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I Niedziela Wielkiego Postu 

Wielki Post 

W okresie Wielkiego Postu, który jest czasem pokuty i nawrócenia, Kościół, 
przypominając słowa Jezusa, proponuje trzy drogi przybliżania się do Boga: post, 
jałmużnę i modlitwę. Liturgia tego okresu jest dość wyciszona. Dominującym 
kolorem szat liturgicznych jest fiolet. Z obrzędów Mszy świętej znika uroczysty hymn 
"Chwała na wysokości Bogu" (śpiewany jedynie w czasie przypadających w Wielkim 
Poście uroczystości, np. św. Józefa - 19 marca, czy Zwiastowania Pańskiego - 25 
marca) oraz radosna aklamacja "Alleluja" (nawet w uroczystości i święta) śpiewana 
przed odczytaniem fragmentu Ewangelii (zastępuje ją aklamacja "Chwała Tobie, 
Królu wieków" albo "Chwała Tobie, Słowo Boże"). Zakazane jest przyozdabianie 
ołtarza kwiatami, zaś gra na instrumentach muzycznych dozwolona jest tylko w celu 
podtrzymania śpiewu. Z rzadka także odzywają się dzwony. Jedynym wyjątkiem od 
tych ostatnich zastrzeżeń jest IV Niedziela Wielkiego Postu, zwana Niedzielą Laetare 
(łac. "Wesel się" - od pierwszych słów introitu). W okresie Wielkiego Postu 
zabroniony jest udział w zabawach. Organizuje się także zwykle kilkudniowe 
rekolekcje, które mają pomóc w dobrym przeżyciu tego czasu. W wielu kościołach 
zachował się zwyczaj ustawiania krzyża, przy którym można klęknąć i ucałować rany 
Chrystusa. Zwykle stoją przy nim świece i kwiaty. 
Zmiany następują także w Liturgii Godzin. W Godzinie Czytań w niedziele nie 
odmawia się hymnu "Ciebie, Boga, wysławiamy". W formułach rozpoczynających 
każdą Godzinę oraz w kilku innych częściach (np. responsoriach) opuszcza się 
radosne "Alleluja". 
Zmieniają się także przepisy dotyczące wspomnień obowiązkowych i dowolnych. 
Obchodzi się je jako tzw. wspomnienie dodatkowe. Oznacza to, że w liturgii Mszy św. 
można odmówić kolektę z tego wspomnienia. W Liturgii Godzin natomiast w 
Godzinie Czytań, obok dwóch czytań z dnia bieżącego, dodaje się trzecie - ze 
wspomnienia i kończy Godzinę modlitwą o świętym. W Jutrzni i Nieszporach używa 
się tekstów z dnia bieżącego, po modlitwie końcowej dodaje się jeszcze antyfonę o 
świętym i drugą modlitwę ze wspomnienia. Zachowuje się fioletowy kolor szat 
liturgicznych. W soboty nie obchodzi się wspomnienia Najświętszej Maryi Panny. 



Intencje mszalne 
 

Poniedziałek  10. 03. 2014  
7. 00 Za ++ rodziców Karola i Marię Szaforz i d. op. 

Wtorek  11. 03. 2014  
18. 00 Za + Zofię Sbielut, męża Wawrzyńca, córkę Martę, synów Ernesta, Floriana i 

Józefa, synowe Helenę i Monikę oraz za ++ z rodzin Sbielut - Kurek 

18. 30 Spotkanie z kandydatami do bierzmowania z kl. III Gimnazjum 

Środa  12. 03. 2014  
18. 00 Za ++ rodz. Małgorzatę i Franciszka Świerc, ich ++ dwóch synów, dwie 

synowe i za ++  dwóch zięciów 

18. 30 Spotkanie z kandydatami do bierzmowania z kl. I i II Gimnazjum   

Czwartek  13. 03. 2014 – wspomnienie MB Fatimskiej 
8. 30 Różaniec w intencji młodego pokolenia 

9. 00 - Do MB Fatimskiej za Czcicieli, Ofiarodawców Mszy św., za Dobrodziejów 

i za naszych Chorych  

- Za + męża i ojca Jerzego Okos, jego rodziców, rodzeństwo, + Gerharda 

Rataj, jego rodziców i za ++ z rodzin Tkocz – Czempik oraz d. op.  

- DROGA KRZYŻOWA 

Piątek  14. 03. 2014  
17. 00 Różaniec Drogi Krzyżowej 

17. 30 Droga Krzyżowa z udziałem dzieci ze szkół podstawowych, szkół średnich i 

dorosłych 

18. 00 MSZA SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA  Za + ojca Konrada Kurc w 35 r. 

śm., za jego + żonę Marię, za ++ ich rodziców, pokr. i dusze czyśćcowe  

- Katecheza dla klas III – pierwszokomunijnych 

Sobota  15. 03. 2014  
18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja zbiorcza  

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

Bożeny Kielian z ok. 60 r. ur., za męża i córki z rodzinami  

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

int. Marianny Zając z ok. 55 r. ur., za męża, dzieci z rodzinami i za rodziców  

- Za + Anielę Kondziela w dniu urodzin i za syna Waldemara oraz za ++ z 

pokr.  

- Za ++ Gertrudę i Antoniego Kokot, ++ rodziców, rodzeństwo i za + Angelę  

Buchta  

- Za + Edmunda Kasperek, dwie ++ żony i za ++ z pokrew.  

- Za + Mariusza Jurkowskiego w 18 r. śm.  

- Za + męża, ojca i dziadka Guido Płaczek  z ok. urodzin i za ++ rodziców 

Stantke  - Płaczek  

- Za + Gabrielę Warwas w 30 dz. po śm.  

- Za ++ rodz. Gertrudę i Jerzego Okos, + córkę Renatę, zięciów, ++ z pokr. i 

dusze czyśćcowe 

 



Niedziela  16. 03. 2014 – II Niedziela Wielkiego Postu  
8. 00 Za + Otylię  Lepszy w 1 r. śm., za męża Emila i za ++ z rodziny Pielenga -

Lepszy 

10. 30 Za + ojca Jana Wolny, za + matkę Annę, ++ rodzeństwo i za + Tomasza 

15. 45 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym 

16. 30 Za + Stefanię Malcher w 6 r. śm., za jej ++ rodziców, szwagra Rajnarda 

Faltin oraz za + ojca Kurta Jendreasek 

 

Pozostałe ogłoszenia  

1. Czas Wielkiego Postu to także wezwanie do wielkopostnej akcji trzeźwości 

jako jednej z form pokuty  

2. Zapraszam w każdą Niedzielę Wielkiego Postu na Gorzkie Żale z 

Kazaniem o godz. 15.45  

3. Drogi Krzyżowe w czwartek po Mszy św. o godz. 9.00 i w piątek o 17.30 z 

przeznaczeniem przede wszystkim dla dzieci, młodzieży i dorosłych  

4. W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek na Misyjne Dzieło Pomocy „ AD 

GENTES”  

5. Zbiórka ministrantów w sobotę o godz. 12.00  

6. W zakrystii można w dalszym ciągu nabywać „Drogi do Nieba”  

7. Zachęcam do kupna prasy katolickiej 

 

 Humor 

Mąż wraca do domu z pracy później niż zwykle.  

Po cichu otwiera drzwi i wchodzi do sypialni.  

Spod kołdry wystają cztery nogi zamiast dwóch.  

Zdenerwowany bierze "pałę" zza drzwi i wali nią w kołdrę.  

Po tak wyczerpującym zadaniu idzie do kuchni, żeby się czegoś napić.  

Wchodzi patrzy a tam siedzi jego żona i czyta pismo i mówi:  

- Cześć kochanie, przyjechali dziś Twoi rodzice i położyłam ich w naszej sypialni. Mam 

nadzieję, że już się przywitałeś... 

 

Nauczycielka pyta na lekcji przyrody: 

– Aniu, wymień pory roku. 

– Jesień, wiosna, lato… 

– A co z zimą? 

– No właśnie, patrzę za okno i też się zastanawiam! 



Patron tygodnia: św. Ludwika 
 Św. Ludwika de Marillac, zakonnica, urodziła się w Paryżu 12 sierpnia 1591 
r. Jej ojciec był radcą parlamentu francuskiego. Całą niemal młodość spędziła 
Ludwika w internatach zakonnych: najpierw w luksusowym sióstr dominikanek 
z Poissy, gdzie przebywała do 13 roku życia, potem zaś w znacznie skromniejszym 
internacie w Paryżu. Za poradą krewnych wyszła za Antoniego Le Gras, sekretarza 
królowej Anny Medycejskiej. Nie miała jednak z nim szczęścia. Mąż był nerwowy, 
gwałtowny, nadto na skutek schizofrenii utracił intratną posadę. Zmarł młodo w roku 
1625. Pod kierownictwem św. Franciszka Salezego i św. Wincentego a Paulo św. 
Ludwika czyniła duże postępy na drodze doskonałości chrześcijańskiej. 
Wincenty a Paulo ustanowił Ludwikę najpierw wizytatorką bractw miłosierdzia. 
Ludwika wywiązała się z tego zadania bardzo dobrze, odwiedzając poszczególne 
placówki, instruując, usuwając nadużycia, zapalając do miłosierdzia. Wtedy św. 
Wincenty powierzył Ludwice opiekę bezpośrednią nad "Córkami Miłości". Były to 
proste, wiejskie dziewczęta, które miały dobrą wolę, ale najczęściej nie miały pojęcia, 
jak się przy chorych i ubogich zachować. w taki to sposób zrodziło się wielkie dzieło, 
nowa rodzina zakonna "Sióstr Miłosierdzia", zwana popularnie szarytkami. Za dzień 
narodzin zgromadzenia uważa się 25 marca 1642 roku, kiedy to pierwsze cztery 
siostry wraz z panią Le Gras złożyły swoje śluby na ręce św. Wincentego. 
Ludwika zmarła 15 marca 1660 roku, gdy miała 69 lat. Na chwałę ołtarzy musiała 
długo czekać: beatyfikował ją papież Benedykt XV w roku 1920, a kanonizował 
papież Pius XI w 1934 roku. Papież Jan XXIII ogłosił św. Ludwikę patronką służby 
socjalnej (1960). Relikwie Świętej spoczywają w kaplicy domu macierzystego Sióstr 
Miłosierdzia w Paryżu. 

Ewangelia wg św. Mateusza 4,1-11. 

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. 

A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł 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, lecz każdym 

słowem, które pochodzi z ust Bożych». 

Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na narożniku świątyni 

i rzekł Mu: «Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, jest przecież napisane: 

Aniołom swoim rozkaże o tobie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie 

uraził swej nogi o kamień». 

Odrzekł mu Jezus: «Ale jest napisane 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». 


