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V Niedziela Wielkiego Postu  
 

„Marta 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”. 

Czy spotykające nas nieszczęście jest dowodem na to, że Bóg nas opuścił? 

„Gdybyś tu był…” – słowa Marty nic nie straciły na swojej aktualności. Czy 

można je jednoznacznie potępiać? Nieludzką byłaby religia odrzucająca smutek, 

rozterki, trudne pytania. Nie możemy wymagać od siebie i innych wiary 

graniczącej z zuchwałością, w której skaczemy z radości, mimo, że mamy prawo 

wyrazić wątpliwość. 

Zdarza się, że w naszej, nasyconej dramatem, niepewności, pojawia się podszept 

złego ducha, który chce wykorzystać każdą okazję, aby zniszczyć w nas 

prawdziwy obraz Boga. W logice demona każde trudne doświadczenie przeczy 

dobroci Boga i w konsekwencji jeśli chcemy na kimś polegać, to możemy liczyć 

jedynie na samych siebie. 

Marta jest pełna smutku, może nawet rozgoryczenia, ale przeczuwa, że taka 

właśnie – „bez pudru i makijażu” – może wołać do Chrystusa, który przecież 

„stał się do nas podobnym we wszystkim oprócz grzechu”. Czy Jezus nie miałby 

Marty zrozumieć? Zaufanie do Niego rodzi odwagę: „Bóg da Ci wszystko”. 

W bólu i niepewności przyjdź do Jezusa. Szczerze. Bez udawania. Ten, który 

wskrzesił Łazarza, nie będzie obojętny na Twoje wołanie. 

 

 



Intencje mszalne 
 

Poniedziałek  7. 04. 2014  
18. 00 Za + ks Prałata Wojciecha Skrobocz w 10 r. śm.   

Wtorek  8. 04. 2014  
18. 00 Za + Krzysztofa Znojek w 1 r śm. i za ++ z rodz. Znojek – Rajczyk  

- Spotkanie dla kandydatów do bierzmowania z klas trzecich Gimnazjum 

Środa  9. 04. 2014  
18. 00 Za ++ Marię i Stanisława Woszek, za ++ z rodz. Kluczny i za + Alojzego  

Warwas 

Czwartek  10. 04. 2014  
8. 30 Różaniec w intencji młodego pokolenia 

9. 00 Za + Krystynę Gajda, + Jana Chyla i za + rodz. Gajda - Langer i d. op.  

DROGA   KRZYŻOWA 

Piątek  11. 04. 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 + Stanisława i Zofię Wójcik, ++ 

dzieci, pokr. i d. op.  

Katecheza dla klas III – pierwszokomunijnych 

Sobota  12. 04. 2014  
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. Hildegardy Kornek z ok. 75 r. ur., za całą rodzinę i za + męża Norberta  

- Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski w int. Agnieszki i Klaudiusza  

Witola z ok. 15 r. ślubu, za dzieci, rodziców i za całą rodzinę  

- Za ++ Martę i Jakuba Duda, zięciów Manfreda i Józefa, rodziców, 

rodzeństwo i d. op.  

- Za + Józefa Drej w 19 r. śm., za jego rodziców, rodzeństwo i teściów  

- Za + Bernarda Klama, + ojca Józefa Sojka i za ++ z  rodz. Klama – Sojka  

Niedziela  13. 04. 2014 – Niedziela Palmowa Męki Pańskiej  
8. 00 Za + matkę Marię Walerus, jej męża Józefa i za ++ z rodz. Walerus – 

Kacuba, za ++ z pokr i d. op. 

10. 30 - Za ++ Stefanię i Michała Tańczak oraz ++ rodziców i rodzeństwo z obu 

stron  

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

int. Oskara Wajda z ok. 18 r. ur., za rodziców, rodzeństwo, dziadków i w int. 

całej rodziny 

15. 45 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym  

16. 30 Za + syna Krzysztofa Zajączkowskiego w 2 r. śm. 

 



Pozostałe ogłoszenia  

1. Bóg zapłać za kolektę parafialną z ubiegłej niedzieli – na radiofonizację, która 

wyniosła 2.658,30 PLN i 0.65 Euro oraz za dzisiejszą, która jest wyznaczona na 

potrzeby Seminarium Duchownego i innych instytucji diecezjalnych  

2. W ostatnich dwóch tygodniach Wielkiego Postu zgodnie ze zwyczajem do 

końca Liturgii Męki Pańskiej Wielkiego Piątku zasłania się krzyże, a obrazy do 

rozpoczęcia Wigilii Paschalnej  

3. W Niedzielę Palmową błogosławieństwo palm na każdej Mszy św. a na sumie 

uroczysta procesja z palmami  

4. Zapraszam w każdą Niedzielę Wielkiego Postu na Gorzkie Żale z Kazaniem o 

godz. 15.45  

5. 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  

6. We wtorek  próba chóru o godz. 19.00  

7. Przedświąteczne zebranie Marianek w sobotę o godz. 11.00  

8. Zbiórka ministrantów w sobotę o godz. 12.00  

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

10. Zachęcam do kupna prasy katolickiej  

11. Zaprasza się kibiców w niedzielę 6 kwietnia o godz. 17.00 na pierwszy w 

rundzie wiosennej mecz piłkarski pomiędzy Groszmalem a LZS Zawada 

Humor 

Mamo siku - mówi Jasiu  

-Nie bo zaraz samolot przyleci  

Za chwilę:  

-Mamo Leci!!!  

-Gdzie?  

-Po nogawkach 

Tato kto to jest alkoholik? - Pyta Jasiu.  

-Widzisz te cztery drzewa? Alkoholik widzi osiem.  

-Ale tato tam są tylko dwa drzewa. 

Dziadek dał Jasiowi 20 zł na urodziny.  

Mama obserwuje Jasia, wreszcie mówi:  

- Jasiu, podziękuj dziadziusiowi.  

- Ale jak?  

- Powiedz tak, jak ja mówię, gdy tatuś daje mi pieniążki.  

Jasiu zwraca się do dziadzia:  

- Czemu tak mało? 
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Rodzinny święty: św. Zdzisława Czeska 
 Zdzisława urodziła się w 1215 r. na zamku Krzyżanów na Morawach. Według 

tradycji była najstarszą córką Przybysława z Krzyżanowa, burgrabiego w Brnie, i 

Sybilli, pochodzącej ze szlacheckiej rodziny sycylijskiej. Jej ojciec należał do 

najprzedniejszych panów czeskich. Wraz ze swoją małżonką czynił hojne fundacje na 

potrzeby Kościoła na Morawach. Popierał gorliwie zakony. Oboje ufundowali 

opactwo cysterskie w Żdar, wspierali dominikanów i franciszkanów, niedawno 

przybyłych do Czech. Jako 17-letnia dziewczyna Zdzisława poślubiła Havla, 

kasztelana zamku w Lemberku. Rodzice pana młodego pochodzili z niemniej 

znakomitego rodu. Założyli miasta, do dziś istniejące - Jabłonne i Turnowo. Bóg 

obdarzył małżonków czworgiem dzieci, które Zdzisława wzorowo wychowała. Wraz 

z mężem troszczyła się o ewangelizację okolicznych ziem, na których Kościół był 

jeszcze słabo zakorzeniony. Nawiązała współpracę z dominikanami i ufundowała dwa 

konwenty: w Jabłonnem, koło Lemberku, i w Turnowie. Była tercjarką dominikańską 

i gorliwą uczennicą św. Dominika, oddana modlitwie i ludziom. Słynęła jako 

opiekunka ubogich. Kroniki klasztorne przypisują jej modlitwie liczne cudowne 

uzdrowienia. 

Zdzisława zmarła w 1252 r. w Jabłonnem (przypuszczalnie 1 stycznia; przyczyną 

śmierci w kwiecie wieku była prawdopodobnie tuberkuloza). Została pochowana w 

tamtejszym kościele św. Wawrzyńca, który stał się celem pielgrzymek jej czcicieli. Jej 

kult szerzył się w Czechach i na Węgrzech. 28 sierpnia 1907 r. jej kult zatwierdził 

papież św. Pius X. Jan Paweł II kanonizował Zdzisławę razem z Janem Sarkandrem w 

Ołomuńcu 21 maja 1995 r. Zdzisława jest patronką młodych małżeństw i matek. 

Wspomnienie św. Zdzisławy w kalendarzu liturgicznym przypada 30 maja. 

Opowiadanie: Przecież prosiłem 

Pewien pastor, strapiony z powodu własnej porywczości, podczas modlitwy 
wieczornej, postanowił szczerze prosić Boga o cierpliwość. Następnego dnia jego 
zawsze niezawodna sekretarka się rozchorowała. Zastąpiła ją wolontariuszka, która 
okazała się najpowolniejszą pracownicą biurową, jaką kiedykolwiek widział. 
Pewnego dnia pastor nie wytrzymał: 
- Czy nie może pani szybciej przepisywać tych ważnych dokumentów? – wybuchnął. 
- Nie wyobrażam sobie, żeby nasza parafia miała utracić choć trochę dobrej reputacji 
przez niechlujnie sporządzone archiwa – odpowiedziała wolontariuszka ze stoickim 
spokojem. 
- Jak mam się przy pani nauczyć cierpliwości? Jeszcze nikt mnie tak nie irytował – 
wykrzyczał pastor. 
Kobieta spojrzała na pastora z przerażeniem, a on stanął jak wryty i wycedził powoli z 
przejęciem: 
- No tak… przecież o to się modliłem… prosiłem Boga o cierpliwość… nie 
powiedziałem, jak ma mnie jej nauczyć 


