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II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU   17  MARZEC 2019 r.

INTENCJE MSZALNE 18.03 – 24.03

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

zgłosić w celu korekty.  

  

    
         

     

Poniedziałek  18 Marzec

17:00 - O szczęśliwą operację

18:00  + Brunon Hincke, Elżbieta 
Pokrywka w r. śm., Stanisław i 
Małgorzata

Wtorek  19 Marzec
Św. Józefa

17:00  + Józef Hincka

18:00  + rodzice: Agnieszka i Józef 
Czapp

Środa  20 Marzec

17:00 + dziadkowie Jan Franciszka 
Plinscy

18:00 + Stanisław i Łukasz Necel

 Czwartek  21 Marzec

17:00 + z rodz. Szomborg

18:00 - Dziękczynna  z ok urodzin z 
prośbą o Boże błog.

Piątek  22 Marzec

17:00 + Bolesław Bigott w r. śm.

18:00 + rodzice: Czapp i 
Ciskowscy oraz Ryszard i Janusz

Sobota  23  Marzec

17:00 + Maria i Leon Bolda

18:00 + Anna, Feliks, Józef

 Niedziela  24 Marzec
III Wielkiego Postu              

    

08:00 - Do MB Swarzewskiej o 
zdrowie i opiekę dla całej rodziny

10:30 + Irena Bolda w r. śm.

16:00 + Maria i Zygmunt Szwaba

Zapowiedzi przedślubne :

- Jarosław Styn, kawaler z 
Chłapowa 

- Emilia Kohnke, panna z 
Jastrzębiej Góry

Do przejścia w ciszy i modlitwie, nocą, prawie 50 km. 

To najdalej na północ wysunięta trasa Ekstremalnej Drogi Krzyżowej w Polsce. 

Dlaczego będzie ekstremalna?

–ponieważ trasa będzie liczyła 49 km (w większości po piasku)

–ponieważ będzie odbywała się nocą

–ponieważ podczas drogi będzie obowiązywała reguła milczenia

–ponieważ uczestnicy wędrować będą samotnie

Czy podejmiesz wyzwanie?

Spróbujesz spotkać tam Boga? 

Wyruszamy   12   kwietnia   2019,   z   kościoła   parafialnego

podbwezwaniem św. Ignacego Loyoli w Jastrzębiej Górze

(ul. Piastowska 14), po mszy świętej o godz. 20.00. 

Zapisy (obowiązkowe) oraz szczegółowe informacje

na stronie: 

www.edk.popiasku.pl

Koordynator: Jakub Terakowski, tel. 603 305 401, mail: edk@popiasku.p



1 CZYTANIE: (Rdz 15, 5-12. 17-18) 
2 CZYTANIE: (Flp 3, 17 – 4, 1) 
EWANGELIA: (Łk 9, 28b-36) 

II Niedziela Wielkiego Postu OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NA II NIEDZIELE WIELKIEGO POSTU

17 MARZEC 2019 r.

1. Jak co roku, w przypadającą dziś II Niedzielę 
Wielkiego Postu w tzw. Niedzielę „Ad Gentes" 
obchodzimy Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z 
Misjonarzami. Pamiętamy o polskich misjonarzach 
pracujących w blisko 100 krajach świata ofiarując im 
naszą modlitwę oraz składane dziś ofiary do puszki, 
które pomogą misjonarzom realizować dzieła 
ewangelizacyjne i humanitarne. 

2. 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 
bliźnimi poprzez ofiary złożone do skarbonki z 
napisem „Jałmużna postna”, pomagając w ten 
najbardziej potrzebującym. Dzieci w czasie rekolekcji 
otrzymały rodzinne skarbonki jałmużny postnej, które 
przynoszą do kościoła w Wielką Sobotę wraz ze 
święconką.

3. Dziś oraz w każdą niedzielę Wielkiego Postu 
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz. 15:00. 
Poprzedzi je Koronka do Bożego Miłosierdzia. Z 
udziałem w wielkopostnych nabożeństwach Drogi 
Krzyżowej oraz Gorzki Żali związany jest przywilej 
odpustu zupełnego.

4. We wtorek przypada Uroczystość Św. Józefa.

5. Przy wyjściu można nabyć nowy numer „Gościa 
Niedzielnego”, a także za symboliczną ofiarę biuletyn 
parafialny.

6. W przyszłą niedzielę u ministrantów można zakupić 
świece na stół świąteczne – paschaliki w cenie 8 PLN

Ksiądz Proboszcz Sławomir Skoblik

ŚW. DOROTA

Tej niezwykłej niewieście zaczęto natychmiast po śmierci oddawać cześć jako osobie świętej. 
Pochowano ją w podziemiach katedry przy udziale biskupa, kapituły, wielkiej liczby kapłanów 
i jeszcze większej liczby wiernych. Sława jej objęła całe terytorium krzyżackie i przeszła do 
Polski, Niemiec i do Czech. Ponieważ liczba pielgrzymek zwiększała się z każdym dniem, 
biskup nakazał wybudować dla błogosławionej osobną kryptę, gdzie umieszczono jej ciało i 
gdzie wystawiono jej ołtarz. Działy się także przy jej grobie liczne uzdrowienia i nawrócenia. Z 
polecenia biskupa Kwidzyna i wielkiego mistrza krzyżackiego, spowiednik i kierownik 
duchowy Doroty, Jan z Kwidzyna (wybitny teolog, dziekan kapituły), napisał jej żywot w 
języku łacińskim i niemieckim. Do dnia dzisiejszego zachowało się w odpisach kilka jego 
egzemplarzy. Tekst niemiecki ukazał się drukiem w Malborku w roku 1492 jako pierwszy 
druk pomorski. Tenże Jan z Kwidzyna spisał również objawienia, jakie miała jego penitentka i 
jej wyznania pod tytułem Septylium, czyli siedem łask szczególnych, jakie od Boga otrzymała. 
Na podstawie tych dzieł, jak też na prośbę wielkiego mistrza i biskupów pruskich papież 
Bonifacy IX w roku 1404 polecił przeprowadzić proces kanoniczny biskupom chełmińskiemu i 
warmińskiemu oraz opatowi oliwskiemu. Spisano zeznania 257 świadków o cnotach 
błogosławionej i o doznanych niezwykłych łaskach w ośmiu obszernych fascykułach i w roku 
1405 wysłano je do Rzymu. Wydarzenia dziejowe przerwały proces.

Przy grobie Doroty modlił się król Władysław Jagiełło po zwycięstwie pod Grunwaldem 
(1410). Jan Długosz opisał w swojej kronice, że król został zaprowadzony do celi Doroty, 
"niewiasty pobożnej i świętobliwej, która wiodąc w tym miejscu życie ostre i pustelnicze, 
słynęła wielu cudami, lecz nie była jeszcze kanonizowana". Podobno rekluza przed śmiercią 
przepowiedziała klęskę Krzyżaków.
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