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III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU -  12.03.23 

(Wj 17,3-7; Rz 5,1-2.5-8; J 4,5-42 albo J 4,5-15.19b - 26.39a.40 - 42 ) 

W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: "Każdy, kto pije tę wodę, znów 

będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, 

 nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam,  

stanie się w nim źródłem wody wytryskającej ku życiu wiecznemu". 

 

  7.00 - Msza św. za †† rodziców Stanisława i Emilię, Jerzego i Jadwigę, 

ich †† rodziców i rodzeństwo oraz †† siostry Gerdę, Anemarii, †† szwagrów 

Eryka i Achima (w języku niemieckim)   

8.30 - Msza św. za †† rodziców, †† teściów, † męża Jerzego, † syna Dariusza, 

†† rodzeństwo, † bratową Stefanię, †† szwagrów i †† z rodzin Trojan, Szyguła, 

Klicki i Kierstein 

9.30 - Poręba Msza św. za †† rodziców Tomasza i Paulinę Sladek, †† 6 braci 

i †† 2 siostry 

10.30 - SUMA za †† rodziców Józefa i Marię Kwoczała, †† Gerharda i Gertrudę 

Polaczek i †† z pokrewieństwa 

15.00 - Gorzkie Żale 

16.00 - Msza św. za † męża i ojca Józefa Kurzeja, ††rodziców i teściów, † siostrę 

i †† z pokrewieństwa 

KOLEKTA:  

      LEŚNICA  -  na remont dachu kościoła na cmentarzu  

 PORĘBA  -  na potrzeby klasztoru Sióstr Służebniczek w Porębie 

(Z góry serdeczne „Bóg zapłać”) 



PONIEDZIAŁEK - 13.03.23 

  7.00 -  Msza św. ku czci Matki Bożej Fatimskiej 

16.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu 

17.00 - Msza św. za † męża i ojca Bernarda Karwat, w kolejną rocznicę urodzin, 

†† rodziców i braci o radość życia wiecznego i za dusze w czyśćcu cierpiące   

 WTOREK - 14.03.23 

7.00 - Msza św. za † męża Henryka, w 19 rocznicę śmierci,  jego  rodziców, brata, 

siostrę i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące 

16.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu 

17.00 - Msza św. z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 

błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Barbary i jej rodziny   

ŚRODA - 15.03.23 

7.00 - Msza św. za † Ks. Proboszcza Henryka Pasiekę 

 (Od Magdaleny i Marcina Dyrdał z rodziną)  

16.00 -Adoracja Najświętszego Sakramentu 

17.00 - Msza św. 

 1. Za † Marię i †† z jej rodziny 

 2. Za † Gertrudę Swaczyna w 30 dzień po śmierci   

CZWARTEK - 16.03.23 

7.00 - Msza św. za † Elżbietę Prudło  

 (Od Róży Różańcowej) 

16.00 -  Adoracja Najświętszego Sakramentu 
17.00 -  Msza św. szkolna za † Gertrudę Urbaniec † męża Franciszka, † rodziców 

i teściów oraz † zięcia 

Droga Krzyżowa dla dzieci   

PIĄTEK - 17.03.23 

7.00 - Msza św. za † Tadeusza Leśko, †† rodziców i teściów, †† Jadwigę, Grzegorza 

i Henryka oraz za †† z rodziny 

15.00 - Koronka do Miłosierdzia Bożego 

16.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu 

17.00 - Msza św. za † męża Pawła, † syna Huberta, †† rodziców z obydwu stron,   

 † szwagra, †† z rodzin Osełka i Malik oraz dusze w czyśćcu cierpiące 

Droga Krzyżowa   

SOBOTA - 18.03.23 

  7.00 - Msza św. za †† synów i † męża 

17.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu 

17.00 - Spowiedź św. 
18.00 -  Msza św. za †† rodziców Karola i Łucję, † brata Krystiana, †† z rodzin Miske, 

Nowak oraz za †† z pokrewieństwa  

Chrzest św.: Samuel Kamil Ciesielka 
 



IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU -  19.03.23 

(1 Sm 16,1b.6-7.10-13a; Ef 5,8-14; J 9,1-41 albo J 9,1.6-9.13-17.34-38)  

Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz i spotkawszy go rzekł do niego:              

"Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego?" On odpowiedział:                                

"A któż to jest, Panie, abym w Niego uwierzył?" Rzekł do niego Jezus: 

 "Jest Nim Ten, którego widzisz i który mówi do ciebie". 

  

 7.00 - Msza św. za † Otylię Tanwic i †† z rodziny Tanwic (w języku niemieckim)   

8.30 - Msza św. za † Sławomira Łupak w kolejną rocznicę śmierci 

9.30 - Poręba Msza św. za †† rodziców Ruth i Huberta Bugiel, † brata 

 Ryszarda, †† dziadków z obydwu stron i †† z pokrewieństwa 

10.30 - SUMA  

 1. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą 

o dalsze błogosławieństwo Boże, opiekę i zdrowie z okazji 70 rocznicy urodzin 

Beaty oraz za † męża 

 2. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą 

o zdrowie  i Dary Ducha Świętego dla Julii Mincer z okazji 18 rocznicy urodzin 

Błogosławieństwo rocznego dziecka: Agnieszka Emilia Kral 

15.00 - Gorzkie Żale 

16.00 - Msza św. o radość życia wiecznego dla † brata Krzysztofa, †† dziadków Józefy 

i Józefa, Mikołaja i Marii oraz za †† z pokrewieństwa Pietrasz i  Romanów 

 

KOLEKTA:  

            LEŚNICA -  na potrzeby naszej parafii  

                    PORĘBA  -  na potrzeby klasztoru Sióstr Służebniczek w Porębie 

 

(Z góry serdeczne „Bóg zapłać”) 

 
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 Kościół na niedzielę 05.03.2023r. sprzątali mieszkańcy ulicy Żyrowskiej: Krystyna 

Bajer, Małgorzata Lison, Justyna Gamża, Małgorzata Polak, Maria Dworaczek, 

Lidia Kremser-Tomeczek. Serdeczne „Bóg zapłać” 

 

 W ich intencji oraz w intencji wszystkich naszych dobrodziejów:  

„Ojcze nasz ...”. 

 

 SPRZĄTANIE  KOŚCIOŁA:  

 Sobota 18.03.2023r.: ul. Goreckiego, Krasowska 

                               (Z góry serdeczne „Bóg zapłać”) 
 



Opowiadanie 

Biedny starzec 

Żył sobie kiedyś pewien starzec, który nigdy nie był młody. I dlatego nie nauczył się jak 

żyć. A nie umiejąc żyć nie wiedział też jak umrzeć. 

Nie znał ani nadziei, ani niepokoju; nie wiedział jak płakać ani jak się śmiać. 

Nie przejmował się, ani nie dziwił tym, co zdarzało się na świecie. 

Spędzał dni nudząc się na progu swojego domu i patrząc w ziemię. Nie zaszczycił nawet 

jednym spojrzeniem nieba - tego lazurowego kryształu, który Pan Bóg także i dla niego 

czyścił codziennie delikatną watą chmur. 

Jakiś wędrowiec czasem go o coś zapytał. Miał bowiem tyle lat, że ludziom zdawało się, 

że jest bardzo mądry i pragnęli uszczknąć coś z jego wiedzy. 

- Co powinniśmy robić, by osiągnąć szczęście? - pytali go młodzi. 

- Szczęście jest wynalazkiem głupich - odpowiadał starzec. 

Przychodzili ludzie o szlachetnych duszach, którzy pragnęli stać się pożyteczni dla 

bliźnich. 

 

- Co mamy czynić, by pomóc naszym braciom? - pytali go - Kto się poświęca dla ludzi, 

ten jest szaleńcem - odpowiadał starzec z ponurym uśmiechem. 

- Jak mamy kierować nasze dzieci drogami dobra? - pytali go rodzice. 

- Dzieci są jak węże - odpowiadał starzec. - Możecie się spodziewać po nich jedynie 

trujących ukąszeń. 

Również artyści i poeci zwracali się o radę do starca, którego uważali za mędrca: 

- Naucz nas jak wyrażać uczucia, które nosimy w duszy. - Lepiej abyście milczeli -

mamrotał pod nosem starzec. 

Powoli jego zgorzknienie i złość zaczęły się rozprzestrzeniać, najbliższe otoczenie 

zmieniło się w ponury zakątek, gdzie nie rosły kwiaty, ani nie śpiewały ptaki, wiał 

chłodny wiatr Pesymizmu (tak bowiem nazywał się ten zły starzec). Miłość, dobroć 

i wielkoduszność zamrożone tym śmiertelnym podmuchem więdły i wysychały. 

Wszystko to nie podobało się Panu Bogu, postanowił więc w jakiś sposób temu zaradzić. 

Dobry Bóg zawołał dziecko i powiedział: 

- Pójdź i ucałuj tego biednego staruszka. 

Dziecko objęło swymi delikatnymi, pulchnymi rączkami szyję starca i wycisnęło 

wilgotny, głośny pocałunek na jego pomarszczonej twarzy. 

Wówczas staruszek po raz pierwszy w życiu zdumiał się. Jego podejrzliwe oczy nagle 

zabłysły. Jeszcze nigdy w życiu nikt go nie pocałował. 

W ten sposób otworzyły mu się oczy na świat, a potem umarł uśmiechając się. 

 

 


