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SŁOWO  ŻYCIA

I  NIEDZIELA                  

WIELKIEGO  POSTU 

Mt 4, 1-11

 Duch wyprowadził Jezusa na 
pustynię,   aby był kuszony przez 
diabła. A gdy   pościł już czterdzieści 
dni i czterdzieści    nocy, poczuł w 
końcu głód.    Wtedy    przystąpił  
kusiciel i rzekł do Niego: «Jeśli jesteś 
Synem Bożym, powiedz, żeby te 
kamienie stały się chlebem».
Lecz On mu odparł: «Napisane jest: 
„Nie samym chlebem żyje człowiek, 
ale każdym słowem, które pochodzi          
z ust Bożych”».   Wtedy wziął   Go 
diabeł do Miasta Świętego, postawił 
na szczycie narożnika świątyni i rzekł 
Mu: «Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć 
się w dół, napisane jest bowiem: 
„Aniołom swoim da rozkaz co do 
ciebie, a na rękach nosić cię będą, byś 
przypadkiem nie uraził swej nogi o 
kamień”».  Odrzekł mu Jezus: «Ale 
napisane jest także: „Nie będziesz 
wystawiał na próbę Pana, Boga 
swego”».    Jeszcze raz wziął Go diabeł 
na bardzo wysoką górę, pokazał Mu 
wszystkie królestwa świata oraz ich 
przepych i rzekł do Niego: «Dam Ci to 
wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi 
pokłon».   Na to odrzekł mu Jezus: «Idź 
precz,  szatanie! Jest    bowiem 
napisane: „Panu, Bogu swemu, 
będziesz oddawał pokłon i Jemu 
samemu służyć będziesz”».

Wtedy opuścił Go diabeł, a oto 
przystąpili aniołowie i usługiwali Mu. 

II  NIEDZIELA                

WIELKIEGO  POSTU
 

Mt 17, 1-9

 Jezus wziął z sobą Piotra, 
Jakuba oraz brata jego, Jana, i 
zaprowadził ich na górę wysoką, 
osobno. Tam przemienił się wobec 
nich: twarz   Jego  zajaśniała    jak 
słońce, odzienie zaś    stało się   białe 
jak   światło. A oto ukazali się im 
Mojżesz i Eliasz, rozmawiający z Nim.
Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Panie, 
dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, 
postawię tu trzy namioty: jeden dla 
Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla 
Eliasza».   Gdy on jeszcze mówił, oto 
obłok    świetlany osłonił   ich, a z 
obłoku odezwał się głos: «To jest mój 
Syn umiłowany, w którym mam 
upodobanie, Jego słuchajcie!» 
Uczniowie, słysząc    to, upadli   na 
twarz i bardzo  się zlękli.   A Jezus 
zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: 
«Wstańcie, nie lękajcie się!» Gdy 
podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, 
tylko samego Jezusa.    A gdy schodzili 
z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: 
«Nie opowiadajcie nikomu o tym 
widzeniu, aż Syn Człowieczy 
zmartwychwstanie».
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III NIEDZIELA       

WIELKIEGO  POSTU

J 4, 5-15. 19b-26. 39a. 40-42 

 Jezus przybył do miasta 
samarytańskiego zwanego Sychar, w 
pobliżu pola, które dał Jakub synowi 
swemu, Józefowi. Było tam źródło 
Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział 
sobie     przy źródle. Było   to około 
szóstej godziny.  Wówczas nadeszła 
kobieta z   Samarii, aby zaczerpnąć 
wody. Jezus rzekł do niej: «Daj Mi pić!» 
Jego uczniowie bowiem udali się 
przedtem do miasta, by zakupić 
żywności.  Na to rzekła do Niego 
Samarytanka: «Jakżeż    Ty, będąc 
Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym 
Ci dała się napić? » Żydzi bowiem i 
Samarytanie unikają się nawzajem.
Jezus    odpowiedział jej na to: «O, 
gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim 
jest Ten, kto ci mówi: „Daj Mi się napić”, 
to prosiłabyś Go, a   dałby ci wody 
żywej».   Powiedziała do Niego kobieta: 
«Panie, nie masz   czerpaka, a studnia 
jest głęboka. Skądże więc weźmiesz 
wody żywej? Czy Ty jesteś większy od 
ojca naszego, Jakuba, który dał nam tę 
studnię, i   on sam z niej pił, i jego 
synowie, i jego bydło?»   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 tryskającym ku życiu 
wiecznemu».  Rzekła do Niego kobieta: 
«Panie, daj mi tej wody, abym już nie 

pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. 
Widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie 
nasi oddawali cześć Bogu na tej górze,              
a wy mówicie, że w Jerozolimie jest 
miejsce, gdzie należy czcić Boga».
Odpowiedział jej Jezus: «Wierz Mi, 
kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy 
ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie 
będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego 
nie znacie, my czcimy to, co znamy, 
ponieważ zbawienie bierze początek od 
Żydów. Nadchodzi jednak godzina, 
nawet już jest, kiedy to prawdziwi 
czciciele będą oddawać cześć Ojcu             
w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli 
szuka Ojciec. Bóg jest duchem; trzeba 
więc, by czciciele Jego oddawali Mu 
cześć w Duchu i prawdzie».
Rzekła do Niego kobieta: «Wiem, że 
przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem.  
A kiedy On przyjdzie, objawi nam 
wszystko». Powiedział do niej Jezus: 
«Jestem nim Ja, który z tobą mówię».
Wielu Samarytan z owego miasta 
zaczęło w Niego wierzyć dzięki słowu 
kobiety. Kiedy  więc Samarytanie 
przybyli do Niego, prosili Go, aby u nich 
został. Pozostał    tam zatem dwa dni.              
I o wiele    więcej ich uwierzyło dzięki 
Jego słowu, a do tej kobiety mówili: 
«Wierzymy już nie dzięki twemu 
opowiadaniu, usłyszeliśmy bowiem na 
własne    uszy i     wiemy, że On   
prawdziwie   jest   Zbawicielem  
świata». 

IV NIEDZIELA     

WIELKIEGO POSTU
    

J 9, 1-41
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 Jezus, przechodząc, ujrzał 
pewnego człowieka, niewidomego od 
urodzenia. Splunął na ziemię, uczynił 
błoto ze śliny i nałożył je na oczy 
niewidomego, i rzekł do niego: «Idź, 
obmyj się w sadzawce Siloam» – co się 
tłumaczy: Posłany. On więc odszedł, 
obmył się i wrócił, widząc.
A   sąsiedzi i ci, którzy przedtem 
widywali   go jako żebraka, mówili: 
«Czyż to nie jest ten, który siedzi i 
żebrze?» Jedni twierdzili: «Tak, to jest 
ten», a inni przeczyli: «Nie, jest tylko do 
tamtego podobny». On zaś mówił: «To 
ja jestem».  Zaprowadzili więc tego 
człowieka, niedawno jeszcze 
niewidomego, do faryzeuszów. A tego 
dnia, w którym Jezus uczynił błoto i 
otworzył mu oczy, był szabat. I znów 
faryzeusze    pytali go o to, w jaki 
sposób przejrzał. Powiedział do nich: 
«Położył mi błoto na oczy, obmyłem 
się i widzę».   Niektórzy więc spośród 
faryzeuszów rzekli: «Człowiek ten nie 
jest od Boga, bo nie zachowuje 
szabatu». Inni powiedzieli: «Ale w jaki 
sposób człowiek grzeszny może czynić 
takie znaki?» I powstał wśród nich 
rozłam. Ponownie więc zwrócili się do 
niewidomego: «A ty,     co o Nim mówisz, 
jako że   ci otworzył oczy?» 
Odpowiedział: «To prorok».
Rzekli mu w odpowiedzi: «Cały 
urodziłeś się w grzechach, a nas 
pouczasz?» I wyrzucili go precz.
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». On zaś 
odpowiedział: «Wierzę, Panie!» i oddał 
Mu pokłon.

V  NIEDZIELA                

WIELKIEGO  POSTU
 

J 11, 3-7. 17. 20-27. 33b-45

 Siostry Łazarza posłały do 
Jezusa    wiadomość: «Panie, oto 
choruje ten, którego Ty kochasz». 
Jezus, usłyszawszy    to,     rzekł: 
«Choroba ta   nie zmierza ku śmierci, 
ale ku chwale   Bożej, aby dzięki niej 
Syn Boży został otoczony chwałą».
A Jezus miłował Martę i jej siostrę, i 
Łazarza.     Gdy posłyszał o jego 
chorobie, pozostał przez dwa dni tam, 
gdzie przebywał. Dopiero potem 
powiedział do swoich uczniów: 
«Chodźmy znów do Judei».   Kiedy 
Jezus tam   przybył,   zastał    Łazarza 
już od czterech dni    spoczywającego 
w grobie.   Kiedy  więc Marta 
dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, 
wyszła Mu na spotkanie. Maria    zaś 
siedziała w domu. Marta więc rzekła 
do Jezusa: «     Panie, gdybyś  tu był, 
mój brat by nie umarł. Lecz i teraz 
wiem, że Bóg da Ci wszystko, o 
cokolwiek byś prosił Boga».   Rzekł      
do niej Jezus: «Brat twój 
zmartwychwstanie». Marta Mu 
odrzekła: «Wiem, że powstanie z 
martwych  w    czasie    zmartwychwstania 
w dniu ostatecznym».   Powiedział do 
niej Jezus: «Ja jestem 
zmartwychwstaniem i życiem. Kto we   
Mnie        wierzy,    to   choćby   umarł, 
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żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we 
Mnie, nie    umrze na     wieki. Wierzysz 
w  to?»  Odpowiedziała   Mu: «Tak, 
Panie! Ja mocno wierzę, że Ty jesteś 
Mesjasz, Syn  Boży, który miał przyjść 
na świat».   Jezus   wzruszył   się w    
duchu, rozrzewnił i zapytał: «Gdzie go 
położyliście?»  Odpowiedzieli Mu: 
«Panie, chodź    i   zobacz!» Jezus 
zapłakał. Żydzi więc    mówili: «   Oto    
jak go   miłował!»    Niektórzy   zaś  z 
nich powiedzieli: «Czy Ten,     który    
otworzył oczy niewidomemu, nie     
mógł sprawić, by on nie umarł?»
A Jezus, ponownie okazując głębokie 
wzruszenie, przyszedł do grobu. Była 
to    pieczara, a na niej spoczywał 
kamień.    Jezus powiedział: «Usuńcie 
kamień!» Siostra zmarłego, Marta, 
rzekła do Niego: «Panie, już cuchnie. 
Leży   bowiem od czterech dni w 

grobie».   Jezus rzekł do niej: «Czyż nie 
powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, 
ujrzysz chwałę Bożą?   Usunięto więc 
kamień. Jezus wzniósł oczy do góry                 
i rzekł: «Ojcze, dziękuję Ci, że Mnie 
wysłuchałeś. Ja wiedziałem, że Mnie 
zawsze wysłuchujesz. Ale ze względu 
na otaczający Mnie tłum to 
powiedziałem, aby  uwierzyli, że Ty 
Mnie posłałeś». To powiedziawszy, 
zawołał donośnym głosem: «Łazarzu, 
wyjdź na zewnątrz!» I wyszedł zmarły, 
mając  nogi i ręce przewiązane 
opaskami, a twarz jego była owinięta 
chustą.   Rzekł do nich Jezus: 
«Rozwiążcie go i pozwólcie mu 
chodzić».    Wielu    zatem spośród 
Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy 
to, czego Jezus dokonał, uwierzyło              
w Niego.
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Kalendarz liturgiczny

  SOBOTA, 4 MARCA - święto  św.  Kazimierza,                                                                                         

  królewicza.

  WTOREK, 7 MARCA-  wspomnienie  św. Perpetui                                                                                            

 i Felicyty, męczennic.

  PIĄTEK,  17 MARCA - wspomnienie św. Patryka,                                                                                            

 biskupa.

  PONIEDZIAŁEK, 20  MARCA -    uroczystość            

   św.  Józefa, Oblubieńca  Najświętszej Maryi Panny.

  SOBOTA, 25 MARCA - Uroczystość Zwiastowania                                                                                        

  Pańskiego.
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   SŁOWO  DUSZPASTERZY

ZNACZENIE OKRESU WIELKIEGO POSTU

Zmiłuj się Stwórco nad swoim ludem,
Kiedy Cię błaga w tym czasie postu;

Usłysz modlitwę zroszoną łzami,
Którą wznosimy przez dni czterdzieści. (…)

Udziel nam siły, niech czas pokuty
Ciało oczyści i myśl oświeci;

Złudne pokusy niech nas nie wiążą
Z tym, co nam grozi wieczystą zgubą.

 Tymi słowami Kościół modli się w hymnie nieszporów na 
Wielki Post, który jest czasem pokuty, refl eksji nad własnymi 

grzechami, nawracania się i czasem wyrzeczeń. Jest czasem 
przygotowania  się na największe święta – Mękę, Śmierć                   
i Zmartwychwstanie Chrystusa. A są to święta ważniejsze niż 
Boże   Narodzenie. Stąd okres ten jest niezwykle istotny dla każdego 
chrześcijanina. 
 Okres Wielkiego    Postu ukształtował się w IV wieku        
i związany był z przygotowaniem katechumenów do chrztu 
św. Na początku obejmował on jedynie Wielki Piątek i Wielką 
Sobotę. Później   na     wzór 40 dni   pobytu Chrystusa na pustyni        
i 40 lat pobytu Ludu Wybranego na pustyni, utworzono 40   dniowy 
okres Wielkiego Postu. Liczba 40 występuje często w Piśmie św. np. 
40 dni Mojżesz pościł i modlił się na Górze Synaj, kiedy otrzymywał 
Dekalog. Liczba 40 oznacza też czas trwania jednego pokolenia. 
Wielki    Post rozpoczyna  się   w Środę Popielcową, a kończy 
po Mszy Krzyżma w      Wielki    Czwartek rano. I tak od XVI w. 
w całym Kościele zaczęto celebrować Środę Popielcową. Początkowo 
popiołem posypywano jedynie publicznych pokutników, później 
zwyczaj ten rozszerzono na wszystkich wiernych. Dzień ten – 
podobnie jak Wielki Piątek – naznaczony jest     postem ścisłym. 
Obowiązuje      on   katolików,  którzy skończyli 18 lat do 60 roku 
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życia. Polega on na tym, że jemy jeden posiłek  do syta, i ewentualnie 
dwa tzw. na lekko. Wstrzymujemy się    od pokarmów       mięsnych. 
Nie mamy       obowiązku uczestnictwa w Mszy św., ale Kościół zaleca 
udział w Eucharystii. Otrzymując popiół na nasze głowy, 
uświadamiamy sobie naszą słabość i kruchość ludzkiego życia, 
znikomość świata i ciągłą potrzebę pokory oraz pokuty za grzechy.           
Z ust kapłana słyszymy wtedy słowa: „Z prochu powstałeś i w proch 
się obrócisz” albo ”Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Symbol 
popiołu więc występuje w Biblii i łączy się z pokutą za grzechy. 
Np. król Niniwy    przyodział się w wór i zasiadł na popiele, kiedy 
ogłosił post   w całym   mieście. Pamiętajmy jednak, że nie popiół jest 
istotą, ale  rzeczywiste nawrócenie poprzez spowiedź św.                   
    i porzucenie   grzechu. Wielu przychodzi w ten dzień do kościoła, 
ale   później cały wielki Post trwają w grzechu bez spowiedzi. Obrzęd 
posypania głów nie ma sensu, kiedy nie prowadzi on do pokuty i    
nawrócenia. Według  tradycji popiół pochodzi ze spalonych palm z 
ostatniej niedzieli palmowej. W naszych kościołach w Wielkim 
Poście znikają kwiaty z ołtarza. Skromniejszy    wystrój świątyni 
podkreśl    więc aspekt  pokutny. W liturgii występuje fi oletowy 
kolor szat liturgicznych,                       w niedzielę  Męki   Pańskiej 
– kolor czerwony. W  niedzielę nie śpiewa się Gloria, a śpiew 

Alleluja zastępuje się śpiewem 
„Chwała Tobie, królu wieków”, 
albo „Chwała  Tobie, słowo 
Boże”. Do soboty przed   V   
niedzielą  śpiewa się pieśni 
pokutne, a od  V niedzieli pieśni           
o Męce Pańskiej. Każdy dzień 
Wielkiego Postu   ma swój 
formularz w liturgii. Okres ten 
charakteryzuje się    więc wielkim 
bogactwem tekstów liturgicznych. 
 Czwarta Niedziela 
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Wielkiego Postu nazwana jest Niedzielą Laetare, z łac. 
„Radujcie się”. W  liturgii używamy wtedy różowego koloru, który 
przypomina nam, że w cierpieniu może być radość.  Kolor      różowy    
to  fi olet zmieszany z bielą. Oznacza więc    radość pośród pokuty, 
wytchnienie      podczas utrapienia. W  V  niedzielę   Wielkiego    
Postu    zasłania     się krzyże w   kościołach. Może to przypominać 
o    ukryciu przez   Chrystusa swojego Bóstwa                  w czasie Jego 
Męki na     krzyżu. Zwyczaj  ten    może  również podkreślić 
wyniszczenie Chrystusa i zmierza do tego, aby   obraz Jezusa 
ukrzyżowanego mocniej zapadł w ludzkich sercach.   W      Niedzielę     
Palmową     odczytuje    się    Mękę     Pańską   z podziałem       na 
role. Na początku liturgii Mszy św. 
może mieć miejsce    procesja z palmami, 
podczas której święci      się      palmy    i  
odczytuje  Ewangelię   ukazującą    wjazd    
Jezusa    do Jerozolimy. Palemki  są 
symbolem odradzającego się życia. 
Niedziela ta rozpoczyna     Wielki 

Tydzień. W tym  czasie Kościół nakazuje nam wstrzymanie się 
od organizacji i udziału w zabawach. Czwarte    przykazanie     
brzmi: „Zachowywać nakazane post i wstrzemięźliwość od pokarmów 
mięsnych, a   w   czasie Wielkiego   Postu powstrzymywać się od 
udziału w zabawach”. Jest to bowiem   czas wyciszenia i pokuty.                
W Księdze Joela  słyszymy wołanie Boga: „Nawróćcie się do Mnie 
całym   swym sercem, przez   post i płacz, lament. Rozdzierajcie   
jednak    serca     wasze, a   nie    szaty! Nawróćcie się do Pana Boga 
waszego!” (Jl 2, 12-13). 
 W czasie Wielkiego Postu Kościół     mówi nam o potrójnej 
drodze, jakimi są MODLITWA, JAŁMUŻNA I POST.
 MODLITWA  to    pierwsze i główne    zadanie na czas Wielkiego   
Postu. Modlitwa to obowiązek        chrześcijanina, ale w czasie  
Wielkiego Postu szczególnie jesteśmy do niej wezwani. Oprócz    
modlitwy wspólnotowej     szukajmy więc kontaktu z Bogiem                         
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w indywidualnej      z Nim rozmowie, a  także w sakramencie 
spowiedzi. Częściej przyjmujmy Chrystusa w Komunii św. Może 
wysilmy się na udział w Mszy św. w tygodniu poza niedzielą. 
Otwórzmy Pismo św. albo inną dobrą katolicką lekturę. Pomóc 
mają     nam w modlitwie nabożeństwa, takie jak Droga 
Krzyżowa czy     Gorzkie Żale, podczas których rozważamy 
Mękę Chrystusa. W czasie Wielkiego Postu przeżywamy 
również kilkudniowe rekolekcje. Za udział w trzydniowych 
rekolekcjach    również możemy    uzyskać odpust zupełny. „Nie 
bójcie    się tracić czasu dla Boga!” – wołał św. Jan Paweł II.  
Zadbajmy też o naszych chorych, którzy nie wychodzą już z domu, 
by mogli przyjąć Komunię św. wielkanocną.
 JAŁMUŻNA  to drugi element potrójnej drogi. Bóg w 
czasie Wielkiego Postu wzywa nas do jałmużny, a więc do 
bezinteresownego   daru. Ma ona być   dyskretna, delikatna, 
pełna troski o dobro i życie bliźniego. Ma być czynem 
sprawiedliwości. O jałmużnie poucza nas Bóg m.in.. przez 
starotestamentalną Księgę Tobiasza słowami: „Jałmużna jest 
wspaniałym darem dla tych, którzy ją dają przed obliczem 
Najwyższego” (Tb 4,11), a w    innym miejscu mówi ta Księga: 
„Jałmużna uwalnia od śmierci i oczyszcza z każdego grzechu. Ci, 
którzy dają   jałmużnę    nasyceni będą    życiem (Tb 12,9)”. Jest to 
więc  forma pokuty. Prawdziwy wymiar jałmużny jest widoczny, 
kiedy np. odłożone pieniądze (w wyniku postu) przekażemy dla 
ubogich lub damy na Mszę św. 
 POST   to trzeci 
element   potrójnej 
drogi. Już sama nazwa  
tego   okresu liturgicznego 
mówi   o poście. Te 40 dni 
mają być bowiem czasem 
szczególnego postu. Pan 
Jezus powiedział: „Czy 
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goście     weselni mogą się    smucić, dopóki      pan   młody jest z nimi? 
Lecz przyjdzie   czas,     kiedy       zabiorą im pana młodego,     a wtedy 
będą pościć” (Mt 9, 15). Dlatego, kiedy podejmujemy się wyrzeczeń 
dla Chrystusa nośmy w sobie tę myśl: „Poszczę dla Chrystusa i z 
Chrystusem”. A największym motywem postu, niech będzie 
świadomość, że  dla    mojego     zbawienia Chrystus stał się 
Człowiekiem, rezygnując  z chwały      nieba i umarł za mnie na 
krzyżu. W szeroko pojętym poście nie chodzi tylko o umartwienie 
zmysłu    smaku. Chodzi o  wyrzeczenie się czegoś dla Boga, by 
bardziej się Mu podobać, by hartować ducha, wzmacniać wolę. 
Chodzi o świadomą    rezygnację z  przyjemności. W prefacji na 
Wielki Post czytamy: „Wszechmogący, wieczny Boże, Ty przez post 
ciała uśmierzasz wady, podnosisz ducha, udzielasz cnoty i nagrody, 
przez Chrystusa Pana naszego”. Każdy piątek jest w sumie taką 
sposobnością, kiedy wg przykazania kościelnego wstrzymujemy się 
od pokarmów mięsnych, a także Środa Popielcowa i Wielki Piątek – 
dni postu ścisłego. Ponadto jakże wielu z nas przydałby się post od 
alkoholu, gazet, radia, telewizji, komputera, Internetu, telefonu 
komórkowego… Jak     taki      post      ułatwiłby walkę   z grzechem! 
W świecie tak napełnionym hedonizmem, trudno nam jest pościć. 
Zanikł duch ascezy i ofi ary w naszym współczesnym 
katolicyzmie. Post jest pomocą w pokonaniu pokus, w 
przezwyciężeniu pożądliwości ciała. Pomaga w walce z grzechami 
nieczystości, by duch panował nad ciałem. Jest sposobnością do 
wyciszenia się i ofi arowania Bogu większej ilości czasu. Pan Jezus 
powiedział, że       są rodzaje duchów, które „wypędza się tylko 
modlitwą i postem” (Mk 9,29). 
 Święci   mówili, że czas Wielkiego Postu      jest to 
najbardziej płodny    duchowo okres roku liturgicznego. 
Wymaga więc od nas ogromnego duchowego zaangażowania. 
Od tego okresu zależy to, jak przeżyjemy czas największych 
świąt naszej wiary – Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana 
Jezusa.
          ks. Proboszcz,  Jerzy  Bieńkowski, SAC
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  W czasie Wielkiego   Postu   zapraszamy                         
na nabożeństwa   wielkopostne:                                                                                       
  Drogę  Krzyżową   w  piątki 

 i  Gorzkie    Żale  w   niedzielę.  
 Za udział w tych nabożeństwach można uzyskać                 

odpust zupełny.  

   Droga Krzyżowa dla dzieci  - godz. 16.30
Droga Krzyżowa ( z Komunią Św.) dla dorosłych              

o  godz. 10.30
   Droga Krzyżowa dla młodzieży i dorosłych godz. 17.15

   Gorzkie Żale - niedziela,  po Mszy św. o godz. 11.00

***
1. 22  lutego  - Środą Popielcową rozpoczęliśmy Wielki Post.  
2. 2 marca -  I czwartek miesiąca, I piątek 3 marca, a I sobota 
4 marca.  
 W  I czwartek  modlimy się o nowe i święte  powołania 
kapłańskie i zakonne.  Jak zawsze po Mszy św. o godz. 18.00 
zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu, wraz ze 
Wspólnotą    Pogotowia   Modlitewnego z możliwością skorzystania 
z Sakramentu pokuty i pojednania. 
 W I  piątek miesiąca o godz. 15.00     nabożeństwo            
    w Godzinie Miłosierdzia i koronka do Bożego Miłosierdzia.  
O 15.30 spowiedź dla dzieci, a o godz.16.00 zamiast Mszy św. 
Droga Krzyżowa dla dzieci z Komunią św.  
O godz. 17.15 Droga Krzyżowa i spowiedź dla dorosłych,  a o godz. 
18.00 Msza św. 
 Do chorych udamy się: ks. Proboszcz w czwartek i piątek, 
a ks. Tomek w piątek  od godz. 9.00. 
 W I sobotę miesiąca odprawimy nabożeństwo do Matki 
Bożej i różaniec wynagradzający po Mszy św. o godz. 8.00.
3. 10 marca  - piątek -  po Mszy św. wieczornej, spotkanie dla 
rodziców dzieci z klas III, które  przystąpią   w tym roku 

OGŁOSZENIA  PARAFIALNE  26.02. -  31.03.2023
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szkolnym do I Komunii Świętej w kościele. 
4. 12 marca  -  niedziela -  dzieci i rodziców zapraszamy na 
Mszę Św. inicjacyjną   na  godz. 12.30, będzie poświęcenie              
i wręczenie Pisma Świętego. 
5. Taca na cele inwestycyjne 19.03.2023 r. 
6. 19 marca - niedziela - o godz. 16.00 Msza św. dla osób              
z niepełnosprawnością.  
7. 20 marca - poniedziałek - uroczystość Świętego Józefa 
Oblubieńca NMP.  Od 11 marca do 19 marca  modlitwa 
nowenną do św.Józefa.
8. 25 marca  - sobota - Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. 
Dzień Świętości Życia i możliwość podjęcia Duchowej Adopcji 
Dziecka Poczętego. 
9. 26  marca - niedziela -   rozpoczną sie  Rekolekcje 
Wielkopostne.
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INTENCJE  MSZALNE  NA CZAS   26.02. -  31.03 .2023
NIEDZIELA   26     LUTEGO 
8.00    +  Zdzisław Olszewski – greg.          
9.30    +   Halina i Roman Chojnaccy – 
int. od wnuczki Jolany z mężem i 
prawnuczków.                                
11.00   Dziękczynno-błagalna za Karinę        
z okazji 20  r. urodzin o światło Ducha 
Św. i wszelkie Boże łaski.
12.30 + Jadwiga Majchrzak – 2 r. śm.
18.00   + Jan Cis – 1  r. śm.
PONIEDZIAŁEK   27  LUTEGO  
18.00    + Zdzisław Olszewski – greg.
WTOREK  28  LUTEGO
18.00    1. + Zdzisław Olszewski – greg.
2. + Ryszard Kossakowski – 30 r. śm., 
rodzice z obojga stron, dziadkowie              
i babcie z obojga stron.
ŚRODA  1   MARCA 
18.00  + Zdzisław Olszewski – greg.     
CZWARTEK   2   MARCA 
18.00  +  Zdzisław Olszewski – greg.
PIĄTEK  3   MARCA 
18.00  + Zdzisław Olszewski – greg.
SOBOTA    4   MARCA
8.00     + Zdzisław Olszewski – greg.
16.00  Dziękczynno – błagalna z okazji 
50 r. sakramentu małżeństwa Haliny            
i Kazimierza.
18.00   1. + Lech Chemiński – intencja od 
Firmy Tatry Wysokie z Bukowiny 
Tatrzańskiej.
2. +  Małgorzata i Kazimierz 
Wojciechowscy.
NIEDZIELA   5   MARCA 
08.00   1. Za parafi an.
2.  Dziękczynno - błagalna za 
otrzymane łaski zdrowia z prośbą                   

o mądrość dla lekarzy w prowadzeniu 
Radka.
09.30   +  Rodzice: Stefania, Wincenty, 
oraz Marian i Henryka Korcz oraz 
zmarli z rodziny.
11.00     + Katarzyna i Klemens 
Subkowscy i Józef Robakiewicz.
12.30   + Paweł Kruk z okazji 28 r. 
urodzin i śp. Zdzisław.
18.00    + Zdzisław Olszewski – greg.    
PONIEDZIAŁEK   6  MARCA
18.00  + Zdzisław Olszewski – greg.
WTOREK     7   MARCA
18.00  1. + Zdzisław Olszewski – greg.
2. + Helena – 10 r.  śmierci o dar nieba.
ŚRODA   8 MARCA 
18.00  + Zdzisław Olszewski – greg.
CZWARTEK  9   MARCA
18. 00   1. + Zdzisław Olszewski – greg. 
2. + Stanisława  Dawidowska – 2 r. 
śmierci.         
PIĄTEK   10  MARCA 
18.00   + Zdzisław Olszewski – greg.
SOBOTA  11  MARCA 
8.00   + Zdzisław Olszewski – greg.
18.00    1. + Jadwiga i Brunon oraz  
zmarli  z rodziny.
2. Dziękczynno - błagalna z okazji 85 r. 
urodzin Teresy Bartyzel z prośbą                
o zdrowie,  Boże błog. i wszelkie 
potrzebne łaski oraz  opiekę Matki 
Bożej Królowej Świata.   
NIEDZIELA   12  MARCA 
8.00  + Irena i Feliks Siedlikowscy.
9.30   Za parafi an.
11.00  +  Maria Ciechowska – 15 r. śm. 
int. od córki Iwony z rodziną.       
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12.30  1. Za Tymona z okazji 2  r.  urodzin 
o Boże błog., zdrowie i wszelkie łaski 
Boże  oraz opiekę M atki  Bożej.
2.+ Bronisław Mądry – 9  r.  śm. i za  
jego rodziców. 
18.00   1.  + Zdzisław Olszewski – greg.
2. + Zygmunt Górak  i  rodzice  z obojga 
stron.
PONIEDZIAŁEK  13  MARCA  
18.00  + Zdzisław Olszewski – greg.
WTOREK   14   MARCA   
18.00   + Zdzisław Olszewski – greg.
ŚRODA  15   MARCA 
18.00  + Zdzisław Olszewski – greg.
CZWARTEK  16   MARCA
18.00  + Zdzisław Olszewski – greg.
 PIĄTEK  17   MARCA 
18.00 1.  + Zdzisław Olszewski – greg.
2. + Stanisław – 6  r.  śmierci o dar 
nieba.
SOBOTA  18   MARCA 
8.00   Zdzisław Olszewski – greg.     
18.00   Za Elżbietę z okazji urodzin                
o Boże błog. zdrowie i wszelkie łaski 
Boże  oraz opiekę Matki Bożej.
NIEDZIELA  19   MARCA 
08.00  1.  + Zdzisław Olszewski – greg.
2.  + Józef Krzysztofi k – 10 r. śm. , Jan         
i Kazimierz Krzysztofi k, Józefa, Mikołaj 
i Tadeusz Gnutek.
09.30   Dziękczynno - błagalna z okazji 
85 r. urodzin Józefy Romanowskiej             
z prośbą o zdrowie, Boże 
błogosławieństwo i wszelkie 
potrzebne łaski oraz  opiekę Matki 
Bożej Królowej Świata.
11.00   + Józef Goska.
12.30  1. + Leokadia Galicka – 2 r. śm., 

Jan i Barbara Galiccy oraz zmarli              
z rodziny.
2. +  Marianna Becmerowicz – 9 r. śm.           
i zmarli z rodziny.  
18.00     + Rodzice  Aniela i Józef 
Dąbrowscy  oraz Jan, Bronisław  
Dąbrowscy o dar nieba.
 PONIEDZIAŁEK   20  MARCA 
18.00  + Janina Chlińska – od Zakładu 
Pogrzebowego „Eden”.
WTOREK  21 MARCA 
18.00  
ŚRODA   22  MARCA    
18.00  
CZWARTEK   23   MARCA
18. 00  
PIĄTEK   24   MARCA
18.00 Z okazji 16  r.  sakramentu chrztu 
Jakuba o światło Ducha Św. i wszelkie 
potrzebne łaski. 
 SOBOTA    25  MARCA 
8.00 
18.00 1.  + Alina Janta – Lipińska, Wanda 
i Bogusław.
2. + Adam Witkowski – 19  r. śm., Józef  
i Wioletta Witkowscy.  
NIEDZIELA  26   MARCA
08.00  
09.30   
11.00  1.  Za Jakuba Paradowskiego z 
okazji 14 r. urodzin o światło Ducha Św. 
i wszelkie łaski  Boże.
2. + Czesław Ptak – 17  r. śmierci – 
intencja od żony.
12.30   + Krystyna Kotłowska z okazji 
urodzin  - int.  od męża i dzieci.
18.00    
PONIEDZIAŁEK   27  MARCA 
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10.30  Za  parafi an.
16.30
18.00  + Helena Kruszewska – od 
Zakładu Pogrzebowego „Eden”.
WTOREK  28 MARCA 
10.30
11.30
16.30
18.00  
ŚRODA   29  MARCA  
10.30
11.30
16.30  
18.00  
CZWARTEK   30   MARCA
18. 00  W intencji uczestników 
nowenny tygodniowej   z Pogotowiem  

modlitewnym o odnowienie                      
i umocnienie wiary w Kościele.
PIĄTEK   31   MARCA 
18.00 + Adam Skwara – 2  r. śmierci.
 SOBOTA    1  KWIETNIA  
8.00  + Janina Chylińska – intencja od 
rodziny Czajkowskich.
18.00
NIEDZIELA  2  KWIETNIA 
8.00
9.30  + Władysława Przybyszewska 
– 5 r. śmierci i Stanisław 
Przybyszewski.
11.00  +  Eugeniusz Madej i Helena 
Wójcik i Paweł Madej.
12.30
18.00  
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MSZE  ŚWIĘTE  NA  TERENIE  NASZEJ  PARAFII
KISIELICE -    Kościół Matki Bożej Królowej Świata

- niedziela  i uroczystości - godz. 8.00, 11.00, 12.30,  18.00
- święto w dzień powszedni -  godz. 10.30  i 18.00
-  dzień powszedni  od pon. do  pt. - godz. 18.00

- sobota - godz.8.00 oraz 18.00 ( msza święta niedzielna )
- Łodygowo - Kaplica Pana Jezusa Miłosiernego

- niedziela i uroczystości - godz. 9.30
********************************************************************

Okazja do Sakramentu Pojednania ( spowiedzi)                                                         
- przed każdą Mszą Św.  i w czasie Mszy Św.

*******************************************************************
Pierwsze  piątki miesiąca:  - nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego godz.15.00

- Msza święta dla dzieci - godz. 16.00
Sakrament pojednania -  od 15.30

************************************************************
W każdy czwartek po wieczornej Mszy św. adoracja  Najświętszego Sakramentu               
do godz. 20.00. W czasie adoracji możliwość skorzystania z Sakramentu Pojednania.

**************************************************************

KANCELARIA PARAFIALNA

WTORKI - GODZ.16.00 - 17.45
SOBOTA - GODZ. 9.00 - 11.00

Wezwanie   do   chorego, zgłoszanie  pogrzebu  możliwe poza  określonymi             

godzinami, z wyjątkiem  niedziel  i uroczystości oraz  nieprzewidzianych sytuacji.             

Do kancelarii parafialnej można przyjść również  na  rozmowę z duszpasterzem.

“Radosnego  dawcę miłuje Bóg...”.  ( 2 Kor 9, 7b )   Za posługi              

      w kancelarii i czynności religijne w naszej parafi i nie ma cennika. 

Ofi ary są zgodne z sumieniem i ofi arnością ofi arodawcy.

Numer konta  bankowego:

94 8320 0005 0040 3902 2000 0010

****************************************
Pismo    Parafii  Matki Bożej Królowej Świata 

ul. Kościelna  3
14-220 Kisielice
Tel. 552756019

www.parafiakisielice.pl
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Z ŻYCIA PARAFII

ŚWIĘTO 
OFIAROWANIA 

PAŃSKIEGO
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ŚRODA 
POPIELCOWA



WYCIECZKA  MINISTRANTÓW  DO WARSZAWY


