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POCHYLAJĄC SIĘ NAD SŁOWEM BOŻYM

i i i  n i e d z i e l a  w i e l k i e g o  p o s t u  -  r o k  a

Także historia Samarytanki z dzisiejszej Ewange-
lii pokazuje nam tę samą zasadę działania Bożego 
miłosierdzia. Na pierwszy rzut oka, kobieta ta wcale 
nie wydawała się bezsilna. Jednak Jezus zauważył 
jej kruchość i bezbronność. Jako kilkukrotna mężatka 
obecnie żyjąca w grzechu, nie była w stanie zinte-
grować się ze społecznością swojej wioski. Dlatego 
przychodziła czerpać wodę w południe, kiedy przy 
studni nie było innych kobiet. Zapytana przez Jezusa, 
nie potrafiła wyjaśnić swojej nieuregulowanej sytuacji 
małżeńskiej. Najwyraźniej była też bezsilna wobec 
niezaspokojonych pragnień, lęku przed samotnością 
lub cudzej presji, które pchały ją od jednego związku 
do drugiego.

Ale Jezus przyszedł do niej w całej jej bezsilności i 
zaoferował wodę życia. Nie czekał, aż się zreflektu-
je i zmieni swoje życie. Nie czekał, aż sama zacznie 
Go szukać. Przyszedł do niej i zaangażował się w 
jej sprawy. Dał jej nadzieję na to, że życie może się 
zmienić, że może zostać zbawiona i odnowiona na 
duchu. Mówiąc najprościej, gdy ona była bezsilna, 
Jezus przyszedł jej z pomocą.

Pan może uczynić to samo dla każdego i każdej z 
nas! On chce nam pomagać także teraz, nawet jeśli 
nie uważamy się za „bezsilnych”. Widzi nasze po-
trzeby i ma dosyć łaski i miłości, aby je zaspokoić. 
Pozwólmy Mu dziś przyjść do siebie, aby mógł nam 
pomóc.                                                  

                                                                   Anonim 
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Czy uważasz się za osobę bezsilną? Być może sta-
nowczo zaprzeczysz. „Mam talenty, których Bóg mi 
udzielił, mam wsparcie rodziny i przyjaciół. Potrafię o 
siebie zadbać” – powiesz.

Nie jest to jednak ten typ bezsilności, o który cho-
dzi św. Pawłowi w dzisiejszym pierwszym czytaniu. 
Mówi on, że Jezus nie czekał, aż o własnych siłach 
podźwigniemy się z grzechu, lecz sam udzielił nam 
siły, umierając za nas na krzyżu. Objął nas swoim 
miłosierdziem zanim jeszcze zdążyliśmy o nie popro-
sić! Przypomina to trochę postawę ojca syna marno-
trawnego z czytanej wczoraj Ewangelii.
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12 III   2023 NIEDZIELA (J 4, 5-42) 
700 śp. Ryszard Falkowski – gregoriańska
700 O Boże błogosławieństwo dla Krystyny w 
75 rocznicę urodzin - rezerwacja
900 Pro populo  
900 śp. Zdzisław Bieliński – gregoriańska
1030 śp. Teresa Bogusz – 4 rocznica śmierci  
1200 śp. Łucja i Mieczysław Brzozowscy w 2 
rocznicę śmierci Łucji
1600 śp. Bronisław Niewiński – 5 rocznica 
śmierci  
1800 Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże bło-
gosławieństwo w rodzinie Bożeny i Jana

13 III 2023 PONIEDZIAŁEK (Łk 4, 24-30)
630 śp. Ryszard Falkowski – gregoriańska
630 śp. Leokadia i Jan Głowaccy
700 śp. Zdzisław Bieliński – gregoriańska
700 śp. Wacław w 4 rocznicę śmierci i zmar-
łych z rodziny Fronców
1800 śp. Wanda, Włodzimierz i Tadeusz
1800 śp. Józef Ruszczyński w 12 rocznicę 
śmierci i jego rodziców  

14 III 2023 WTOREK (Mt 18, 21-35)
630 śp. Ryszard Falkowski – gregoriańska
700 śp. Jan Łapiński
700 śp. Leszek Dąbrowski w 1 rocznicę śmierci
1800 śp. Roman, Zenon, Amelia Hryniewiccy
1800 śp. Zdzisław Bieliński – gregoriańska

15 III 2023 ŚRODA (Mt 5, 17-19)
630 śp. Michalina i Stanisław Świerżewscy
700 śp. Ryszard Falkowski – gregoriańska
700 śp. Wiesława Mieczkowska i Grzegorz Peł-
szyk
1800 śp. Zdzisław Bieliński – gregoriańska
1800 śp. Stanisława, Marianna, Stanisław Bia-
łych

16 III 2023 CZWARTEK (Łk 11, 14-23)
630 śp. Józef
700 śp. Ryszard Falkowski – gregoriańska
700 śp. Czesław Kamiński – 21 rocznica śmier-
ci 
1800 śp. Zdzisław Bieliński – gregoriańska
1800 śp. Janina i Władysław Łapińscy w 8 rocz-
nicę śmierci Janiny 

17 III 2023 PIĄTEK (Mk 12, 28b-34)
630 śp. Leszek Wróblewski - rezerwacja
700 śp. Ryszard Falkowski – gregoriańska
700 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki 
Bożej dla Janiny
1800 śp. Krzysztof, Zygmunt, Elżbieta, Janina 
Hryniewiccy
1800 śp. Zdzisław Bieliński – gregoriańska

18 III 2023 SOBOTA (Łk 18, 9-14)
630 śp. Zdzisław Bieliński – gregoriańska
700 śp. Ryszard Falkowski – gregoriańska
700 śp. Józef, zmarli rodzice Leokadia i Feliks 
Grochowscy 
1800 śp. Józef Rząca
1800 śp. Józef Trzeszczkowski

19 III   2023 NIEDZIELA (J 9, 1-41) 
700 śp. Ryszard Falkowski – gregoriańska
700 śp. Ks. Prałat Józef Wyzner – intencja od 
rodziny Jankowskich - rezerwacja
900 Pro populo  
900 śp. Zdzisław Bieliński – gregoriańska
1030 śp. Emilka Trzeszczkowska – 12 roczni-
ca śmierci 
1030 O Boże błogosławieństwo, opiekę MB 
dla małżeństw uczestniczących w Kawiaren-
kach Dialogowych 
1200 O błogosławieństwo Boże i potrzebne 
łaski dla dzieci z Róży Świętego Józefa - re-
zerwacja
1200 O błogosławieństwo Boże zdrowie opie-
kę Matki Bożej i potrzebne łaski dla Józefa w 
60 rocznicę urodzin oraz dla całej Jego rodzi-
ny – ks. poza parafią - rezerwacja
1600 śp. Felicja, Józef, Antoni  - rezerwacja
1800 śp. Józef, Franciszka i Józef

● Trwamy w okresie pokuty i nawrócenia – dziś 
przypada już trzecia niedziela Wielkiego Postu. 
Bóg daje nam czas na wydawanie owoców nawró-
cenia. Nie marnujmy go.
● Dziękujemy ks. Adamowi Filipowiczowi, ojcu 
duchownemu naszego Seminarium Duchownego, 
za wygłoszone Słowo Boże i wspólną modlitwę.
● Jutro przypada 10 rocznica wyboru papieża Fran-
ciszka na Stolicę Piotrową. Włączając się w wyda-
rzenie: „Jeden za wszystkich – wszyscy za Jedne-
go”, módlmy się za następcę Świętego Piotra, aby 
dla wszystkich był znakiem miłości Boga i wiernie 
prowadził Owczarnię Chrystusa na spotkanie z Naj-
lepszym Pasterzem. 
● Przypominamy, że rozpoczął się czas Komunii 
świętej wielkanocnej i będzie trwał do Zesłania 
Ducha Świętego. Przypominamy o przykazaniu 
kościelnym, mówiącym o powinności skorzystania 
przynajmniej raz w roku z sakramentu pojednania 
i przyjęcia Komunii świętej w okresie wielkanoc-
nym. Do spowiedzi zapraszamy odpowiednio wcze-
śniej, spowiedź rozpoczynamy minimum 15 minut 
przed każdą Mszą świętą. Podczas Mszy nie zawsze 
będzie kapłan posługujący w konfesjonale.
● Wszystkich serdecznie zachęcamy do udziału w 
wiekopostnych nabożeństwach: Drodze Krzyżowej 
i Gorzkich Żalach. Droga Krzyżowa w piątek o go-
dzinie 1700, Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w 
niedzielę o godzinie 1730, bezpośrednio po Gorz-
kich Żalach Msza święta. 
● Zarówno do odprawiania Drogi Krzyżowej i 
Gorzkich Żali, jak i do pobożnego odmówienia w 
piątki Wielkiego Postu przed wizerunkiem Ukrzy-
żowanego modlitwy: „Oto ja, dobry i najsłodszy 
Jezu”, przypisana jest możliwość uzyskania odpu-
stu zupełnego. Odpust możemy ofiarować za siebie 
lub za kogoś ze zmarłych. Do uzyskania odpustu 
konieczny jest: stan łaski uświęcającej, przyjęcie w 
tym dniu Komunii Świętej, modlitwa w intencjach 
Ojca Świętego oraz wyzbycie się przywiązania do 
grzechu, nawet lekkiego.
● W czasie wielkiego postu czynimy rozmaite wy-
rzeczenia, zaoszczędzone przez nas, dzięki tym 
wielkopostnym umartwieniom i wyrzeczeniom 
pieniądze, możemy ofiarować jako naszą wielko-
postną jałmużnę osobom potrzebującym. W tym 
roku te ofiary będą przeznaczone na pomoc mate-
rialną uchodźcom z Ukrainy.  Nasz wielkopostny 
dar serca możemy składać do skarbony przy krzy-
żu. Możemy również składać ofiary na kwiaty do 
dekoracji Grobu Pańskiego, zachęcamy członków 
Kół Żywego Różańca i innych Wspólnot do zbiórki 
ofiar również na ten cel. Niech dobry Bóg wynagra-

INTENCJE  MSZALNE

MYŚL TYGODNIA 

dza wszelką hojność swoim błogosławieństwem.
● Niedziele wielkiego postu nie dopuszczają uro-
czystości i wspomnień, dlatego uroczystość Świę-
tego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny 
z przyszłej niedzieli 19 marca, przeniesiona jest na 
dzień następny 20 marca. Święty Józef jest patro-
nem Kościoła powszechnego oraz rodzin chrześci-
jańskich. Jest także orędownikiem dobrej śmierci. 
Zapraszamy w tym dniu na wspólną modlitwę, 
aby przez wstawiennictwo Oblubieńca Maryi wy-
praszać Bożą pomoc dla Kościoła, naszych rodzin 
oraz prosić o łaskę dobrej śmierci dla wszystkich 
konających. Od wczoraj odprawiamy Nowennę do 
św. Józefa przed tą uroczystością. 
● W ramach naszego wielkopostnego przygoto-
wania do świąt zmartwychwstania Chrystusa bę-
dziemy uczestniczyć w rekolekcjach. W naszej 
wspólnocie będą miały miejsce w dniach od 26 do 
29 marca i poprowadzi je Ks. Jacek Kotowski – 
Diecezjalny Duszpasterz Rodzin naszej diecezji. 
Zaplanujmy tak nasze zajęcia, aby nie zabrakło nas 
na spotkaniach rekolekcyjnych.
● W naszej parafii w terminie: 18 – 19 marca oraz 
1 – 2 kwietnia, odbędą się weekendowe spotkania 
przygotowujące do zawarcia Sakramentu Małżeń-
stwa. Zapisy w zakrystii i kancelarii oraz pod nu-
merem tel: 570 045 455 – ilość miejsc jest ograni-
czona.
● Spotkanie informacyjno-organizacyjne wyjeż-
dżających w maju bieżącego roku na pielgrzymkę 
do Włoch odbędzie się w sobotę 18 marca o godzi-
nie 1200 w naszym kościele.
● Przypominamy, aby zamówione intencje Mszy 
opłacać minimum dwa tygodnie przed terminem 
odprawiania.
● Dziękujemy wszystkim za modlitwę i ofiary 
składane na potrzeby parafii, za te składane na 
coniedzielną tacę, indywidualnie, prze ofiaromat, 
konto bankowe, czy w postaci kamiennych tabli-
czek. Ofiary składane w przyszłą niedzielę na tacę 
są przeznaczone na prace remontowo-budowlane 
prowadzone w naszej parafii.
● Związek małżeński mają zamiar zawrzeć: Michał 
Luterek kawaler parafii św. Józefa w Świdniku i 
Joanna Roman panna parafii naszej – zapowiedź 
I; – ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach zacho-
dzących miedzy tymi osobami zobowiązany jest w 
sumieniu o powiadomieniu Kancelarii Parafialnej.
● Wszystkim przeżywającym w najbliższym tygo-
dniu dzień imienin, urodzin oraz inne jubileusze 
życzymy obfitości Bożego błogosławieństwa i 
Bożego światła na drogach codzienności. Miłej i 
błogosławionej niedzieli.


