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POCHYLAJĄC SIĘ NAD SŁOWEM BOŻYM

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

tego, co potrafię najlepiej i jakie są moje czyny, 
lecz dlatego, że takie było Twoje postanowienie i 
taki dar Twej łaski.

Widzieć tylko Ciebie znaczy opuścić swój wy-
godny świat i jak Abraham wyjść ze swojej ziemi 
rodzinnej, by iść do kraju, który Ty wskażesz – 
choćby oznaczało to wyzbycie się własnej woli i 
pełnienie tylko tego, co Ty chcesz. „Kontemplacja 
oblicza Jezusa pozwala nam zatem zbliżyć się do 
najbardziej paradoksalnego aspektu Jego tajem-
nicy, który ujawnia się w ostatniej godzinie Krzy-
ża. Jest to tajemnica w tajemnicy, którą człowiek 
może jedynie adorować na kolanach”  – mówił do 
mnie św. Jan Paweł II w Novo millennio ineunte. 
Wiedziałeś, jak bardzo będzie mi potrzebna łaska 
widzenia Ciebie, abym później umiał przejść przez 
drogę krzyżową swojego życia, by przeżywać je 
zgodnie z Twoją wolą.

Chcę razem z Tobą być na Górze Przemienie-
nia, by kontemplować Twoją przebóstwioną twarz; 
by odbiła się ona w moim sercu; bym ucieszył się 
naszym sam na sam, Panie. Klękam i cały zamie-
niam się w ciszę i słuchanie Twojego Słowa, by 
czas Wielkiego Postu był radością z naszego sam 
na sam. Ty – Przemieniony Pan, i ja – widzący tyl-
ko Ciebie ...                                            Anonim 
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„Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko 
samego Jezusa”. Tego pragnę dla swojego ser-
ca. Widzieć Ciebie. I wiem, że wtedy moje życie 
będzie wypełnione Twoją wolą i spełnianiem jej. 
Wezwałeś mnie świętym powołaniem – nie według 
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5 III   2023 NIEDZIELA (Mt 17, 1-9) 
700 śp. Ryszard Falkowski – gregoriańska
700 Za zmarłych z rodziny Szwarców, Płoń-
skich, Śliwowskich, Dworakowskich i Myst-
kowskich
900 Pro populo  
900 śp. Zdzisław Bieliński – gregoriańska
1030 śp. Teresa Młynarczuk – intencja od dzie-
ci
1030 śp. Czesław Płoński – 9 rocznica śmierci 
1200 śp. Jacek Staniszewski
1600 Za zmarłych członków Koła Różańcowe-
go pw. św. Anny i z ich rodzin  
1800 śp. Helena Hołowienko

6 III 2023 PONIEDZIAŁEK (Łk 6, 36-38)
630 śp. Ryszard Falkowski – gregoriańska
700 śp. Zdzisław Bieliński – gregoriańska
700 śp. Lucyna Czyżewska – od rodziny Żo-
chowskich
1800 Dziękczynna z prośbą Boże błogosła-
wieństwo dla Hieronimy z okazji 80 rocznicy 
urodzin
1800 śp. Jadwiga, Wacław Mierzwińscy i zmar-
li z rodziny Porowskich  

7 III 2023 WTOREK (Mt 23, 1-12)
630 śp. Ryszard Falkowski – gregoriańska
700 śp. Jan Domaszewski – intencja w dniu uro-
dzin
700 śp. Leszek Roszkowski
1800 śp. Aleksandra(k), Władysław, zmarli z 
rodziny Lebiedzińskich – ks. Proboszcz poza 
parafią
1800 śp. Zdzisław Bieliński – gregoriańska

8 III 2023 ŚRODA (Mt 20, 17-28)
630 śp. Ryszard Falkowski – gregoriańska
700 śp. Jan Piotr i Stanisław i zmarli z rodziny 
Falkowskich – ks. Proboszcz poza parafią
700 śp. Eugeniusz Markowski – intencja od ro-
dziny Manistów i Płońskich
1800 śp. Zdzisław Bieliński – gregoriańska
1800 śp. Beata i Adrian Pietraszewscy w dniu 
imienin

9 III 2023 CZWARTEK (Łk 16, 19-31)
630 śp. Ryszard Falkowski – gregoriańska
700 śp. Zdzisław Bieliński – gregoriańska
700 śp. Michał Łopieński – intencja od uczest-
ników pogrzebu
1800 śp. Stanisława(k) i Ireneusz Duda, zmarli 
z rodziny Topczewskich i Dudów
1800 śp. Anna Chrzanowska – ks. Proboszcz 
poza parafią 
10 III 2023 PIĄTEK (Mt 21, 33-43. 45-46)

630 śp. Marcin Chosiński
700 śp. Ryszard Falkowski – gregoriańska – ks. 
Proboszcz poza parafią
700 śp. Magdalena Piekut
1800 śp. Józef Łapiński – 6 rocznica śmierci
1800 śp. Zdzisław Bieliński – gregoriańska

11 III 2023 SOBOTA (Łk 15, 1-3. 11-32)
630 śp. Stanisława(k) i Zygmunt Falkowscy
700 śp. Ryszard Falkowski – gregoriańska – ks. 
Proboszcz poza parafią
700 śp. Eugeniusz Górecki, jego rodziców i 
siostrę Krystynę 
1800 śp. Zdzisław Bieliński – gregoriańska
1800 śp. Lubomir i jego zmarli rodzice Emilia i 
Józef w 17 rocznica śmierci Lubomira

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

● Dziś pierwsza niedziela Wielkiego Postu oraz ostatni 
dzień Kwartalnych dni modlitw o ducha pokuty. Niech 
czas Wielkiego Postu będzie dla każdego z nas czasem 
zbliżania się do Boga, pracy nad sobą i wrażliwości na 
potrzeby innych. Kościół w sposób szczególny zaprasza 
nas do praktykowania modlitwy, postu i jałmużny. 
● Dziękujemy księdzu Krzysztofowi Chodkowskiemu za 
wygłoszone Słowo Boże i wspólną modlitwę.
● W tym tygodniu, w środę 1 marca przypada Narodo-
wy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Od 2011 roku 
ma on rangę święta państwowego. W naszej modlitwie 
pamiętajmy o wszystkich, którzy w trudnych czasach ko-
munistycznego reżimu podejmowali walkę o wolność i 
suwerenność naszej Ojczyzny.
● W tym tygodniu przypada również pierwszy czwar-
tek, piątek i sobota miesiąca. W czwartek zapraszamy 
o godzinie 1700 na Adorację Najświętszego Sakramen-
tu podczas Godziny Świętej. W piątek również adora-
cja o godzinie 1700 którą zakończymy nabożeństwem 
pierwszo-piątkowym. W godzinach przedpołudniowych 
ks. Zbigniew odwiedzi chorych. Sobotę zachęcamy do 
udziału we Mszy świętej o godzinie 700 po której odbę-
dzie się Nabożeństwo pierwszo-sobotnie i różaniec z Po-
ranną Grupą Modlitewną.
● W sobotę 4 marca uroczystość św. Kazimierza króle-
wicza. W tym dniu przypada 17 rocznica święceń bisku-
pich Biskupa Tadeusza Bronakowskiego. Pamiętajmy o 
dostojnym jubilacie w naszych modlitwach.
● Przyszła niedziela to w naszej parafii niedziela ado-
racyjna. Adoracja po Mszy świętej o godzinie 1200 do 
Mszy o 1600. Po Mszy o 1600 na wspólną adorację zapra-
sza Wspólnota dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana 
Jezusa. Wspólny różaniec po Mszy o 1030.
● Podczas Wielkiego Postu odprawiamy nabożeństwa 
Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. Droga Krzyżowa dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych w każdy piątek o godzi-
nie 1700, po nabożeństwie o godzinie 1800 Msza święta. 
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w każdą niedzielę o 
godzinie 1730, bezpośrednio po Gorzkich Żalach Msza 
święta. Wszystkich serdecznie zapraszamy do udziału w 
tych wiekopostnych nabożeństwach. 
● Zarówno do odprawiania tych nabożeństw, jak i do 
pobożnego odmówienia w piątki Wielkiego Postu przed 
wizerunkiem Ukrzyżowanego modlitwy: „Oto ja, dobry 
i najsłodszy Jezu”, przypisana jest możliwość uzyska-
nia odpustu zupełnego. Odpust możemy ofiarować za 
siebie lub za kogoś ze zmarłych. Do uzyskania odpu-
stu konieczny jest: stan łaski uświęcającej, przyjęcie w 
tym dniu Komunii Świętej, modlitwa w intencjach Ojca 
Świętego oraz wyzbycie się przywiązania do grzechu, 
nawet lekkiego.
● Zaoszczędzone przez nas dzięki wielkopostnym umar-
twieniom i wyrzeczeniom pieniądze możemy ofiarować, 
jako naszą wielkopostną jałmużnę osobom potrzebują-
cym. W tym roku te ofiary będą przeznaczone na pomoc 
materialną uchodźcom z Ukrainy. Nasz wielkopostny dar 
serca możemy składać do skarbony przy krzyżu.
● Wydział Duszpasterstwa Rodzin wraz z ruchem Spo-
tkania małżeńskie, zaprasza małżeństwa na weekendowe 
rekolekcje w Sanktuarium Matki Bożej Pojednania w 

INTENCJE  MSZALNE

MYŚL TYGODNIA 

Hodyszewie. Rekolekcje odbędą się: od 21 do 23 kwiet-
nia 2023 roku. Początek spotkania w piątek o godzinie 
1900, a zakończenie w niedzielę o godzinie 1430. Reko-
lekcje przeznaczone są dla małżeństw o różnym stażu 
małżeńskim, różnym poziomie wiedzy i zaangażowaniu 
religijnym, z różną skalą uczuć łączących lub dzielą-
cych małżonków. Zapraszamy zarówno tzw. „dobre 
małżeństwa”, jak i małżeństwa przeżywające poważne 
konflikty, myślące niejednokrotnie o rozstaniu. Zgło-
szenia i informacje: Krzysztof Bernacki, kom. 608 702 
670 (najlepiej między godz. 1500 a 2000), e-mail: zglosze-
nia.bialystok@spotkaniamalzenskie.pl Konieczne jest 
wcześniejsze zgłoszenie swego uczestnictwa!
● Do wtorku 28 lutego w sekretariacie Szkoły Podstawo-
wej nr 2 w godzinach od 800 – 1500 możemy zapisać dzie-
ci zamieszkałe w obwodzie tej szkoły do klasy pierwszej 
na przyszły rok szkolny. Karty zgłoszeń dostępne są na 
stronie internetowej szkoły oraz w  Przedszkolu  Samo-
rządowym  Nr  2 w Łapach przy ul. Cmentarnej. Chętni 
do zapisu proszeni są o zabranie ze sobą dowodu osobi-
stego i PESEL-u dziecka.
● 4 marca w Hodyszewie odbędzie się Konferencja: 
„Biblia o finansach”. Na tę konferencję zaproszone są 
osoby nie tylko z kłopotami finansowymi, ale również ci 
którzy chcą pogłębić swoją wiedzę na temat finansów w 
Słowie Bożym. Więcej informacji dotyczących zapisów 
na plakacie przy wyjściu koło zakrystii.
● Proboszcz parafii św. Jana Chrzciciela w Łapach Osse, 
organizuje w dniach od 2 do 8 września bieżącego roku 
pielgrzymkę do Portugalii i Hiszpanii – szczegóły na 
plakacie przy wyjściu koło zakrystii.
● Przypominamy, aby zamówione intencje Mszy opła-
cać minimum dwa tygodnie przed termi¬nem odprawia-
nia.
● Do skorzystania z sakramentu pokuty zapraszamy 15 
minut przed Mszą świętą, podczas Eucharystii nie za-
wsze będzie kapłan posługujący w konfesjonale.
● Dziękujemy wszystkim za modlitwę i ofiary składane 
na potrzeby parafii, za te składane na coniedzielną tacę, 
indywidualnie, przez ofiaromat, konto bankowe, czy w 
postaci kamiennych tabliczek. Dziękujemy za ofiary 
złożone dziś do puszek na pomoc uchodźcom z Ukrainy. 
W przyszłą niedzielę ofiary składane do puszek będą 
przeznaczone na Misje. 
● W minionym tygodniu przez chrzest święty do wspól-
noty Kościoła został włączony: Jakub Pietruczak – niech 
będzie zawsze blisko Pana Jezusa.
● Związek małżeński mają zamiar zawrzeć: Dominik 
Maksimowicz kawaler parafii naszej i Anna Kubaj pan-
na parafii Św. Krzyża w Łapach – zapowiedź II; Paweł 
Bokiniec kawaler parafii naszej i Natalia Agnieszka Za-
drożniak panna parafii Chrystusa Miłosiernego w Białej 
Podlaskiej – zapowiedź I; – ktokolwiek wiedziałby o 
przeszkodach zacho¬dzących miedzy tymi osobami zo-
bowiązany jest w sumieniu o powiadomieniu Kancelarii 
Parafialnej.
● Wszystkim przeżywającym w najbliższym tygodniu 
dzień imienin, urodzin oraz inne jubileusze życzymy 
obfitości Bożego błogosławieństwa i Bożego światła na 
drogach codzienności. Miłej i błogosławionej niedzieli.


