 
panowa³o nawet przekonanie, ¿e jest to 
popió³ wypalony z   trupich koœci. Zwyczaj 
nakazywa³ jednak wypalanie popio³u z palm 
poœwiêconych w ubieg³oroczn¹ Kwietn¹ 
Niedzielê (Niedzielê Palmow¹). W 
wierzeniach ludowych proszek ten mia³ 
ró¿norakie w³aœciwoœci lecznicze. Sam 
obrzêd posypywania g³ów popio³em przez 
kap³ana wygl¹da³ nieco inaczej, ni¿ to siê 
odbywa obecnie, i nie zawsze przystêpowali 
doñ wszyscy cz³onkowie rodziny. 

Do kap³ana podchodzi³ tylko senior rodziny, 
tylko jemu posypywano g³owê, a tak¿e 
wsypywano popió³ w modlitewnik (zwyczaj 
ten, choæ niezrozumia³y ju¿ dziœ dla wiêkszoœci, 
mo¿na jeszcze zobaczyæ w niektórych 
koœcio³ach, gdzie bywa kultywowany przez 
starsze wiekiem osoby). Po przyjœciu do domu 
w uroczysty sposób i w pe³nej powadze senior 
rodziny posypywa³ g³owy swoim bliskim, czyli 
dawa³ popielec. Za to m³odzi, bardziej skorzy 
do zabawy wykorzystywali okazjê, by 
posypywaæ siê wzajemnie popio³em w 
nadmiarze. Czasem wrêcz roztrzaskiwali jeden 
o drugiego woreczki z proszkiem,wzniecaj¹c 
chmurê kurzu i czyni¹c ba³agan. Co w³aœciwie 
w poœcie jedzono? Oczywiœcie ryby, pamiêtaæ 
jednak nale¿y, ¿e by³y one stosunkowo drogie i 
w wiêkszej rozmaitoœci pojawia³y siê jedynie 
na sto³ach bogatszej szlachty, magnatów i 
zamo¿niejszych duchownych. Co do œledzi, to 
r zeczywiœc ie  na  komorach  ce lnych  
odnotowywano ogromne iloœci tych ryb  
wwo¿onych do Polski. ŒledŸ œledziowi nie by³ 
jednak równy. Tylko bogatszych staæ by³o na 
œledzie zwane holenderskimi, biedniejsi zaœ 
musieli zadowoliæ siê mniejszymi i gorszymi 
jakoœciowo œledziami, tak zwanymi szotami. 
Tradycyjn¹ s taropolsk¹ potraw¹ dla  
zamo¿niejszych by³a natomiast polewka piwna. 
Czasem okreœlano j¹ te¿ mianem gramatki, 
biermuszki czy faramuszki. Przygotowywano 
j¹ z lekkiego jasnego piwa, w którym 
gotowano, a nastêpnie przecierano doñ miêkisz 
¿ytniego chleba. Ca³oœæ doprawiano mas³em, 
kminem i sol¹. Ponoæ polewkê piwn¹ z chêci¹ 
jada³ w czasie postów m³ody król Zygmunt I. 
Do tradycyjnych, najpopularniejszych i 
najstarszych dañ wielkopostnych nale¿a³ tak¿e 
¿ur. Ju¿ przed rozpoczêciem Wielkiego Postu 
przygotowywano w kuchniach zakwasy z 
¿ytniej m¹ki. ̄ ur lub pan ̄ urowski bywa³ tak¿e 
synonimem ubóstwa lub nadzwyczaj 
skromnego menu. Typowym ch³opskim jad³em 
by³a zaœ pamu³a, czyli gêsta zupa z kwaszonej 
kapusty rozgotowanej z brukwi¹ oraz 
suszonymi œliwkami. Zapomnianym ju¿ dziœ 
zwyczajem by³o œródpoœcie, czyli zawieszenie 
na jeden dzieñ surowych regu³ Wielkiego Postu



                                                                                                                                                                                              

                                    r.                                           

                                                                                      

                                                                                                      

W TYM TYGODNIU MODLIMY SIÊ...
WTOREK   12. 03. 2019 r.        PONIEDZIA£EK  11. 03. 2019 r.             

Czwartek  14. 03. 2019 r.     

NIEDZIELA    17. 03. 2019 r.         

PI¥TEK  15. 03. 2019 r.         

ŒRODA  13. 03. 2019 r.

SOBOTA   16. 03. 2019 r.
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  7.30 + Konstancja Michalak oraz zmarli z rodziny 
          Michalaków i KoŸlików 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego
15.30 + Stefania Stawik 
15.30 W intencji Józefa Nijakowskiego z okazji
            90 – tych urodzin oraz  w 12 t¹ rocznicê 
          œmierci jego ¿ony Marii Nijakowskiej 
18.30 + Jerzy Kaczmarek 
18.30 + Joanna B¹czkiewicz  

  7.30 + Zenon  Szymczak, Maria i Ignacy Szymczak,
         + Stanislawa ,Piotr i Jana  Zgrzywna 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego
15.30 + Teresa Koterba 
15.30 + Marianna Adamiak 
18.30 + Leokadia Œródka
          (3 rocz. œm.) i zmar³ych
           z Rodziny

  7.30 + Krystyna Sidorczuk 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Roman Ko³odziejczyk 
15.30 + Zenon Nieweœ 
18.00 
18.30 + Cezary  Sroka ( I rocz. œm.)

Ró¿aniec Fatimski 

  7.30 + Janina Piechota 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Longina i Edmund   Latajka 
15.30 + Gertruda Grzelak 
18.30 + Aniela  Frach 

  7.30 + Waldemar   Parysek (2 rocz. œm.) 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 Z podziêkowaniem za otrzymane ³aski z proœb¹ 
          o  Bo¿e b³og. i zdrowie z okazji  80 rocznicy 
          urodzin: Heleny Orzechowskiej oraz za zmar³ego 
          mê¿a + Stanis³awa Orzechowskiego
15.30 + Jerzy Waliñski 

16.00
18.30 
19.00 

 DROGA KRZY¯OWA 

DROGA KRZY¯OWA 
Za zmar³ych  

  7.30 + Stanis³awa  Sosnowska 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Jerzy Zawadzki (5 rocz. œm.). 
15.30 W pewnej intencji
16.30 Dom Opieki: ZA PARAFIAN  
18.30 + Kazimierz Wojciechowski 
18.30 + Zofia Pieczyñska (I rocz. œm.) 

  7.30 Z okazji urodzin Urszuli
  9.00 + Józefa Wolczyñska (z okazji imienin)
          i zmar³ych z Rodziny
  9.00 + Boles³aw Szudra (33 rocz. œm.)
10.30 + Ryszard Wawrocki (5 rocz. œm.) 
          i zmar³ych z Rodziny GoŸdzickich
12.00 + Aleksander Mierzcha³a (12 rocz. œm.) 
          Antonina, Stanis³aw Mierzcha³a oraz 
         + Magdalena, Jan Nowiccy i zmarli \

14.30 Gorzkie ¯ale 
15.00 Koronka do  Mi³osierdzia Bo¿ego  
15.30 + Katarzyna , Jan Podemscy, Stefan, 
          + Konrad, Katarzyna Buchwald 
18.30 + Ryszard Lewandowski (5 rocz. œm.) 
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RHUMO oPatr n tygodnia

Ludwika de Marillac

Ludwika de Marillac, urodzi³a siê w Pary¿u 12 
sierpnia 1591 r. Niemal ca³¹ m³odoœæ Ludwika 
spêdzi³a w internatach zakonnych: najpierw w 
luksusowym internacie sióstr dominikanek z 
Poissy, potem zaœ w znacznie skromniejszym 
miejscu w Pary¿u. Za rad¹ krewnych 5 lutego 
1613 r. wysz³a za Antoniego Le Gras, sekretarza 
królowej Anny Medycejskiej. Wkrótce urodzi³a 
syna, Micha³a. W ma³¿eñstwie nie zazna³a 
szczêœcia. M¹¿ zmar³ m³odo w roku 1625. Po 
owdowieniu Ludwika umieœci³a syna w szkole z 
internatem. Pod kierownictwem œw. Franciszka 
Salezego i œw. Wincentego a Paulo Ludwika 
czyni³a du¿e postêpy na drodze doskona³oœci 
chrzeœcijañskiej. Wincenty ustanowi³ j¹ 
najpierw wizytatork¹ bractw mi³osierdzia. 
Wywi¹za³a siê z tego zadania bardzo dobrze, 
odwiedzaj¹c poszczególne placówki, instruuj¹c, 
usuwaj¹c nadu¿ycia, zapalaj¹c do mi³osierdzia. 
Wtedy œw. Wincenty powierzy³ jej bezpoœredni¹ 
opiekê nad "Córkami Mi³oœci". By³y to proste, 
wiejskie dziewczêta, które mia³y dobr¹ wolê, ale 
najczêœciej nie mia³y pojêcia, jak siê zachowaæ 
przy chorych i ubogich. W ten sposób zrodzi³o 
siê wielkie dzie³o, nowa rodzina zakonna "Sióstr 
Mi³osierdzia", zwana popularnie szarytkami. Za 
dzieñ narodzin zgromadzenia uwa¿a siê 25 
marca 1642 roku, kiedy to pierwsze cztery 
siostry wraz z pani¹ Le Gras z³o¿y³y swoje œluby 
na rêce œw. Wincentego. Ludwika zmar³a 15 
marca 1660 roku w wieku 69 lat. Beatyfikowa³ 
j¹ papie¿ Benedykt XV w roku 1920, a 
kanonizowa³ papie¿ Pius XI w 1934 roku. 
Papie¿ Jan XXIII og³osi³ œw. Ludwikê patronk¹ 
s³u¿by socjalnej (1960). Relikwie Œwiêtej 
spoczywaj¹ w kaplicy domu macierzystego 
Sióstr Mi³osierdzia w Pary¿u.   K. R. 

Jasiu szepcze tacie na ucho: 
Jak dasz mi dziesiêæ z³otych, to powiem Ci,
co mówi mamie pan listonosz jak jesteœ 
w pracy. 
Ojciec wyjmuje 10z³ i daje synowi. 
I co, Jasiu? Co mówi? 
Mówi: - "Dzieñ dobry. Poczta dla pani".

Przychodzi dwóch facetów obok Sejmu 
i s³ysz¹ jak wszyscy dr¹ siê: 
“Sto lat! Sto lat!" 
Jeden do drugiego: 
Ktoœ tam chyba ma urodziny. 
Nie. Wiek emerytalny ustalaj¹.

Katechetka pyta siê Jasia: 
Jasiu, kiedy Adam i Ewa byli w raju? 
Jesieni¹. 
A dlaczego akurat jesieni¹? 
- pyta zdziwiona katechetka. 
Bo wtedy dojrzewaj¹ jab³ka.



Redakcja: Ks. Andrzej Szudra, Andrzej Kr¹¿ek, K. R.  

Nr GG: 5884036
 

e-mail: parafia@promax.media.pl  BIURO PARAFIALNE  

poniedzia³ki, œrody i pi¹tki   od   9.00 do 11.00
wtorki i czwartki                   od 15.00 do 18.00

CZYNNE: 

Tel./Fax. 62 735 60 90

Telefon Dy¿urny 502 547 809

1.  – za ofiary zbierane dziœ i sk³adane przy ró¿nych okazjach na nasze
    Sanktuarium. Prace trwaj¹, du¿e wezwanie w tym roku przed nami do zrobienia.
2. – czas rozwa¿ania Mêki i œmierci Pana naszego Jezusa
    Chrystusa. Zapraszamy na Drogê Krzy¿ow¹ w pi¹tek: dla dzieci o godz.16.00, dla doros³ych 
    i m³odzie¿y po Mszy œw. wieczornej o godz. 18.30. Gorzkie ̄ ale w ka¿d¹ niedzielê o godz.
    14.30 nastêpnie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego i Msza œw. ok. godz. 15.30. 
    Kazania Pasyjne w tym roku g³osi Ks. Diakon Lucjan Kupiec. Zapraszamy na Transmisjê
    Gorzkich ̄ ali w telewizji kablowej PRO-ART. Tak jak to by³o w latach ubieg³ych przy
    wejœciu do naszego koœcio³a, do skarbony mo¿na sk³adaæ ofiary na 

Za ofiary sk³adamy serdeczne „Bóg zap³aæ”.
3. - w œrodê 13 marca o godz.18.00 a po Mszy œw. procesja ze œwiecami.
4. Zapraszamy na Apel Jasnogórski – w sobotê , 16 marca  na godz. 21.00.
5. W przysz³¹ niedzielê, 17 marca  – cz³onkowie Zespo³u Charytatywnego zbieraæ bêd¹ przed
    koœcio³em ofiary dla rodzin potrzebuj¹cych pomocy. 
6. Wspólnota Wczaso - rekolekcji dla osób niepe³onosprawnych „Ostoja” bardzo dziêkuje za
    mo¿liwoœæ przeprowadzenia zbiórki w niedzielê, 24 lutego oraz za okazan¹ dobroæ serca.
    Zebrano 9451,77  z³. 
7.  Diecezji Kaliskiej zaprasza P.T. Nauczycieli
    na Diecezjalny Dzieñ Skupienia, który odbêdzie siê w sobotê 23 marca 2019 roku w Zespole
    Szkó³ Technicznych Diecezji Kaliskiej, ul. Z³ota 144a w Kaliszu. Konferencje wyg³osi 
    w ks. Piotr Ba³oniak. Pocz¹tek skupienia o godz. 9,00, zakoñczenie obiadem o godz. 12,00.
    Koszt udzia³u - 30 z³. 
    Zapisy u diecezjalnego duszpasterza nauczycieli - ks. dra Adama Kraski – 693 401 924.
8. Zmarli w miesi¹cu lutym: + Waldemar Brzeziñski, +Tadeusz Gabriel, +Artur Dybioch, 
    + Zofia Musia³, + Jan Dzierla, + Leszek Laskowski, + Barbara Zacharczuk, 
    + Andrzej Wieschalla. 
9. Tradycyjnie zachêcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej. S¹ równie¿ do nabycia 
  z aplikacj¹ naszego koœcio³a w ró¿nych wielkoœciach w cenie 15, 20 i 25 z³.
    co mo¿e byæ tak¿e dobrem prezentem.

 „Bóg zap³aæ”

kwiaty do Grobu
    Pañskiego. 

Duszpasterstwo Nauczycieli i Wychowawców

  œwiece Jubileiszowe
  I  jak zawsze za zrozumienie i pamiêæ - Dziêkjemy. 

Rozpoczêliœmy Wielki Post 

Ró¿aniec Fatimski 


