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I Niedziala Wielkiego Postu  

 

Ewangelia wg św. Marka 1,12-15. 

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. 

Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, 

aniołowie zaś usługiwali Mu. 

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: 

«Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w 

Ewangelię». 

 

Pierwszy list św. Piotra 3,18-22.  

Najdrożsi: Chrystus  również raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za 

niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; zabity wprawdzie na ciele, ale 

powołany do życia Duchem. 

W nim poszedł ogłosić zbawienie nawet duchom zamkniętym w więzieniu, niegdyś 

nieposłusznym, gdy za dni Noego cierpliwość Boża oczekiwała, a budowana była 

arka, w której niewielu, to jest osiem dusz, zostało uratowanych przez wodę. 

Teraz również zgodnie z tym wzorem ratuje was ona we chrzcie nie przez obmycie 

brudu cielesnego, ale przez zwróconą do Boga prośbę o dobre sumienie, dzięki 

zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. 

On jest po prawicy Bożej, gdyż poszedł do nieba, gdzie poddani Mu zostali aniołowie 

i Moce, i Potęgi. 

 

 



Intencje mszalne 
Poniedziałek  23. 2. 2015 – św. Polikarpa 
18. 00 Za ++ Agnieszkę i Juliusza Jaschkowitz i za ++ z rodz. Kacuba 

Wtorek  24. 2. 2015  
18. 00 Za + matkę Marię Faszynka w 2 r. śm., jej męża Gerharda, + brata Huberta, 

za ++ teściów i za ++ rodziców Jończyk – Zok 

18. 30 Katecheza dla kl. I i II Gimnazjum 

Środa  25. 2. 2015  
18. 00 W int. Juliana, za Iwonę, Erykę z pr. o Boże błog. i zdrowie w rodzinie 

Czwartek  26. 2. 2015  
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 Za + Oswalda Smandzik,  jego ++ rodziców, brata Konrada, bratową Marię, 

++ teściów i krewnych  

DROGA  KRZYŻOWA   

18. 00 Za + Rudolfa Kasperek w 30 dz. po śm. 

Piątek  27. 2. 2015  
17. 30 Droga Krzyżowa z udziałem dzieci i młodzieży (kandydatów do 

bierzmowania) 

18. 00 MSZA ŚW. SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA  Za + Gertrudę Dragon z ok. 

urodzin i za + ojca Gerarda 

18. 30 Katecheza dla dzieci I-komunijnych 

Sobota  28. 2. 2015  
18. 00 Pierwsza Msza niedzielna  - intencja zbiorcza  

- Dz. błag. do B.Op. MBNP w int. Józefa z ok. 70 r. ur., za żonę Helenę, syna 

z rodziną i córkę z rodziną oraz za ++ z pokr.  

- Za ++ Marię i Józefa Jucha, + brata Henryka, pokr z obu stron i d.op.  

- Za + matkę Czesławę Janiszewską w 1 r. śm., za ++ teściów Zofię i 

Bronisława oraz za ++ z obu stron  

- Za ++ Marię, Stanisława, Kazimierza i Czesława Radomskich oraz d.op. 

Niedziela  1. 3. 2015 – II Niedziela Wielkiego Postu – Wizytacja Kanoniczna 
8. 00 Za + Joachima Blauth, za ++ z rodz. Blauth - Zgadzaj 

10. 15 - Kanoniczne powitanie Ks. Bp. Ordynariusza Andrzeja Czai i uroczysta 

suma za Parafian, z udziałem chorych z błogosławieństwem Lourdzkim  

- O zdrowie i Boże błog. dla III Zakonu Franciszkańskiego i o nowe 

powołania do Wspólnoty 

12. 00 Spotkanie z Duszpasterską Radą Parafialną i Caritas 

14. 00 Grupy Parafialne (Ministranci, Lektorzy, Marianki, Wspólnota Trzeciego 

Zakonu Świeckich, Nadzwyczajni Szafarze Komunii Św., Pracownicy 

cmentarza i pozostali pracownicy) 

14. 30 Spotkanie z Chórem parafialnym, Organistami i wszystkimi Muzykami 

15. 00 Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym Ks. Biskupa Ordynariusza 

16. 00 Spotkanie z wszystkimi kandydatami do bierzmowania ( klasy I, II i III 

Gimnazjum) i ich rodzicami 

18. 00 Za + Henryka Pławińskiego, jego rodziców i rodzeństwo, za ++ Stanisławę i 



Józefa Gubała i za + brata Tadeusza oraz za ++ z całej rodziny 

Pozostałe ogłoszenia  

1. Bóg zapłać za dzisiejszą comiesięczną kolektę parafialną na ubezpieczenie 

naszego kościoła i na podatek gruntowy oraz podatek od nieruchomości  

2. W przyszłą II Niedzielę Wielkiego Postu 1 marca kolekta na Seminarium 

Duchowne i inne instytucje diecezjalne  

3. Pierwszego marca br. będzie kanoniczna wizytacja Ks. Bp. Ordynariusza w 

naszej Parafii, już dziś proszę wszystkie grupy do uczestnictwa w tym 

ważnym wydarzeniu Parafialnym - gdzie ks. Bp Ordynariusz jako 

Gospodarz Diecezji chce się spotkać ze swoimi wiernymi, szczególnie z 

Parafialną Radą Duszpasterską. W związku z wizytacją jest inny porządek 

niedzielny (Gorzkie Żale o godz. 15.00, a Msza św. wieczorna póżniej niż 

zwykle – wyjątkowo o godz. 18.00)  

4. Wszystkim Parafianom i Gościom podziękowania za bardzo liczny udział 

we Mszach św. w Środę Popielcową  

5. Zachęcam także do udziału w Drodze Krzyżowej i w Gorzkich Żalach. W 

zakrystii można składać zalecki za naszych zalecanych wiernych  

6. We wtorek o godz. 19.00 próba chóru  

7. Zebranie Marianek w salce parafialnej w sobotę o godz. 11.00  

8. Zbiórka ministrantów w sobotę o godz. 12.00  

9. Życzę owocnego przeżycia kolejnego tygodnia Wielkiego Postu 

Wizytacja Kanoniczna 

Wizytacja biskupia (kanoniczna, pasterska) – potocznie odwiedziny, w Kościele 

katolickim – czynność apostolska, swoisty znak łaski oraz działalności Ducha 

Świętego. Pierwsze wizytacje odbywały się za pośrednictwem Apostołów, którzy 

odwiedzali gminy chrześcijańskie. Biskup ma obowiązek przynajmniej raz na pięć lat 

wizytować parafię w swojej diecezji, jeśli zachodzą uzasadnione przeszkody wizytacja 

może się nie odbyć lub może być odbyta za pośrednictwem wysłannika, specjalnie 

oddelegowanego przez biskupa. Wysłannikiem takim, może być biskup pomocniczy, 

biskup koadiutor, wikariusz generalny albo inny prezbiter. Przed każdą wizytacją do 

parafii muszą przyjechać wizytatorzy, którzy sprawdzają poziom nauczania dzieci i 

młodzieży.Wizytacji kanonicznej podlegają wszystkie dziedziny życia religijnego, 

moralnego, apostolskiego i administracyjno- gospodarczego (stan i potrzeby kościoła 

parafialnego, kaplic, sal katechetycznych, spisy inwentarza kościoła, cmentarza, 

budynków gospodarczych, kancelarii parafialnej). Biskup diecezjalny jest 

zobowiązany co pięć lat okazać protokóły wizytacyjne papieżowi. 



Patron tygodnia – św. Aleksandra, biskupa 

Św. Aleksander, biskup (250-328). Był biskupem Aleksandrii. Nazwę Aleksandria 

nosi kilkadziesiąt miast, które założył Aleksander Wielki (356-323 przed 

Chrystusem). w tym wypadku mowa o Aleksandrii egipskiej. w dziejach pierwszych 

wieków chrześcijaństwa miasto to odegrało wybitną rolę. Wystarczy wspomnieć, że 

po Rzymie w Martyrologium Kościoła jest najczęściej wspominane obok 

Konstantynopola. Samych biskupów ma na ołtarzach 11. Wśród nich są św. Atanazy, 

doktor Kościoła († 373), św. Cyryl, doktor Kościoła († 444) i św. Jan Jałmużnik († ok. 

616). 

Od pierwszych lat swojej młodości Aleksander poświęcił się służbie Bożej. Zajmował 

wśród kleru aleksandryjskiego za rządów św. Piotra, a potem św. Achilla, wybitne 

miejsce, skoro po śmierci tego ostatniego został wybrany jego następcą (313). 

Największą zasługą św. Aleksandra było to, że jako pierwszy rozpoznał błędy Ariusza 

i z całą stanowczością je zwalczał. Gdyby biskupi Kościoła na Wschodzie poszli jego 

śladem, herezja Ariusza nie wyrządziłaby Kościołowi Chrystusowemu tyle krzywdy, 

zaoszczędziłaby mu wiele ran. Ariusz pochodził z Cyrenajki (Afryka), ale kształcił się 

w Aleksandrii. Tam też został wyświęcony na kapłana. Kiedy Ariusz zaczął 

publicznie głosić swoją błędną naukę, że Pan Jezus nie jest Synem Bożym 

naturalnym, ale tylko z adopcji, św. Aleksander zwołał synod, na którym nauka 

Ariusza została potępiona (320). Naukę tę potępił również pierwszy sobór 

powszechny, zebrany w Nicei w roku 325. Cesarz skazał Ariusza na wygnanie, a jego 

pisma jako heretyckie nakazał spalić. 

Św. Aleksander wyróżnił się nie tylko jako żarliwy obrońca czystości wiary, ale 

również jako doskonały administrator i duszpasterz. Wystawił w Aleksandrii 

największy kościół ku czci św. Teonasa. Mnichom, żyjącym w wielkich koloniach w 

Egipcie, posyłał kapłanów. Zwołał synod biskupów Egiptu i Libii (320). Zostawił 

także 70 listów do różnych hierarchów, które stanowią cenne źródło dokumentalne dla 

poznania ówczesnych dziejów. Wśród nich jest list do cesarza Konstantyna i 

Wielkiego z prośbą o inicjatywę zwołania soboru powszechnego, co się też stało 

(325). Na tym soborze w Nicei w imieniu św. Aleksandra przemawiał diakon Kościoła 

aleksandryjskiego, św. Atanazy, wykazując błędy Ariusza, które zostały potępione. 

Św. Atanazy właśnie po św. Aleksandrze objął stolicę biskupią w tym mieście. 

Aleksander pożegnał ziemię dla nieba 18 kwietnia 326 roku. 

W IKONOGRAFII przedstawiany jest z rylcem w dłoni. 

 

Humor 

- Dlaczego sprzedałeś panu, który miał kaszel środek na przeczyszczenie?  

- Popatrz przez okno – stoi teraz na ulicy, bo boi się kaszlnąć! 


