
Jezus powiedział do Nikodema: „Jak Mojżesz wywyższył węża na 
pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby 
każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg 
umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto 
w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg 
nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po 
to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie 
podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie 
uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na 
tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali 
ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, 
kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się 
do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymaga-
nia prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki 
są dokonane w Bogu”.

J 2, 14-21
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Ksiądz Michał Heller twierdzi, że ignorancja jest ciemnością 
umysłu, a wiedza jego światłem: „Studiowanie i uprawianie 
nauki, choć wymagają nakładu sił i przezwyciężenia wielu 
słabości, są zanurzeniem się w świetle”.

Jezus stwierdza, że grzesznicy umiłowali ciemność i niena- 
widzą światła. Jednak są i tacy ludzie, którzy żyją w „ciemno-
ści” nie ze świadomego wyboru, ale dlatego, bo nie pozna- 
li Ewangelii ani smaku życia w świetle.

„Tym słońcem, do którego nieliczni dochodzą, jest sama boska 
idea Dobra, wieczne źródło światła dla umysłu, dawca praw- 
dy; od tej idei dowiadujemy się, jak żyć dobrze i współ- 
żyć z ludźmi” – pisze Leszek Kołakowski.

ks. Eugeniusz Burzyk
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Polecamy składaną Drogę KrzyżowąPolecamy składaną Drogę Krzyżową

Przy stolikach z prasą można nabyć składaną 
i klejoną Drogę Krzyżową, która będzie pa-
miątką beatyfikacji Czcigodnego Sługi Boże-
go Stefana kardynała Wyszyńskiego. Hasłem 
Drogi Krzyżowej są słowa: „Błogosławieni ci, 
którzy wytrwali. Kto cierpi z Chrystusem 
z nim też będzie uwielbiony”.

Przy stolikach z prasą Różańce z krzyżem św. BenedyktaPrzy stolikach z prasą Różańce z krzyżem św. Benedykta
Przy stolikach z prasą do nabycia poświęco-
ne różańce z krzyżem św. Benedykta, który 
oddala od nas duchowe i fizyczne niebez-
pieczeństwa, szczególnie te związane z cza-
rami, otruciem i kuszeniem przez szatana. 
Wytrwała modlitwa na tym różańcu może 
ochronić nas przed zachorowaniem i skut-
kami pandemii. Nie zwalnia jednak z bez-
względnego zachowania w kościele i poza 
nim, zasad sanitarno-epidemicznych.



 1. Dzisiaj rozpoczynamy rekolekcje parafialne, 
które wygłosi franciszkanin – o. Sławomir Zie- 
liński, obecnie pracujący na Ukrainie, we lwow- 
skiej kurii. W poniedziałek, wtorek i w  środę 
Msze Święte z naukami rekolekcyjnymi będą 
o godz. 7.00, 8.30, 16.30, i 18.00. Podczas każ- 
dej Mszy zostanie zebrana składka dla rekole-
kcjonisty na cele ewangelizacyjne i misyjne. 
W czasie rekolekcji kancelaria parafialna będzie 
nieczynna. 

 2. Podobnie jak przed Świętami Bożego Narodze-
nia, z powodu pandemii, nie organizujemy pa-
rafialnej całodziennej spowiedzi. Prosimy o sko- 
rzystanie z tego Sakramentu odpowiednio wcze- 
śniej. Okazja do spowiedzi jest codziennie: 20 
minut przed Mszą poranną i 30 minut przed 
Mszą wieczorną – podczas adoracji Najświę-
tszego Sakramentu.

 3. Zapraszamy na nabożeństwa pasyjne. W piątki 
o 17.30 na Drogę Krzyżową; w niedziele o 17.15 
na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym, które 
wygłosi ks. Tomasz. Podczas nabożeństwa bę- 
dzie zebrana tradycyjna składka na przygoto-
wanie Grobu Pańskiego.

 4. W czasie Wielkiego Postu obok obrazu Jezusa 
Miłosiernego, z lewej strony ołtarza, składamy 
do puszki ofiary na jałmużnę wielkopostną, w ca- 
łości przeznaczoną na działalność parafialnej 
grupy Caritas.

 5. Przy stolikach z prasą można nabyć pascha- 
liki na stół wielkanocny, z których dochód prze-

znaczony jest na cele charytatywne. Paschaliki 
to małe świece, wzorowane na Paschale, który 
symbolizuje Zmartwychwstałego Chrystusa. 
Można je zapalić na grobach bliskich jako 
symbol Zmartwychwstania i życia wiecznego.

 6. Są także do nabycia poświęcone różańce z krzy- 
żem św. Benedykta, który oddala od nas ducho-
we i fizyczne niebezpieczeństwa, szczególnie 
te związane z czarami, otruciem i kuszeniem 
przez szatana.

 7. Jest także do nabycia składana Droga Krzyżo-
wa, pamiątka beatyfikacji kardynała Stefana 
Wyszyńskiego.

 8. Dziękujemy za składane ofiary. Obecnie trwa 
remont generalny Sali Konferencyjnej wraz 
zapleczem. W przyszłą niedzielę – 21 marca 
składka uzupełniająca na ten cel. Jak w każdą 
3. niedzielę miesiąca do puszek będziemy skła- 
dać ofiary na pomoc syryjskiej rodzinie, którą 
objęliśmy opieką.

 9. W tym tygodniu za czystość w kościele odpo-
wiedzialni są mieszkańcy bloków nr 6 i 7 z os. 
Paderewskiego, których prosimy o złożenie ofiar 
na sprzątanie w zakrystii lub wpłatę na konto. 
Dziękujemy mieszkańcom bloku nr 5 z tego 
osiedla za ofiary złożone w ubiegłym tygodniu.

 10. Przypominamy o zachowaniu w kościele zasad 
sanitarnych. Przy stolikach z prasą można 
nabyć jednorazowe maski medyczne.

Ogłoszenia parafialneOgłoszenia parafialne

ZAPRASZAMY NA REKOLEKCJE PARAFIALNEZAPRASZAMY NA REKOLEKCJE PARAFIALNE
W niedzielę – 14 marca rozpoczynamy rekolekcje para-
fialne, które wygłosi franciszkanin – o. Sławomir Zie-
liński, obecnie pracujący na Ukrainie, we lwowskiej ku- 
rii. W poniedziałek, wtorek i w środę Msze Święte z na-
ukami rekolekcyjnymi będą o godz. 7.00, 8.30, 16.30, 
i 18.00. Podczas każdej Mszy zostanie zebrana skład-
ka dla rekolekcjonisty na cele ewangelizacyjne i mi-
syjne. W czasie rekolekcji kancelaria parafialna bę-
dzie nieczynna. Podobnie jak przed Świętami Bożego 
Narodzenia, z powodu pandemii, nie organizujemy pa- 
rafialnej całodziennej spowiedzi. Prosimy o skorzysta- 
nie z tego Sakramentu odpowiednio wcześniej. Okazja 
do spowiedzi jest codziennie: 20 minut przed Mszą 
poranną i 30 minut przed Mszą wieczorną – podczas 
adoracji Najświętszego Sakramentu. Podczas Triduum 
Paschalnego – w Wieki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką 
Sobotę – nie będzie okazji do spowiedzi.



NIEDZIELA – 14 marca
  7.00 † Wojciech Pilarski z dziadkami
  7.00 † Irena Mikołajek
  8.30 † Emilia Bidzińska w 5 r. śmierci
10.00 † Jan i Wanda Ziółkowscy
11.30  Roczki: Adrian Kraus,  

Jakub Zalwowski
18.00 † Kazimierz Koźbiał w 23 r. śmierci

PONIEDZIAŁEK – 15 marca
  7.00 † Wanda Pydyn
  8.30 † Stefania i Stanisław Rachwalscy 

oraz Marianna Mackowiak
16.30 † Antoni Walczak
18.00 † Teresa Jędrzejek w 12 r. śmierci
18.00 † Czesława Żmudka
18.00 † Kazimierz Solich

WTOREK – 16 marca
  7.00 † Wanda Pydyn
  8.30 † Maria Chowaniec
  8.30 † Jan Rusek
16.30 † Dariusz Kubulus w 30 r. śmierci
18.00 † Joanna Krawczyk-Trzaska
18.00 † Zygmunt Czopek w 11 r. śmierci

ŚRODA – 17 marca
  7.00 † Wanda Pydyn
  8.30 † Władysława Danek
16.30 † Barbara Hotloś w 3 r. śmierci
16.30 † Zofia Bernaś
18.00  Za parafian
  Intencje modlitewne przez wstawien-

nictwo Matki Bożej Bolesnej: o błogo- 
sławieństwo Boże i opiekę MB dla Mar-
ka z okazji 25. urodzin; † Aleksandra 
Pękala; † Czesław Surzyn; † Edward 
Pałka; † Kazimierz Hanczar; † Irena 
Mikołajek; † Mieczysław Firganek; † Jó- 
zef Rąba; † Krzysztof Łęczycki

CZWARTEK – 18 marca
 6.30 † Michał i Helena Stańco  

z rodzicami i teściami
 6.30 † Maria Chowaniec
18.00 † Leopold Szymla
18.00 † Józef Rąba

PIĄTEK – 19 marca
  6.30 † Stefan Pachacz 
18.00   † Józef Gocal
18.00 † Józef Wójcik w r. śmierci

SOBOTA – 20 marca
  6.30 † Maria Chowaniec 
  6.30 † Władysława Danek
  6.30 † Ryszard Włodarczyk
18.00 † Józef Kocoń

NIEDZIELA – 21 marca
  7.00 † Justyna Faruga
  8.30 † Franciszek Piotrowski w 10 r. śm.
10.00 † Antoni i Czesława Korczyk 

z rodzicami
11.30 † Bogdan Andreas  

z wnukiem Pawłem
18.00 † Józef Szczerba

Adres parafii:
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