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5. – 11. 03. 2018 

III Niedziela Wielkiego Postu 

Rozpoczęcie Rekolekcji Wielkopostnych 
 

Słowa Ewangelii wg św. Jana  

Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus przybył do Jerozolimy. W świątyni zastał 

siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i 

gołębie. Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurów, powypędzał wszystkich ze 

świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. 

Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: «Zabierzcie to stąd i z domu mego 

Ojca nie róbcie targowiska!» Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: 

«Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie». 

W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: «Jakim znakiem wykażesz się wobec 

nas, skoro takie rzeczy czynisz?» Jezus dał im taką odpowiedź: «Zburzcie tę 

świątynię, a Ja w trzy dni wzniosę ją na nowo». 

Powiedzieli do Niego Żydzi: «Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją 

wzniesiesz w przeciągu trzech dni?» 

On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy zmartwychwstał, przypomnieli sobie 

uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. 

Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu 

uwierzyło w Jego imię, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zawierzał im 

samego siebie, bo wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o 

człowieku. Sam bowiem wiedział, co jest w człowieku. 

 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 5. 03. 2018  

7. 00 Za ++ Elżbietę i Pawła  Sowada, ich córkę Różę, syna Karola, rodziców, 

rodzeństwo i krewnych oraz zięcia Oswalda 

9. 00 Intencja wolna 

18. 00 Dz. błag. do B.Op MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 

Ryszarda Huncza z ok. 50 r. ur., za żonę Urszulę, synów i w int. całej rodziny 

18. 45 NAUKA STANOWA DLA OJCÓW I MATEK ( RODZICÓW) 

 Wtorek 6. 03. 2018  

7. 00 Za ++ Franciszkę i Franciszka, ++ dzieci, za wszystkich ++ z rodziny i pokr. 

9. 00 Za + żonę Stefanię Płaczek, za + syna Huberta, za jej siostrę Gertrudę 

Standke, za ++ rodziców i teściów 

18. 00 Za + Józefa Mleczek, za + Henryka Świtała i za ++ rodz. z obu stron 

18. 45 NAUKA STANOWA DLA MŁODZIEŻY (Kl. VII, I, II Gimnazjum i Szkoły 

średnie oraz Młodzież Starsza) 

 Środa 7. 03. 2018 – Zakończenie Rekolekcji 

7. 00 Za dusze w czyśćcu cierpiące z ofiar ze skarbonki 

9. 00 Za ++ Jadwigę i Gerharda Welner, za ++ z rodz. i d.op. oraz w pew. int. z ok. 

urodzin 

18. 00 Za + Edwarda Nawrockiego w 2 r. śm., za + matkę Helenę, za ++ rodz. 

Apolonię i Stefana  Kwaśniak oraz za + Zbigniewa Baborowskiego 

 Czwartek 8. 03. 2018 – Dzień Kobiet 

8. 30 Różaniec w intencji młodego pokolenia 

9. 00 Za ++ Annę i Szymona Zmarzły, za ++ z pokr. Kasperek – Zmarzły 

9. 30 Droga Krzyżowa 

18. 00 Dz. błag. w int. wszystkich naszych Kobiet z ok. Dnia Kobiet z pr. o zdrowie, 

pomyślność, wszelkie Boże błog. i wstawiennictwo Matki Najświętszej 

 Piątek 9. 03. 2018  

17. 30 Droga Krzyżowa z udziałem dzieci i młodzieży 

18. 00 MSZA ŚW. SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA: Za + Zofię Sbielut w 24 r. śm., 

za męża Lorenza, za + córkę, pięciu synów, dwie synowe, rodzeństwo i 

teściów 

18. 30 Katecheza dla dzieci I-Komunijnych 

 Sobota 10. 03. 2018   

18. 00 PIERWSZA  MSZA ŚW. NIEDZIELNA – INTENCJA ZBIORCZA   

- Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w 

int. Marioli Joszko z  ok. 50 r. ur., za męża, synów, matkę i za najbliższą 

rodzinę  

- Do św. Anioła Stróża za roczne dziecko Ewelinę Smolińską, za rodz., 

dziadków i chrzestnych  



- Za ++ Antoniego i Gertrudę Kokot, za ++ rodz., rodzeństwo, za ++ z rodz. 

Buchta i za + Ilonę Bojtin oraz d.op.  

- Za ++ rodz. Annę i Karola Jendryassek, za + brata Wojciecha, za + ciocię 

Eligię Pansa, za ++ z rodz. Pansa - Jendryassek i d.op.  

- Za + Konrada Ochota, żonę Waleskę, za ++ rodz. z obu stron, braci i siostry  

- Za + Marię Gnyp, za jej rodz. Gertrudę i Henryka Michalski oraz za ich ++ 

teściów  

- Za + Marię Słowik w 30 dz. po śm. 

 Niedziela 11. 03. 2018 – IV Niedziela Wielkiego Postu  

8. 00 Za + męża Eryka Sas w dniu ur., za ++ rodziców, braci, teściów, krewnych, 

pokr. i d.op. 

10. 30 Za + Irenę Gawron w rocznicę śm., za + ojca Zdzisława Gawron, pokr z obu 

str. i d.op. 

15. 45 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym 

16. 30 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 

Jerzego Miemiec z ok. 60 r. ur., za żonę Barbarę i za dzieci z rodzinami  

Pozostałe ogłoszenia 

1. Na zakupiony opał do kościoła zebrano tydzień temu 4 427 ZŁ i 5 GR oraz 2 

Euro i 7 Centów. Serdeczne podziękowania za ofiary na nasz kościół  

2. Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę wyznaczoną na potrzeby Kurii i Seminarium 

oraz za zbiórkę do puszek na Misyjne Dzieło Pomocy „AD GENTES”  

3. Zachęcam i zapraszam do udziału w Drogach Krzyżowych i w Gorzkich Żalach 

w niedzielę o godz. 15.45, a przede wszystkim do udziału w tegorocznych 

REKOLEKCJACH  WIELKOPOSTNYCH. W środę na zakończenie rekolekcji 

kolekta jest wyznaczona dla Ojca Rekolekcjonisty  

4. W czwartek zapraszam nasze Kobiety na Mszę św. w Waszej intencji o godz. 

18.00  

5. Do zakrystii można przynosić zalecki za naszych zalecanych zmarłych, za 

których będziemy się modlili w czasie tegorocznych Dróg Krzyżowych  

6. Zbiórka ministrantów w sobotę o godz. 12.00  

7. Próba chóru we wtorek o godz. 19.00 

 

Patron tygodnia – św. Agnieszka z Pragi 

Św. Agnieszka z Pragi (Agnieszka Czeska), królewna, ksieni (1205?[11]-1282), córka 

króla Czech Przemysława Ottokara I. Agnieszka urodziła się w 1205?[11] r. w Pradze 

jako córka króla Czech Przemysława Ottokara I. Gdy miała trzy lata, postanowiono 

wydać ją za mąż za jednego z synów Henryka Brodatego, dlatego w 1216 wyjechała 

razem ze starszą siostrą Anną na dwór polski. Przebywała głównie w Trzebnicy, gdzie 

najprawdopodobniej powierzona była opiece św. Jadwigi, której zawdzięcza solidne 



podstawy życia religijnego. Kiedy dwóch synów króla umarło bardzo młodo, a trzeci 

poślubił jej siostrę - Annę, Agnieszka powróciła do ojczyzny. Jednak wkrótce znów 

została wyprawiona z domu, gdyż obiecano jej rękę synowi cesarza Fryderyka II. To 

małżeństwo również nie doszło do skutku. Agnieszka stanowczo postanowiła być 

wierną złożonemu przez siebie ślubowi czystości. Po interwencji u papieża Grzegorza 

IX uzyskała swobodę decyzji, wówczas całkowicie poświęciła się działalności 

charytatywnej i pobożnym praktykom. 

Zatroszczyła się o dokończenie fundacji swego brata Wacława i dla franciszkanów. 

Kiedy dowiedziała się od przybyłych do Pragi braci mniejszych o duchowych 

przeżyciach Klary z Asyżu, zapragnęła gorąco iść za jej przykładem, praktykując 

franciszkańskie ubóstwo. 

Około 1233 roku ufundowała w Pradze szpital oraz klasztor klarysek zwany Czeskim 

Asyżem, do którego rok później wstąpiła. W uroczystość Zesłania Ducha Świętego w 

1234 roku złożyła śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Jej decyzja była głośna w 

ówczesnej Europie. Klasztor przez nią ufundowany stał się ośrodkiem odnowy 

religijnej, promieniującym na całą Europę Środkową. Utrzymywała stały kontakt 

listowny ze św. Klarą z Asyżu i z ówczesnym papieżem. Święta Klara nie szczędziła 

jej słów zachęty do wytrwania na raz wybranej drodze. Tak zrodziła się ich duchowa 

przyjaźń trwająca blisko dwadzieścia lat, chociaż nigdy nie spotkały się. Agnieszka 

Czeska angażowała się w różne akcje mediacyjne. Przypisywano jej także dar 

proroctwa i umiejętność czytania w ludzkich sercach. 

W swoim dosyć długim życiu, naznaczonym chorobami i cierpieniami, Agnieszka z 

miłości do Boga i z ogromnym poświęceniem wypełniała posługi miłosierne wobec 

wszystkich potrzebujących bez względu na ich przekonania, pochodzenie i sposób 

myślenia. Jednocześnie służyła duchową pomocą młodym ludziom, którzy pragnęli 

poświęcić się Bogu poprzez życie zakonne. Prowadziła życie pełne wyrzeczenia i dzieł 

miłosierdzia. 

Zmarła w opinii świętości jako ksieni klarysek 2 lub 6 marca 1282 r. Jan Paweł II 

kanonizował ją razem z Albertem Chmielowskim 12 listopada 1989 roku w Rzymie. 

W IKONOGRAFII święta Agnieszka z Pragi przedstawiana jest w habicie 

franciszkańskim. 

Humor 

- Dziadku, kiedy po raz pierwszy widziałeś telewizor? 

- W 1967. 

- Na żywo?! 

- Nie, wnusiu, w telewizji. 

Mama pyta Jasia: 

– Co dziś robiłeś na podwórku? 

– Udawałem ptaka. 

– A co robiłeś – śpiewałeś czy ćwierkałeś? 

– Jadłem robaki. 


