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20 marca 2022  
1. Trwamy w okresie pokuty i nawrócenia – dziś przypada już trzecia niedziela Wielkiego Postu. 

Po raz kolejny słyszymy słowa Zbawiciela: „Nawracajcie się, bliskie jest królestwo 
niebieskie”. Bóg daje nam czas na wydawanie owoców nawrócenia. Nie zmarnujmy go.


2. Dziękuję za ofiary składane na tacę oraz na konto naszej parafii. Będą one przeznaczone na 
prace remontowo - inwestycyjne oraz bieżące wydatki związane z jej utrzymaniem. W ubiegłą 
niedzielę na misje zebraliśmy 298 zł. Bóg zapłać. 


3. Zapraszam na Modlitwę Różańcową w intencji pokoju na Ukrainie, w każdą środę o godzinie 
17:30. Modlitwa będzie połączona z Nowenną do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Bardzo 
dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli w dotychczasowych nabożeństwach i zachęcam 
kolejne osoby do włączenia się w tę modlitwę w tak szczególnej i ważnej intencji. 


4. Zapraszam serdecznie na drogę krzyżową w piątki o godz. 17.30 oraz na nabożeństwo 
gorzkich żali z kazaniem pasyjnym w każdą niedzielę o godz. 15.00. Już dziś informuję, iż w 
pierwszy piątek miesiąca kwietnia, czyli 1 kwietnia, droga krzyżowa wyjątkowo odbędzie się 
po mszy św. wieczornej i będzie ona połączona z przejściem ulicami naszego osiedla. 
Rozpoczęcie o godz. 18.45 przy kościele, a następnie, rozważając Mękę Chrystusa udamy 
się do pod krzyż znajdujący się na styku ulic Czarnoleskiej i Kalinowej. Serdecznie zapraszam 
i zachęcam, aby tak zaplanować swoje codzienne obowiązki, aby móc uczestniczyć we 
wspólnotowej modlitwie, będącej też świadectwem naszej wiary. 


5. W piątek, 25 marca, przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Tego dnia obchodzimy 
Dzień Świętości Życia. Życie człowieka jest największym darem Boga. Nikt nie ma prawa 
tego daru niszczyć. Przykazanie Boże stoi na straży życia człowieka od poczęcia do 
naturalnej śmierci. Z racji uroczystości w ten piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od 
pokarmów mięsnych. W tym dniu, w łączności z papieżem Franciszkiem, włączamy się w 
poświęcenie Niepokalanemu Sercu Maryi Rosji i Ukrainy, uczynimy to podczas wieczornej 
mszy św. 


6. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego to także Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. 
Duchowa adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa 
dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej 
oraz  specjalnej modlitwy w  intencji dziecka i  jego rodziców. Do modlitwy można dołączyć 
dowolnie wybrane dodatkowe postanowienia. Zobowiązanie takie można podjąć w każdym 
czasie, a osoby, które w chwili obecnej nie są w trakcie tejże modlitwy, mogą do niej 
przystąpić w dniu 25 marca, składając uroczyste przyrzeczenie na mszy św. o godz. 18.00 
Ulotki wraz z deklaracją przystąpienia do Duchowej Adopcji zostały wyłożone z tyłu kościoła, 
proszę, aby osoby chętne, po wypełnieniu, złożyły je najpóźniej w dniu 25.03 przed 
rozpoczęciem drogi krzyżowej. Gorąco zachęcam do włączenia się w tą piękna inicjatywę, 
która jest wyrazem naszych wartości chrześcijańskich.


7. Przypominam, że w dalszym ciągu istnieje możliwość włączenia się w zbiórkę środków, o 
których przekazanie prosi ks. Aleksander. Organizuje On bowiem pomóc tym 
razem dla osób walczących na froncie i w tym wypadku potrzebne są: 
śpiwory, odzież termoaktywna, małe namioty, koce, materace. Ponadto nadal 
potrzebne są dla uchodźców we Lwowie: zamrażarki, małe proszki do prania, 
worki na śmieci, naczynia jednorazowe oraz żywność. Transport tych darów 
na Ukrainę przewidziany jest w przyszłym tygodniu. Osoby chcące pomóc w 
tej akcji, proszę o przynoszenie darów po mszach św, lub po wcześniejszym 
umówieniu telefonicznym. 




8. Czas Wielkiego Postu to czas, kiedy licznej przystępujemy do sakramentu pokuty 
i  pojednania. W naszej świątyni spowiedź codziennie od godz. 17.30, a w soboty od 
godz.17.00 w trakcie adoracji Najświętszego Sakramentu. Już dziś zapraszam na rekolekcje 
wielkopostne, które rozpoczniemy w 5 niedzielę Wielkiego Postu /03.04/. 


9. Kancelaria parafialna czynna tylko po wcześniejszym umówieniu telefonicznym. 

10.Zachęcam do lektury prasy katolickiej: „Gościa Niedzielnego” i „Niedzieli”.
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Intencje mszalne 


20 III -  III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 
godz. 9:00		 - + Andrzej Dąbrowski.

godz. 11:00   	 - + Leszek Zieliński - 11 rocz. śmierci

godz. 12:30  	 - O Miłosierdzie Boże i radość oglądania Boga twarzą w twarz         
	 	 	 dla śp. Weroniki Drzewieckiej.


21 III  - PONIEDZIAŁEK 
godz. 18:00  	 - + Emilia Nowocień.  


22 III – WTOREK 
godz. 18.00	 - + Andrzej Dąbrowski.


23 III -  ŚRODA 
godz. 18:00	 - O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej          
	 	 	 dla Teresy z racji urodzin.


24 III – CZWARTEK 
godz. 18:00  	 - Intencja wolna.


25 III -  PIĄTEK - UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO 
godz. 18:00  	 - + Armin Grabski.


26 III -  SOBOTA 
godz. 18:00	 - + Jadwiga - 5 rocz. śmierci, Jan, Jerzy, Wanda, Jan  z rodz.                           
	 	 	 Witkowskich.


27 III -  IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 
godz. 9:00		 - + Wanda, Józefa, Piotr i ++ z rodziny.

godz. 11:00   	 - ++ z rodz. Koźlik: Ireneusz, z rodz. Cymbaluk: Marian, Janina,                   
	 	 	 Ewa, Michał.

godz. 12:30  	 - O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej          
	 	 	 dla Teresy i Grzegorza z racji kolejnych urodzin. 

ks. dr Tomasz Biszko 
Administrator Parafii
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