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Dziś po każdej mszy św. można złożyć ofiarę na hospicjum i inne dzieła Fundacji WZRASTANIE 



EWANGELIA WG ŚW. JANA 9, 1-41 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 



CIEKAWE PROPOZYCJE Z MAKSYMILIANA INTENCJE MSZALNE NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ 

 

24 GODZINY MĘKI 
PAŃSKIEJ – Luisa 
Picarreta 
Niezwykły zbiór mo-
dlitw, medytacji i kon-
templacyjnych wizji 
jednej z największych 
współczesnych misty-
czek! Wielkie nabożeń-
stwo pasyjne, przez które 
niemal namacalnie 
uczestniczymy w Męce 

Chrystusa. To także obraz życia Luisy Pic-
carrety, wypełnionego cierpieniem ofiarowa-
nym za grzechy ludzi. Przez 24 godziny Lui-
sa przeżywała tajemnice cierpień Umiłowa-
nego, myślą i modlitwą zawsze była złączo-
na z Jezusem konającym, zdradzonym, poj-
manym, sądzonym, skazanym, biczowanym, 
ukrzyżowanym i umierającym. Książka 
wzbudza wielki entuzjazm, została napisana 
z porywem miłości, zachwyca ducha! 

ŚWIĘTUJEMY WIEL-
KANOC – ks. Leszek 
Smoliński 

Poradnik krok po kroku 
prowadzi przez okres 
Wielkiego Postu, tłuma-
cząc jego znaczenie. Wy-
jaśnia wydarzenia Wiel-
kiego Tygodnia od Nie-
dzieli Palmowej przez 
Triduum Paschalne aż po 
Niedzielę Zmartwych-
wstania. Opisuje tradycje 
wielkanocne wraz ze znaczeniem poszcze-
gólnych symboli. Zawiera tekst domowego 
błogosławieństwa pokarmów oraz Ewangelię 
do odczytania podczas śniadania wielkanoc-
nego. Z tą książką Wielkanoc stanie się pięk-
nym i prawdziwie religijnym przeżyciem.  

W zakrystii i księgarni do nabycia są świece i 
miody za ofiarę na Caritas w wysokości 10 zł. 
 

W niedzielę, 26 marca w godz. 9-13, od-
będzie się kiermasz palm, wytworzo-
nych przez seniorów z Domu Dziennego 
Pobytu, działającego przy Naszej Parafii. 



Nasz  
coffee-bar 

- BETANIA -  
przyjmuje już  
zamówienia  
świąteczne. 
Zachęcamy  

do korzystania 
z oferty.   

Zapraszamy 
codziennie!  

Dzień Świętości Życia – 25 marca 
       Jan Paweł II w obronie życia poczętego 
pisze w encyklice Evangelium vitae z 25 
marca 1995 roku: Życie ludzkie jest święte i 
nienaruszalne w każdej chwili swego istnie-
nia, także w fazie początkowej, która poprze-
dza narodziny. Człowiek już w łonie matki 
należy do Boga, bo Ten, który wszystko prze-
nika i zna, tworzy go i kształtuje swoimi ręko-
ma, widzi go, gdy jest jeszcze małym, bez-
kształtnym embrionem, i potrafi w nim do-
strzec dorosłego człowieka, którym stanie się 
on w przyszłości i którego dni są już policzo-
ne, a powołanie już zapisane w księdze żywo-
ta. W odpowiedzi na apel Jana Pawła II Ze-
branie Plenarne Episkopatu Polski podjęło w 
1998 roku uchwałę, że w Polsce Dzień Świę-
tości Życia będzie obchodzony 25 marca, w 
uroczystość Zwiastowania Pańskiego. 
Dzień Świętości Życia przypada dziewięć 
miesięcy przed Bożym Narodzeniem. Jego 
celem jest budzenie wrażliwości na sens i 
wartość ludzkiego życia na każdym jego 
etapie oraz zwrócenie uwagi na potrzebę 
szczególnej troski o nie.  
        Co roku z okazji Dnia Życia w całej Polsce 
w różnym czasie organizowane są również 
Marsze dla Życia i Rodziny. To wyraz pu-
blicznego świadectwa o podstawowej warto-
ści ludzkiego życia od poczęcia oraz poparcie 
dla rodziny opartej na małżeństwie kobiety i 
mężczyzny, otwartej na przyjęcie i wychowa-
nie dzieci. W Dniu Świętości Życia wiele 
osób składa też przyrzeczenia Duchowej 
Adopcji Dziecka Poczętego czyli zobowią-
zuje się do modlitwy w intencji dziecka 
zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa 
dziewięć miesięcy i polega na codziennym 
odmawianiu jednej tajemnicy Różańca 
oraz krótkiej modlitwy w intencji dziecka i 
jego rodziców. 
         Dzieło duchowej adopcji powstało po obja-
wieniach w Fatimie, stając się odpowiedzią 
na wezwanie Matki Bożej do modlitwy 
różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za 
grzechy. W roku 1987 Duchowa Adopcja 
została przeniesiona do Polski. Co roku wiel-
ka liczba osób – świeckich i duchownych 
podejmuje ten czyn, każda z nich aby urato-
wać choć jedno życie ludzkie. Bo uratować 
jedno życie to uratować cały świat. 

Komunikat IPN o zabójstwie  
ks. Franciszka Blachnickiego 

Wydaje się, że nie we wszystkich mediach 
należycie wybrzmiała wiadomość podana 
przez Instytut Pamięci Narodowej o założy-
cielu Ruchu Światło-Życie, dlatego podaje-
my ją również na łamach naszej gazetki: 
Śmierć ks. Franciszka Blach-
nickiego w dniu 27 lutego 
1987 r. nastąpiła na skutek 
zabójstwa poprzez podanie 
ofierze śmiertelnych substan-
cji toksycznych. Wykazały to 
czynności procesowe, prze-
prowadzone w Polsce oraz 
na terenie Niemiec, Austrii i 
Węgier przez Oddziałową Komisję Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w 
Katowicach. 
– W wyniku gry operacyjnej i działań opera-
cyjnych wydziału 11 Departamentu I MSW –
a więc komunistycznego wywiadu – w jego 
najbliższe otoczenie wysłano dwójkę zdeter-
minowanych, perfidnych i doświadczonych 
agentów komunistycznych służb – małżeń-
stwo państwa Gontarczyków, którzy mieli 
ostatecznie zniszczyć księdza. Później nastą-
piła śmierć i zabójstwo księdza Franciszka 
Blachnickiego. Wiemy już dzisiaj, że było to 
zabójstwo – prezes IPN dr Karol Nawrocki.  


