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Bardzo prosimy Wszystkie Grupy Modlitewne w parafii (Żywy Różaniec, Ho-
norowa Straż NS Pana Jezusa, Odnowa w Duchu Świętym, Szkaplerz, Grupa 
Ojca Pio, Dzieło Pomocy Powołaniom i Apostolstwo Pomocy Duszom w 
Czyśćcu Cierpiącym) o duchowe wsparcie rekolekcji wielkopostnych, które 
poprowadzi bp Krzysztof Chudzio. Zaczynamy w Środę Popielcową.  
Popatrz jak prędko mija czas!  
Życie twe też przeminie wraz!  
Życie – to jedno, które Bóg Ci dał! 

Któż z nas nie słyszał tej piosenki. W tym tygodniu już tłusty czwartek i pasowałoby aby 
później był chudy post. Ci, którzy krzyczą głośno o czwartku wcale nie chcą myśleć o poście. I 
tak to jest. Siostry i Bracia - życie szybko biegnie. Dlatego proszę Was wszystkich, abyśmy nie 
marnowali czasu. Jest tak wiele jeszcze do zrobienia. Czas to pieniądz - mówią niektórzy. Czas 
to na pewno dar od Boga. Nikt z ludzi nie może być pewny ile czasu jeszcze mu zostało na tej 
ziemi. Nikt. Ani młody ani stary. 

Gdyby ktoś jednak sądził, ze tak naprawdę nie wie co zrobić z czasem, to może akurat warto 
byłoby się na tym zastanowić. Na pewno zawsze można przyjść do naszej kaplicy choćby na 
krótką chwilę, aby adorować Najświętszy Sakrament. Są u nas małe wspólnoty jak Grupa Ojca 
Pio czy Szkaplerz - może warto byłoby się zainteresować i powiększyć szeregi tych dzieł. Ma-
my sporo propozycji na polu dobroczynności. Trzeba np. zanieść obiad do Kogoś, kto niestety 
nie chodzi i znalazł się w trudnej sytuacji. Pisząc te słowa jestem pewien, że te moje nieporadne 
pomysły są tylko kroplą w morzu spraw, w które trzeba się konieczne zaangażować. Na pewno 
powinniśmy prosić Pana Boga o dar rady, o dar światła, które jakżeż bardzo potrzebne jest każ-
demu z nas.  

Przy okazji bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy podejmują zupełnie bezpłatne dyżury 
w parafialnej księgarni w każdą sobotę. Bardzo dziękuję za dyżury w naszej kaplicy na plebani 
- robicie to Państwo po mistrzowsku. Bardzo wielu Parafian pamięta o sobotnim dyżurze przy 
sprzątaniu kościoła - niestety niektórzy NIE. Pozdrawiam i życzę wielu, wielu łask Bożych i 
dobrych pomysłów.   

Adorować, to czynić siebie małym w obliczu Najwyższego, aby przed Nim odkrywać, że 
wspaniałość życia nie polega na posiadaniu, ale na miłowaniu.  Papież Franciszek 

Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy na plebani codziennie od 7.30 do 17.15. 

Dziś II niedziela miesiąca - pamiętajmy o naszej świątyni.     

Miłość jest najważniejsza! 
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

   Tak czy nie? 
   Bóg wie, że człowiek jest istotą słabą i ma względem nas serce pełne miłosierdzia, ale ocze-
kuje od nas radykalnej postawy w stosunku do życia duchowego. Dowodem na to są słowa 
Pana Jezusa skierowane do nas. Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych 
w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Dość więc zrzucania winy 
za swoją obojętność wobec Boga na księży lub Kościół, w którym coś się nam nie podoba. 
Trudno świadomie być złym człowiekiem i usprawiedliwiać swoje złe uczynki cudzymi wy-
borami w życiu. Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. Kiedy wreszcie zro-
zumiemy, że gniew i zawiść krzywdzą nas samych, a nie tych, których za to obwiniamy? 
Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. I to ostatnie wydaje się chyba najtrudniejsze. 
Nie szanujemy tego, co wychodzi z naszych ust. Mówimy za dużo, czujemy przymus skomen-
towania każdego zachowania bliźniego, a przez to pokazania swej wyższości nad nim. A prze-
cież wystarczy po prostu pójść w swoją stronę. Z naszych słów często nie wynika zupełnie nic, 
ale bezmyślnie pozwalamy sobie na bezsensowne zlepki słów wychodzące z ust. Tym czasem 
Nauczyciel zastawił na nas pułapkę… bo skoro nasze tak, ma znaczyć tak i pociągać za 
sobą konsekwencje działania, to powinniśmy się poważnie zastanowić, zanim szybko od-
powiemy na pytanie czy jesteśmy katolikami…                                   Sebastian Niemkiewicz 



CIEKAWE PROPOZYCJE Z MAKSYMILIANA INTENCJE MSZALNE NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ 

Ks. Adam Boruta, który na co dzień służy w 
Kazachstanie, przekazał do Naszej Parafii 
serdeczne podziękowania za możliwość po-
dzielenia się swoimi doświadczeniami i zebra-
nia ofiar. Zebrał 7855 zł pod kościołem i dal-
sze 12300 zł od grupy darczyńców. Na ostat-
niej stronie gazetki jest numer konta dla tych, 
którzy chcieliby dalej wspierać tę misję.  




