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INTENCJE MSZALNE 05.03 – 11.03

Zapraszamy do uczestnictwa we Mszach Świętych i przystąpienia do 
Sakramentów Świętych w poleconych intencjach. Zauważone błędy prosimy 

zgłosić w celu korekty.  

  
                                           

    
         

     
Poniedziałek 05 marca

17:00 +  Z rodziny Byczkowskich

18:00 + Kamil Styn w rocznicę urodzin

Wtorek  06 marca
           
17:00 + Józef, Jan, Stanisława Lessnau

17:00 + Mąż Andrzej Okólski w 2 rocznicę 
śmierci

18:00 + Jan i Halina Hincke w dniu urodzin

Sroda 07 marca

17:00 + Bracia: Roman, Stanisław oraz 
Łukasz 

18:00 + Franciszek Bolda od sąsiadów z 
ulicy Górniczej

Czwartek  08 marca

17:00 + Jan i Franciszka Plinscy

18:00 +  Z rodziny Czapp: Stanisław w 10 
rocznicę śmierci oraz Anna

 

  

Piątek  09 marca

17:00 +  Z rodziny Buja: Jerzy w 
rocznicę śmierci oraz Bożena

18:00 +  Edmund Remer w 14 rocznicę 
śmierci

Sobota 10 marca
               

17:00 +  Aleksandra Krukowska

17:00 +  Marek Goyke w 6 rocznicę 
śmierci

18:00 + Józef Ciskowski w rocznicę 
śmierci oraz rodzice

18:00 + Z rodziny Behmke i Potrykus
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08:00 + Jan i Marta Baran, Maria 
Hintzke, dziadkowie z obojga stron

10:30 + Maria, Augustyn, Benedykt 
Buja oraz Joanna

16:00 +  Irena, Franciszek, Zbigniew 
Bystram

  

 

Kościelny Dzień Kobiet

Nie chcę pochwalać żałosnych pień feministek ani też 
manifestować szowinistycznych poglądów, ale 
przyjrzyjmy się np. kobietom w Kościele. Gdyby 
panowała w nim demokracja, panie wygrywałyby 
wszystkie wybory. Bo o Kościele żeńskokatolickim mówi 
się przede wszystkim dlatego, że w czasie nabożeństw 
są one zawsze w przeważającej większości. A już w 
czasie Mszy w tygodniu jedynymi obecnymi 
mężczyznami są zazwyczaj Pan Jezus, ksiądz i 
kościelny. Zatem ksiądz dostosowuje język, w jakim 
zwraca się do
wiernych, generalnie tak jakby mówił tylko do pań. 
Badania pokazują, że większość kapłanów mówi w 
kazaniach o uczuciach, poczuciu bezpieczeństwa, 
zasadach wiary, na co nieliczni mężczyźni dzielnie 
wspierający kościelne filary (można by mówić wręcz o 
jakimś elemencie architektonicznym ; podpór męski) 
reagują zapadaniem się w sobie i rozmyślaniem o rosole, 
który wypiją niedługo po błogosławieństwie. Nie będę 
prowokował stereotypami długich spódnic i 
powyciąganych swetrów czy nawiedzonych
dewotek, bo spotkałem również wiele fascynujacych 
katoliczek, żyjących pełnią życia i będącymi kobietami na 
102. A wzorów mają mnóstwo, bo jak pomyślę o 
temperamencie Katarzyny ze Sieny czy uroku Joanny 
Beretty Molli, to nie pozostaje nic innego jak na kolanach 
prosić o więcej takich kobiet.



1 CZYTANIE: (Wj 20, 1-17)
2 CZYTANIE: (1 Kor 1, 22-25)
EWANGELIA: (J 2, 13-25)
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    Trwa okres Wielkiego Postu, w którym podejmujemy przemieniające nas dobre uczynki: 
post, modlitwę i jałmużnę. Jest to szczególna okazja do tego, by także w hojnym 
geście miłości podzielić się z potrzebującymi poprzez „jałmużnę postną”, pomagając 
w ten sposób najbardziej potrzebującym. Skarbonka na Jałmużnę i na kwiaty do 
Grobu Pańskiego znajduje się pod chórem.

    Przed tygodniem, w II Niedzielę Wielkiego Postu w tzw. Niedzielę „Ad Gentes” podczas 
Dnia Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami zebraliśmy 150 złotych na pomoc 
polskim misjonarzom na realizację dzieł ewangelizacyjnych i humanitarnych. W 
przyszłą niedzielę kolekta budowlana. Rozpoczęły się prace na chórze i potrwają do 
początku maja. W tym czasie chór jest zamknięty. Dziękuję także naszemu 
parafianinowi za porządkowanie elektryki na wieży i montażu gniazdek na chórze.

    Dziękuję trzem rodzinom, które do ceny organów elektronicznych, która wyniosła 16,5 
tys. złotych dołożyły 3 tysiące złotych.

    Dziś oraz w każdą niedzielę Wielkiego Postu Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o 
godzinie 15:00, poprzedzone Koronką do Bożego Miłosierdzia. W piątek zapraszam 
na Drogę Krzyżową: dla dzieci i młodzieży o godzinie 16, dla dorosłych o 17:30. Z 
udziałem w wielkopostnych nabożeństwach Drogi Krzyżowej oraz Gorzki Żali 
związany jest przywilej odpustu zupełnego.

    Choć to świecka tradycja, to pamiętajmy w czwartek o wszystkich kobietach, zwłaszcza 
najbardziej utrudzonych: matkach rodzin wielodzietnych, samotnych, wdowach, 
kobietach poniżanych, prześladowanych, wykorzystywanych.

    U ministrantów można nabyć Gościa Niedzielnego w cenie 5 złotych i za symboliczną 
ofiarę biuletyn parafialny. Są także jeszcze paschaliki na świąteczny stół w cenie 10 
złotych.

    Zachęcam do przynoszenia na plebanię fantów na loterię w ramach festynu 
parafialnego, który odbędzie się 26 maja.

    Zapisy do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych rozpoczną się 5 marca. Wnioski 
do wypełnienia odbierać można w sekretariacie od 5 marca.

Dziękując za wspólna modlitwę, życzę wszystkim owocnego przeżywania czasu Wielkiego 
Postu, czasu pokuty i nawrócenia. Niech nam Bóg błogosławi. 

Ks. Sławomir Skoblik
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