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ŚRODA, 2 marca - ŚRODA POPIELCOWA – I dzień rekolekcji parafialnych  

Podczas każdej Mszy św. będzie obrzęd posypania głów popiołem na rozpoczęcie  

Wielkiego Postu. Okazja do spowiedzi św. – pół godz. przed każdą Eucharystią. 
6.30 Msza św. z nauką rekolekcyjną dla wszystkich (recytowana) 

8.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną dla wszystkich 

9.00 Po Mszy - rozpoczęcie nabożeństwa czterdziestogodzinnego adoracji NS – do 18.00 

od 9.30 Obchód chorych i starszych parafian z obrzędem posypania głów popiołem  

18.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną dla wszystkich 

19.30 Msza św. z nauką rekolekcyjną dla wszystkich (recytowana) 

  

I CZWARTEK, 3 marca – II dzień rekolekcji parafialnych 
7.30 Rozpoczęcie nabożeństwa czterdziestogodzinnego adoracji NS – do godz. 24.00 

8.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną dla wszystkich 

11.00 Nabożeństwo z nauką rekolekcyjną dla uczniów ZSP w Zamysłowie  

 Po naboż. – spotkanie z dziećmi Klas III – przygotowujących się do I komunii św.  

18.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną dla wszystkich 

  

I PIĄTEK, 4 marca – święto św. Kazimierza – III dzień rekolekcji parafialnych 
7.30 Rozpoczęcie nabożeństwa czterdziestogodzinnego adoracji NS – do godz. 21.00 

8.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną dla wszystkich 

 Po Mszy – Nabożeństwo Drogi Krzyżowej (wypominki za zmarłych – przed Mszą św.) 

11.00 Nabożeństwo z nauką rekolekcyjną dla uczniów ZSP w Zamysłowie  

 Po naboż. – spotkanie z dziećmi Klas VIII – przygotowujących się do bierzmowania   

17.30 Nabożeństwo Drogi Krzyżowej (wypominki za zmarłych będą czytane od 17.15) 

18.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną dla wszystkich 

  

I SOBOTA, 5 marca – IV dzień rekolekcji parafialnych 
7.30 Rozpoczęcie nabożeństwa czterdziestogodzinnego adoracji NS – do godz. 18.00 

8.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną dla grup parafialnych dzieci i dorosłych 

 Po Mszy – Różaniec wynagradzający Niepokalanemu Sercu NMP  

 oraz spotkanie rekolekcyjne wszystkich grup parafialnych dzieci i dorosłych  

18.00 Niedzielna Msza św. z nauką rekolekcyjną dla wszystkich 

  

NIEDZIELA, 6 marca  – V dzień rekolekcji parafialnych 
8.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną dla wszystkich 

10.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną dla wszystkich 

11.30 Gorzkie Żale (z racji rekolekcji nie będzie kazania pasyjnego w tym dniu) 

12.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną dla wszystkich  

15.00 Msza św. z udzieleniem chrztu św. i błogosławieństwa dzieciom rocznym  

19.30 Msza św. z nauką rekolekcyjną dla wszystkich – zakończenie rekolekcji  
 

 

 

KOLEKTY: 

W środę popielcową ofiary będą zbierane jako jałmużna wielkopostna. 

W niedzielę kolekta będzie przeznaczona dla rekolekcjonisty o. Izajasza OFM z klasztoru w Chorzowie 
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Wyjątkowo obchód chorych i starszych wiekiem parafian  

w marcu organizujemy 2 marca, w Środę Popielcową oraz  

w pierwszym dniu rekolekcji parafialnych. Chorzy i starsi 

będą mogli przyjąć posypanie głowy popiołem, aby w ten spo-

sób rozpocząć wraz z pozostałymi wiernymi okres Wielkiego Postu. Chcąc przyjąć kapłana, 

o. Rekolekcjonistę – o. Izajasza OFM – który będzie udzielał sakramentów i sakramentaliów, 

koniecznie trzeba zgłosić się w zakrystii lub telefonicznie (tel. 32 424 94 14). 

     W związku z tym, że planujemy, aby odwiedził Was kapłan głoszący rekolekcje, może ulec 

zmianie godzina jego przybycia. Prosimy o wyrozumiałość. Jeśli jednak okaże się, iż zgłosi 

się zbyt wiele osób, wówczas w trasę pójdzie dwóch kapłanów. 

     Wszystkich chorych i starszych parafian zachęcamy do włączenia się w wysłuchanie re-

kolekcji parafialnych poprzez transmisję internetową. Transmisja jest możliwa przez na-

szą internetową stronę parafii: https://www.niepokalana.rybnik.pl/kamera-kosciol/ 

     Prosimy także o modlitwę i wstawiennictwo przed Bogiem o dobre owoce nauk rekolek-

cyjnych w naszej parafii. 

 
 

 

NABOŻEŃSTWO DROGI KRZYŻOWEJ 
      

     Nabożeństwa te będą odprawiane w piątki: po Mszy św. o godz. 8.00 oraz o 17.30 – przed 

Mszą św. wieczorną.  

     Przy okazji wielkopostnej Drogi Krzyżowej tradycyjnie będzie można składać wypominki za 

zmarłych. Pod chórem w kościele są kartki wypominkowe, które należy wypełnić, podając zmar-

łych, porę dnia oraz czy są to wypominki jednorazowe czy przez cały okres Wielkiego Postu. 
Prosimy także o wpisanie ofiary, która będzie przeznaczona na potrzeby naszego kościoła. Karteczki należy wrzu-

cić do odpowiednich skrzynek przygotowanych w zakrystii lub przekazać je Bratu kościelnemu bezpośrednio przed 

nabożeństwem. 

     Zmarli będą wyczytywani w następującym porządku: RANO – przed Mszą św., tak, aby Drogę krzyżową roz-

począć zaraz po Mszy św.; WIECZOREM – przed nabożeństwem, około 17.15, tak, aby w skupieniu przeżyć roz-

ważania Męki Pańskiej. W Wielki Piątek wypominki będą TYLKO rano o 8.00 i 15.00. 
 
 

NABOŻEŃSTWO GORZKICH ŻALI 
 

     Nabożeństwa Gorzkich Żali planujemy odprawiać w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 

11.30. Jest to nowa pora tego nabożeństwa po zmianach w porządku nabożeństw niedzielnych. 

Jest to więc okres próbny. Prosimy o wyrozumiałość.  

  

https://www.niepokalana.rybnik.pl/kamera-kosciol/
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Od kilku lat noszę na prawym 

nadgarstku czotkę, czyli branso-

letkę składającą się z 33 bursztyno-

wych koralików i krzyżyka. Pytają 

mnie czasem ludzie, co to za biżu-

teria. Odpowiadam wtedy, że 

czotka to sznur modlitewny zwany 

fachowo komboschoinion, służący 

do odliczania wezwań Modlitwy 

Jezusowej. 

Tradycyjna czotka, używana od 

wieków w prawosławiu, jest zro-

biona z wełny i może liczyć 33, 50 

lub 100 koralików albo węzełków. 

Początkowo stosowali ją jedynie 

mnisi zobowiązani do odmówienia 

określonej liczby modlitewnych 

wezwań: „Panie Jezu Chryste, 

Synu Boży, zmiłuj się nade mną 

grzesznikiem”. Liczba ta była 

różna. W niektórych przypadkach 

dochodziła nawet do kilku tysięcy 

w ciągu jednego dnia. 

Jeśli mój rozmówca jest zainte-

resowany tym, co mówię, to wyja-

śniam, że Modlitwa Jezusowa (bo 

tak jest powszechnie nazywana; 

używa się też określenia „modlitwa 

serca”) ma bardzo długą tradycję. 

Swoimi korzeniami tkwi w pierw-

szych wiekach chrześcijaństwa  

i w modlitewnych praktykach mni-

chów, żyjących na pustyniach 

Egiptu. Na jej powstanie wpłynęło 

sięgające Starego Testamentu prze-

konanie o zbawczej roli imienia 

Boga. 

 

Chrześcijanie modlący się  

w taki sposób, powołują się na 

słowa świętego Pawła: „Każdy 

bowiem, kto wezwie imienia 

Pana, zostanie zbawiony” (Rz 

10,13). Drugim źródłem Modli-

twy Jezusowej było pragnienie 

ustawicznego realizowania we-

zwania Mistrza z Nazaretu, który 

opowiadając przypowieść o ubo-

giej wdowie i sędzim, twierdził, 

że jego uczniowie zawsze powinni 

się modlić (por Łk 18,1-8).  

 

Poszukiwania formy modlitwy, 

której istotą jest nieustanne wzywa-

nie imienia Jezusa, doprowadziło 

do połączenia wołania niewido-

mego Bartymeusza spod Jerycha, 

który krzyczał do przechodzącego 

Chrystusa: „Synu Dawida, Jezusie, 

zmiłuj się nade mną” (Mk 10,48) 

oraz słów celnika modlącego się  

w świątyni: „Boże, bądź miłosierny 

dla mnie grzesznego” (Łk 18,13).  

Z tego połączenia powstało we-

zwanie: 

„Panie Jezu Chryste, 
Synu Boży,  

zmiłuj się nade mną 
grzesznikiem”. 

 

Nie jest ono formą kanoniczną  

i niezmienną, bo w praktyce mo-

dlący się, mogą skracać lub mody-

fikować wypowiadane zdanie,  

a nawet ograniczać do jednego 

słowa „Jezus”. Ważna jest bowiem 

nie dosłowność formuły, ale pra-

gnienie zjednoczenia z Bożą obec-

nością, do której kieruje się modli-

twa wołającego. 

Jeśli po takim wyjaśnieniu mój 

rozmówca jest nadal zaintereso-

wany tą formą pobożności, opo-

wiadam wtedy, że odkryłem tę mo-

dlitwę po wstąpieniu do Zakonu, 

gdy trafiła w moje ręce książka 

anonimowego autora Opowieści 

pielgrzyma, wydana przez oficynę 

„W drodze”. Po przeczytaniu Opo-

wieści zacząłem wzywać imienia 

Jezus według wskazań rosyjskiego 

pielgrzyma. W ten sposób odma-

wianie Modlitwy Jezusowej stało 

się moim stałym zwyczajem. 

Po pewnym czasie przekonałem 

się, że to nie tylko ja się modlę, ale 

że ta modlitwa zaistniała we mnie; 

że nawet jeśli nie mam woli wypo-

wiadania kolejnych wezwań, to 

słyszę je w sobie. Wiem, że trwają 

one we mnie jak refren, który mi to-

warzyszy w rozmaitych okoliczno-

ściach. To już nie ja sam się modlę, 

lecz ta modlitwa trwa we mnie. Do-

piero później przeczytałem, że 

praktyka Modlitwy Jezusowej 

oparta jest na przekonaniu, że to nie 

tylko człowiek wzywa Jezusa, ale 

sam Jezus modli się w człowieku. 

 

O. PAWEŁ KOZACKI, OP 
Źródło: www.Stacja7.pl 
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Jakiż ogrom zła panoszy się na 

świecie. Panuje ono wszędzie tam, 

gdzie nie zaprosiliśmy Boga lub też 

wyprowadziliśmy Go z pewnych 

miejsc. Szatan czyni to wyłącznie  

z pomocą człowieka, którego Bóg 

obdarzył wolną wolą już w mo-

mencie stworzenia i to jemu, czyli 

też nam, pozostawił decyzję i czy 

chcemy żyć z Nim lub też bez 

Niego. Stwórca szanuje każdy nasz 

wybór, nawet wtedy, jeżeli wybie-

rzemy błędnie. Bóg jest wierny 

swym obietnicom. Dobrze wiemy, 

że nie ma takich miejsc, do których 

by Chrystus nie pasował, ale so-

jusznicy szatana chcą nam Go od-

bierać ze wszystkich możliwych 

miejsc. Słowo, które stało się Cia-

łem i zamieszkało wśród nas jest po 

to, by stale trwać we wszystkich na-

szych przedsięwzięciach. Pragnie 

swą istotą przenikać ludzkie insty-

tucje, a więc chce być w naszych 

państwach, rodzinach, szkołach, 

zakładach pracy, w wojsku, medy-

cynie, sztuce, itp. Słowem wszę-

dzie i sam tych miejsc nie porzuci, 

bo pragnie być z nami do skończe-

nia świata. Natomiast szatanowi 

bardzo zależy, aby Boga nie było w 

żadnych ludzkich poczynaniach. 

Jemu wystarczy nasze przyzwole-

nie. No i co obecnie mamy? Należy 

i warto sobie uświadomić, iż zga-

dzając się na istnienie sfer życia bez 

Dekalogu, Ewangelii, prawa natu-

ralnego, stajemy się jakoby pomoc-

nikami szatana. Kto za życia ziem-

skiego nie chciał mieć nic wspól-

nego z Bogiem, to i po śmierci Pan 

Bóg na siłę do siebie go nie zabie-

rze. To trzeba mieć na względzie. 

Bóg okazuje nieskończone Miło-

sierdzie, ale jest jeden warunek – 

trzeba skorzystać z niego w życiu 

ziemskim. Po śmierci jest już za 

późno na zmianę decyzji, bo to jest 

wtedy czas podsumowań naszych 

wyborów. Kto z dala od Boga 

umarł, z dala też od Boga będzie 

cierpiał. Trzeba zrobić wszystko, 

by słuchać Boga, a nie fałszywych 

proroków, chociażby mieli oni 

stopnie naukowe. Modlitwa i naby-

wanie wiedzy, poszukiwanie 

prawdy, sakramenty i wdrażanie 

Bożego słowa w życie to najlepsze 

drogi do skutecznego przeciwsta-

wiania się złu. Z historii chociażby 

naszej Ojczyzny wiemy i widzimy 

również obecnie, że za prawdę lu-

dzie tracili stanowiska, byli gnę-

bieni, wyszydzani, a nawet odda-

wali życie, bo stawali się niewy-

godni. Dlaczego tak jest? To nieu-

stanna walka dobra ze złem. Tylko 

wytrwali w Bogu, w prawdzie, po 

ciężkich próbach zwyciężają. 

Obecnie jesteśmy ciężko doświad-

czani. Ten czas próby jest taką 

walką, gdzie musimy się obecnie 

określić po jakiej stoimy stronie. 

Ogarnia nas trwoga, ale mamy na-

dzieję, że po ciężkich trudach, bo-

jach, które mogą trwać długo to 

prawda zwycięży. Mamy tę na-

dzieję w Bogu i Maryi, bo zwycię-

stwo przyjdzie przez Maryję tak, 

jak zapowiadano. Musimy tylko 

dobrze wypełniać swoje obowiązki 

stanu, powinności względem Boga, 

siebie i innych ludzi, czyli jest to 

naśladowanie Syna Bożego. Nie 

dajmy się wciągać w pułapki i po-

kusy. Odrzucenie tradycyjnych 

wartości tworzy cały szereg proble-

mów duchowych, społecznych, 

psychologicznych i ekonomicz-

nych. Prawda, dobro i piękno jed-

noczą ludzi, a zło dzieli. Najwięk-

szym cierpieniem Jezusa było cier-

pienie duchowe w Ogrodzie Oliw-

nym, wizja Jego strasznej Męki, ale 

jeszcze większym to wizja ogrom-

nej liczby ukochanych dusz, które 

za podstępem diabła wzgardzają 

Jego Miłością, nie skorzystają  

z Jego Miłosierdzia, a zatem nie 

zdobędą Nieba jako szczęścia 

wiecznego, bo pójdą na wieczne 

potępienie. Chrystus umarł na 

Krzyżu za każdego człowieka, ale 

warunkiem jest, by grzeszny czło-

wiek uznał Jezusa za Boga i Zbawi-

ciela i ze skruchą i żalem prosił  

o przebaczenie jeszcze za swego 

życia. Tutaj Miłosierdzie Boże jest 

nieskończone. Mimo ostrzeżeń  

i nawoływań, świat dalej stacza się 

w ciemność i bagno grzechu. Ludz-

kość stoi na krawędzi zagłady. 

Zbliża się godzina Bożej sprawie-

dliwości i ona już naprawdę przy-

chodzi. Kara wisi nad światem. Na-

gła śmierć milionów zatwardzia-

łych grzeszników może być dla 

nich potępieniem i wieczną trage-

dią. Bóg daje jeszcze ostatnią 

szansę dla ratowania dusz. To jest 

ten czas. To próba, to teraz musimy 

stanąć po odpowiedniej stronie. 

Twardo i zdecydowanie stanąć na 

straży prawdy i tej prawdy bronić. 

Chrystus wyciąga do nas ręce, 

otwórzmy drzwi Chrystusowi. 

Podczas oficjalnego rozpoczęcia 

pontyfikatu na placu św. Piotra  

w Rzymie w 1978 r. tak zawołał 

Jan Paweł II: „Nie lękajcie się! 

Otwórzcie drzwi Chrystusowi”. 

Stoimy wokół Jezusa jak rycerze. 

Walka jest ciężka, ale zwycięstwo 

dobra nad złem nastąpi. Naszym 

pancerzem jest Różaniec, Euchary-

stia. W niebezpieczeństwie jest 

cały świat, pokój, moralność, mi-

łość i wiara.  

Niech Matka Najświętsza wy-

prasza nam mądrość duchową  

i przywiązanie do odwiecznej kato-

lickiej prawdy. W niebie mamy 

wielkich, świętych orędowników, 

prośmy o wstawiennictwo za nami, 

abyśmy potrafili wygrać tę ciężką 

walkę. 

LUSI 
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Jako chrześcijanie jesteśmy we-

zwani do świętości. W czasie 

Chrztu Świętego Pan Bóg składa  

w naszym sercu ziarno wiary i po-

czątkowo za jego rozwój czyni od-

powiedzialnych rodziców i rodzi-

ców chrzestnych. Z biegiem czasu, 

to my sami stajemy się odpowie-

dzialni za nasz rozwój duchowy, 

wewnętrzny. To od naszych co-

dziennych, wewnętrznie podejmo-

wanych decyzji i wyborów zależy 

jak pielęgnujemy posiane w nas 

ziarno, czy czasem nie pozwalamy 

rosnąć chwastom.  

Przez chrzest zostajemy we-

zwani do współpracy z Bogiem,  

a współpraca zakłada naszą aktyw-

ność i wysiłek, a nie tylko bierne 

przyjmowanie tego, co daje Pan 

Bóg. Świętość staje się więc na-

szym zadaniem. W każdym z nas 

jest pragnienie świętości, pragnie-

nie czegoś więcej, bycia lepszym. 

Niejednokrotnie nie bardzo 

wiemy, jak tą świętość zdobywać. 

Jedną z możliwości jest duchowa 

droga przymierza miłości z MTA, 

która staje się w naszej codzienno-

ści realizacją dążenia do świętości. 

Maryja prosi nas bardzo konkret-

nie:  

1. Udowodnijcie, że mnie rzeczy-

wiście kochacie;  

2. Wymagam poważnego dążenia 

do świętości;  

3. Stawiajcie sobie najwyższe wy-

magania;  

4. Prowadźcie gorliwe życie modli-

twy;  

5. Wiernie wypełniajcie swoje obo-

wiązki;  

6. Oddawajcie wszystko do mojego 

rozporządzenia, czyli wkłady do 

kapitału łask.  

Dążenie do świętości w co-

dzienności nie jest wcale łatwe  

i proste. Mówił o tym sam Ojciec 

Kentenich:  

„Ach, wiemy przecież, jak 

trudno jest dzisiaj żyć naprawdę po 

chrześcijańsku. A my chcemy nie 

tylko żyć po chrześcijańsku, ale  

i zostać świętymi. I kto ma nam  

w tym pomóc?”  

Maryja pomaga nam w naszej 

codzienności. Ona chce nam poka-

zać jak tą świętość zdobywać. Po-

trzebuje do tego jednak naszego za-

angażowania, swoje działanie uza-

leżnia od nas:” Maryjo nic bez Cie-

bie, nic bez nas” to hasło widnieje 

na dzbanie, w którym składamy 

wkłady do kapitału łask. My jeste-

śmy zobowiązani, by udowodnić 

Maryi, że Ją prawdziwie kochamy  

i naszą postawą w życiu codzien-

nym pokazać Jej tą naszą miłość. 

Współdziałanie z Maryją jest po-

twierdzeniem zaproszenia Jej do 

naszego codziennego życia. Świę-

tość jest drogą do zjednoczenia  

z Bogiem w niebie. Cały nasz wy-

siłek, który wkładamy w to dążenie 

do świętości w Szensztacie nazy-

wamy samowychowaniem. Wysi-

łek w pracy nad sobą staje się 

konkretnym darem dla Maryi. To 

nasze samowychowanie to nic in-

nego jak nasze poważne dążenie do 

świętości. Nasze zaangażowanie 

uzależnia Jej działania z sanktua-

rium.  

     W Szensztacie nasza droga do 

świętości jest drogą współpracy  

z Maryją. Ojciec Kentenich mówi 

w ten sposób:  

„Zróbcie wszystko, cokolwiek 

wam powie mój Syn. To znaczy dla 

nas, że mamy pozostać katolicką 

rodziną, która kieruje się w swoim 

życiu zasadami Chrystusa. To jest 

dokładnie to samo co zawarte jest 

w Akcie Założycielskim i włożone  

w usta Maryi: Kocham tych, którzy 

mnie kochają, troszczę się o nich. 

Ale najpierw muszą udowodnić, że 

mnie kochają, żyjąc prawdziwie po 

chrześcijańsku, dążąc do zdobycia 

palmy świętości.”  

Cdn.  

/BTK/ 

 

 

Źródła: 1. Szensztat Akty założy-

cielskie, 2. M. Anette Nailis „Świę-

tość w życiu codziennym”, 3. „200 

pytań o Szensztat”, 4.Zeszyt forma-

cji wstępnej dla rodzin, rok II przy-

gotowań do zawarcia przymierza 

miłości z MTA, spotkanie 5., 5.  

O. J. Kentenich „ W poniedziałek 

wieczorem, rozmowy z rodzinami,  

z Bogiem w codzienności. 
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Kręta droga z San Giovanni 

Rotondo prowadzi do jednego  

z najwyższych miejsc położonych 

na półwyspie Gargano – górze 

św. Michała Archanioła. Na jej 

szczycie znajduje się sanktua-

rium – jedyna świątynia na świe-

cie nie poświęcona ludzką ręką. 

Aby dostać się do tego najbar-

dziej znanego anielskiego sanktua-

rium trzeba pokonać szereg serpen-

tyn. Na górze czeka nas za to 

piękne zabytkowe miasteczko po-

siadające przyjemny, chłodny kli-

mat w odróżnieniu od upalnego 

wybrzeża w okolicy. To właśnie tu, 

co najmniej czterokrotnie objawił 

się wódz zastępów niebieskich –  

św. Michał Archanioł. 

 

ZIEMIA, NA KTÓREJ  

STOISZ, JEST ŚWIĘTA 
 

Jak mówi tradycja, w 490 r. bo-

gatemu gospodarzowi zaginął byk. 

Gdy właściciel odnalazł ulubione 

zwierzę, zobaczył, że klęczy ono  

u wejścia groty. Zezłościł się i pu-

ścił w jego kierunku strzałę, ona zaś 

zawróciła i zraniła wieśniaka. Go-

spodarz powiadomił o tajemni-

czym wydarzeniu swojego bi-

skupa, a ów zarządził trzy dni po-

kuty, postu i modlitwy. Trzeciego 

dnia biskupowi ukazał się Anioł 

Pański, który wyjaśnił, że miejsce 

do którego dotarł ten człowiek jest 

święte. 

 

W objawieniu Michał Archanioł 

obiecał, że pielgrzymującym od-

puszczone zostaną wszelkie grze-

chy, a zanoszone modlitwy w tym 

miejscu będą wysłuchane, jeśli 

zgadzają się z wolą Boga. Zażądał 

też, aby biskup udał się na miejsce 

i poświęcił rzeczoną grotę. Kapłan 

jednak ociągał się, aż nadeszła 

krwawa wojna między Longobar-

dami a Grekami. Gdy ważyły się 

losy potyczki biskup znów oddał 

się trzem dniom modlitw za przy-

czyną św. Michała Archanioła. 

Anioł znów objawił się i przepo-

wiedział rychłe zwycięstwo. 

Rok później, gdy miała nastąpić 

konsekracja groty Michał Archa-

nioł ogłosił, że on sam poświęcił 

już grotę jako „Bazylikę Niebiań-

ską”. Gdy orszak przybył na uro-

czystość zobaczył ołtarz i krzyż. 

Anioł interweniował jeszcze raz  

w XVII w., aby ocalić dzięki wie-

rze ludzi podczas epidemii dżumy. 

Każdy, kto posiadał poświęcony 

kamień z anielskimi inicjałami do-

znawał ozdrowienia. 

 

 

 

 

ŚW. MICHALE ARCHA-

NIELE MÓDL SIĘ ZA NAMI! 
 

Od tej pory jedyna świątynia na 

świecie nie poświęcona ludzką ręką 

jest przedmiotem czci licznie przy-

bywających w te okolice pielgrzy-

mów. Ojciec Pio każdego przyby-

sza pytał: „Czy byłeś u Michała Ar-

chanioła?”. Jeśli odpowiedź była 

przecząca – wyrzucał go za drzwi  

i nakazywał wrócić po oddaniu czci 

Bogu w tamtym miejscu. Obecnie 

klasztorem i kościołem opiekują się 

polscy księża michalici. 

Góra jest chętnie odwiedzana 

przez turystów. Z bazyliki kamien-

nymi schodami schodzi się w dół, 

gdzie znajduje się święta grota oraz 

figura św. Michała Archanioła, 

który zabija szatana. Święty jest 

otoczony w okolicy szczególną 

czcią. Bardzo hucznie obchodzony 

jest odpust we wspomnienie świę-

tych archaniołów w końcu wrze-

śnia. 

Warto pamiętać o wstawiennic-

twu św. Michała Archanioła i jak 

najczęściej odmawiać modlitwę do 

niego, ułożoną przez papieża Le-

ona XIII mającą moc prywatnego 

egzorcyzmu. 

Brzmi ona: 

„Święty Michale Archaniele, 

broń nas w walce, a przeciw 

niegodziwości i zasadzkom złego 

ducha, bądź nam obroną. 

Niech go Bóg poskromi, po-

kornie o to prosimy. A ty, Książe 

Wojska Niebieskiego, szatana  

i inne złe duchy, które na zgubę 

dusz ludzkich krążą po świecie, 

mocą Bożą strąć do piekła. 

Amen. Święty Michale Archa-

niele, módl się za nami! 
 

TOMASZ TELUK
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WTOREK, 1 marca   

Ad lib. (w kapicy klasztornej) za + Bronisława Chlubek – greg.  

17.30 Za + Norberta Paszek – w 30 dniu poi śmierci  

18.00 W int. ofiarodawców, dobroczyńców grup formacyjnych i współpracowników parafii i klasztoru  

Po Mszy Nabożeństwo do św. Antoniego Padewskiego  

ŚRODA, 2 marca - ŚRODA POPIELCOWA – I dzień rekolekcji parafialnych 

6.30 (recytowana) za + Bronisława Chlubek – greg.  

8.00 Za ++ Waltera, Janusza i Jerzego Szymurów  

od 9.30 Obchód chorych i starszych parafian z obrzędem posypania głów popiołem  

18.00 Za + Bronisława Puzio w 5 rocznicę śmierci  

19.30 

Za ++ Brunona Rduch, dwie żony, syna Stanisława, za ++ rodziców z obu stron, za ++ krewnych 

z rodzin: Koźlik, Rduch, Duda, Ćmok; za ++ Helenę i Kazimierza Marszałek, sąsiadów i dusze 

czyśćcowe   

I CZWARTEK, 3 marca – II dzień rekolekcji parafialnych 

Ad lib. (w kapicy klasztornej) za + Bronisława Chlubek – greg.  

8.00 Za + Gerarda Jarzyna w rocznicę śmierci 

11.00 Nabożeństwo z nauką rekolekcyjną dla uczniów ZSP w Zamysłowie  

Po Mszy  Spotkanie z dziećmi Klas III – przygotowujących się do I komunii św.  

18.00 Za ++ Elfrydę, Alojzego i Jana Kaczmarczyk  

Po Mszy Adoracja NS – do godz. 24.00  

I PIĄTEK, 4 marca – święto św. Kazimierza, królewicza – III dzień rekolekcji parafialnych 

Ad lib. (w kapicy klasztornej) za + Bronisława Chlubek – greg.  

8.00 Za + Gintra Koch  

Po Mszy  Nabożeństwo Drogi Krzyżowej  

11.00 Nabożeństwo z nauką rekolekcyjną dla uczniów ZSP w Zamysłowie  

Po Mszy  Spotkanie z dziećmi Klas VIII – przygotowujących się do bierzmowania   

17.30 Nabożeństwo Drogi Krzyżowej 

18.00 1. Za + Józefa Cyrana 

 
2. Za ++ Irenę i Stanisława Dorobis, rodziców: Gertrudę i Franciszka Kuwaczków, Albinę i Stani-

sława Dorobisów 

I SOBOTA, 5 marca – IV dzień rekolekcji parafialnych 

Ad lib. (w kapicy klasztornej) za + Bronisława Chlubek – greg.  

8.00 W intencji FZŚ z Zamysłowa  

Po Mszy  Różaniec wynagradzający Niepokalanemu Sercu NMP  

 Spotkanie rekolekcyjne wszystkich grup parafialnych dzieci i dorosłych  

18.00 Za + Gertrudę Głombica w 1 rocznicę śmierci  

NIEDZIELA, 6 marca  – V dzień rekolekcji parafialnych 

Ad lib. (w kapicy klasztornej) za + Bronisława Chlubek – greg.  

8.00 Za ++ Marię, Karola i Hermana Wypchoł oraz dusze czyśćcowe  

10.00 W intencji Pawła i Hanny z okazji urodzin  

11.30 Gorzkie Żale - cz. I 

12.00 Z okazji Józefa Marszałek w 75 rocznicę urodzin  – TD 

15.00 
Chrzty: Karolina Kufieta, Natalia Dorota Palar, Lena Lepiocha, Wanda Komorowska, Tymoteusz 

Leszek Matloch; Roczki: Remigiusz Furgoł, Maria Liszka 

19.30 Za + Henryka Węglorz w 1 rocznicę śmierci  
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PONIEDZIAŁEK, 7 marca  

Ad lib. (w kapicy klasztornej) za + Bronisława Chlubek – greg.  

8.00 Za + Gertrudę Grzegoszczyk w rocznicę śmierci  

WTOREK, 8 marca   

Ad lib. (w kapicy klasztornej) za + Bronisława Chlubek – greg.  

18.00 W intencji Anieli Fiałkowskiej-Krupa w 75 rocznicę urodzin – TD 

ŚRODA, 9 marca   

Ad lib. (w kapicy klasztornej) za + Bronisława Chlubek – greg.  

Ad lib. (w kapicy klasztornej) za + Ninę – o spokój duszy   

8.00 Za ++ Leona, Małgorzatę i Blandynę   

CZWARTEK, 10 marca    

Ad lib. (w kapicy klasztornej) za + Bronisława Chlubek – greg.  

17.30 Za + Eugeniusza Gryt w 30 dniu po śmierci  

18.00 Rezerwacja R.D.D. 

Po Mszy Nabożeństwo do św. Franciszka z Asyżu – o pokój na świecie oraz życie zgodne z Ewangelią  

PIĄTEK, 11 marca    

Ad lib. (w kapicy klasztornej) za + Bronisława Chlubek – greg.  

8.00 Za ++ Jadwigę Łotocki, męża Edwarda i zięcia Jana  

Po Mszy  Nabożeństwo Drogi Krzyżowej  

17.30  Nabożeństwo Drogi Krzyżowej  

18.00 O łaskę nawrócenia i przemianę życia dla synów zgodnie z wolą Bożą  

SOBOTA, 12 marca - WIGILIA DNIA FATIMSKIEGO  

8.00 za + Bronisława Chlubek – greg. 

Po Mszy GODZINKI ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

17.30  Różaniec Fatimski   

18.00 1. W intencji czcicieli MB Fatimskiej  

 2. Za ++ Jadwigę i Huberta Tkocz  

Po Mszy  Akt zawierzenia się Bogu i Apel Maryjny  

NIEDZIELA, 13 marca  - DZIEŃ FATIMSKI  

Ad lib. (w kapicy klasztornej) za + Bronisława Chlubek – greg.  

8.00 Za + Anielę Gaszka  

10.00 Za + Bernadetę Paszek w 1 rocznicę śmierci  

11.30 Gorzkie Żale – cz. II 

12.00 W intencji Ewalda Siernego w 90 rocznicę urodzin – TD 

19.30 Za + Pawła Gorzolnik w 10 rocznicę śmierci  

PONIEDZIAŁEK, 14 marca  

Ad lib. (w kapicy klasztornej) za + Bronisława Chlubek – greg.  

8.00 W intencji Andrzeja w 70 rocznicę urodzin – TD 

WTOREK, 15 marca   

Ad lib. (w kapicy klasztornej) za + Bronisława Chlubek – greg.  

18.00 Za + Pawła Gabryś, rodziców oraz + Klarę Piechaczek  

ŚRODA, 16 marca   

Ad lib. (w kapicy klasztornej) za + Bronisława Chlubek – greg.  

8.00 Za + Jana Boczek w kolejną rocznicę śmierci  

CZWARTEK, 17 marca    

Ad lib. (w kapicy klasztornej) za + Bronisława Chlubek – greg.  

18.00 Za + Bernarda Gackę  

Po Mszy Nabożeństwo do św. Franciszka z Asyżu – o pokój na świecie oraz życie zgodne z Ewangelią  

PIĄTEK, 18 marca – DZIEŃ SZENSZTACKI I DZIEŃ BOŻEGO MIŁOSIERDZIA 

Ad lib. (w kapicy klasztornej) za + Bronisława Chlubek – greg.  

8.00 Za ++ z rocznych wypominek  
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Po Mszy  Nabożeństwo Drogi Krzyżowej  

17.30  Nabożeństwo Drogi Krzyżowej  

18.00 W intencji grupy Bożego Miłosierdzia   

SOBOTA, 19 marca  - UROCZYSTOŚĆ ŚW JÓZEFA OBLUBIEŃCA NMP 

Ad lib. (w kapicy klasztornej) za + Bronisława Chlubek – greg.  

8.00 W intencji Dominika, Emilii i Filipa Łatkowskich w kolejną rocznicę ich urodzin  

Po Mszy Nabożeństwo ku czci św. Józefa  

17.15  W intencji Krzysztofa Chrośnika w 40 rocznicę urodzin – TD  

18.00 Za ++ Marię Zając w 5 rocznicę śmierci oraz męża Jerzego  

NIEDZIELA, 20 marca    

Ad lib. (w kapicy klasztornej) za + Bronisława Chlubek – greg.  

8.00 W intencji Józefa w rocznicę urodzin 

10.00 Za ++ Martę i Józefa Szymeckich  

11.30 Gorzkie Żale – cz. III 

12.00 W intencji Mirosława Gołuckiego w 60 rocznicę urodzin – TD 

19.30 Za ++ Teresę i Antoniego Kapała  

PONIEDZIAŁEK, 21 marca  

Ad lib. (w kapicy klasztornej) za + Bronisława Chlubek – greg.  

8.00 Za ++ Tomasza I Konstantynę Ćmok  

WTOREK, 22 marca   

Ad lib. (w kapicy klasztornej) za + Bronisława Chlubek – greg.  

18.00 Za ++ Annę i Pawła Mandrela, córkę Krystynę i ich zięciów  

ŚRODA, 23 marca   

8.00 za + Bronisława Chlubek – greg. 

CZWARTEK, 24 marca    

Ad lib. (w kapicy klasztornej) za + Bronisława Chlubek – greg.  

18.00 Za ++ Alojzego i Marię Mandrela i syna Franciszka  

Po Mszy Nabożeństwo do św. Franciszka z Asyżu – o pokój na świecie oraz życie zgodne z Ewangelią  

PIĄTEK, 25 MARCA UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO  

Ad lib. (w kapicy klasztornej) za + Bronisława Chlubek – greg.  

8.00 Za ++ Anastazję i Jana oraz ich dziecko  

Po Mszy  Nabożeństwo Drogi Krzyżowej  

17.30  Nabożeństwo Drogi Krzyżowej  

18.00 Za ++ Zofię i Ryszarda Wawrzynek, rodzeństwo oraz dusze w czyśćcu cierpiące    

SOBOTA, 26 marca  

Ad lib. (w kapicy klasztornej) za + Bronisława Chlubek – greg.  

8.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące o łaskę przejścia do wiecznej radości z Bogiem  

Po Mszy Nabożeństwo Maryjne  

16.30 W intencji Pawła Białoń w 18 rocznicę urodzin 

18.00 W intencji Krystyny Kaczmarczyk w 80 rocznicę urodzin – TD 

NIEDZIELA, 27 marca    

Ad lib. (w kapicy klasztornej) za + Bronisława Chlubek – greg.  

8.00 Za + Jerzego Wita  

10.00 Za ++ Romana Piechaczek, rodziców i rodzeństwo  

11.30 Gorzkie Żale – cz. I 

12.00 Za ++ rodziców Alojzego i Marię Paszenda oraz + brata Marka  

19.30 Za ++ Erwina Szewczyka i jego rodziców oraz teściów  

PONIEDZIAŁEK, 28 marca  

Ad lib. (w kapicy klasztornej) za + Bronisława Chlubek – greg.  

8.00 W intencji Anny w 50 rocznicę urodzin – TD  

WTOREK, 29 marca   
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Ad lib. (w kapicy klasztornej) za + Bronisława Chlubek – greg.  

18.00 W intencji Magdaleny Zielonka w 18 rocznicę urodzin 

ŚRODA, 30 marca   

Ad lib. (w kapicy klasztornej) za + Bronisława Chlubek – greg.  

8.00 Za ++ Janinę, Jana i Wiesława Kamińskich  

CZWARTEK, 31 marca    

Ad lib. (w kapicy klasztornej) za + Bronisława Chlubek – greg.  

18.00 Za + Hildegardę Wojaczek  

Po Mszy Nabożeństwo do św. Franciszka z Asyżu – o pokój na świecie oraz życie zgodne z Ewangelią  

19.00 Adoracja ekspiacyjna NS – do 24.00 

I PIĄTEK, 1 kwietnia    

8.00 Za ++ Krystynę Morgała w 16 rocznicę śmierci oraz jej męża Franciszka i rodziców z obu stron  

Po Mszy  Nabożeństwo Drogi Krzyżowej  

17.30  Nabożeństwo Drogi Krzyżowej  

18.00 Za + Marię Pielorz w rocznicę śmierci oraz córkę Mariolę  

I SOBOTA, 2 kwietnia     

8.00 W intencji ZFŚ z Zamysłowa  

Po Mszy Różaniec wynagradzający Niepokalanemu Sercu NMP    

18.00 1. za + Ryszarda Cudo 

 2. za + Ryszarda i Annę Barteczko  

Po Mszy Nauki Przedchrzcielne     

NIEDZIELA, 3 kwietnia  

8.00 Za rodziców Anatolię i Bonawenturę Wałach  

10.00 Za ++ Gabrielę, Ernę i Jana Bombik  

11.30 Gorzkie Żale – cz. II  

12.00 W intencji rodziny Piecha o Boże błogosławieństwo i opiekę MB  

15.00 Chrzty i roczki  

19.30 Za + Andrzeja Rum – od wujka Henryka  

PONIEDZIAŁEK, 4 kwietnia  

8.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące  

WTOREK, 5 kwietnia   

18.00 
1. W intencji wszystkich ofiarodawców, dobroczyńców grup formacyjnych i współpracowników 

parafii i klasztoru  

 2. w intencji rodziny Tatarczyk; ++ rodziców Jacka i Helenę  

Po Mszy Nabożeństwo do św. Antoniego Padewskiego  

ŚRODA, 6 kwietnia   

8.00 Za + Joachima Dyrbuś  

  

CZWARTEK, 7 kwietnia     

18.00 Za + Zofię Rostek  

Po Mszy Nabożeństwo do św. Franciszka z Asyżu – o pokój na świecie oraz życie zgodne z Ewangelią  

PIĄTEK, 8 kwietnia    

8.00 Za + Janinę Ćmok   

Po Mszy  Nabożeństwo Drogi Krzyżowej  

17.30  Nabożeństwo Drogi Krzyżowej  

18.00 Za ++ Kornelię i Stanisława Kubica   

SOBOTA, 9 kwietnia     

8.00 INTENCJA WOLNA  

Po Mszy GODZINKI ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP    

12.00 W intencji Pawła Gamoń w 90 rocznicę urodzin – TD 

18.00 Za ++ Sabinę i Wojciecha Zimończyk  
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NIEDZIELA PALMOWA, 10 kwietnia – Niedziela Męki Pańskiej  

8.00 Za + Eryka Langer w 1 rocznicę śmierci  

10.00 Za + Zbigniewa Gatnar w 11 rocznicę śmierci  

11.30 Gorzkie Żale – cz. III  

12.00 Za + Annę Koczubik w rocznicę śmierci  

19.30 W intencji Marii w 70 rocznicę urodzin 

WIELKI PONIEDZIAŁEK, 11 kwietnia  

8.00 Za duszę + Niny  

WIELKI WTOREK, 12 kwietnia   

18.00 Za ++ Elfrydę i Pawła Tkocz oraz ++ rodziców i rodzeństwo  

WIELKA ŚRODA, 13 KWIETNIA  - DZIEŃ FATIMSKI 

M S Z A  Ś W .  T Y L K O  W I E C Z O R E M ! ! !  

17.30 Procesja światła i Różaniec Fatimski  

18.00 W intencji czcicieli MB Fatimskiej  

Po Mszy Apel Maryjny   

WIELKI CZWARTEK, 14 kwietnia – MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ 

17.30 Msza św. dla rodzin z dziećmi:  

 w intencji dzieci pierwszokomunijnych i ich rodziny 

19.00 Dla pozostałych wiernych:  

 

1. W intencji o. prob. Ernest i o. Romualda w podziękowaniu Bogu za ich dar kapłaństwa, pełnioną 

w parafii posługę duszpasterską, zaangażowanie i troskę o parafię. Z prośbą o potrzebne łaski, Boże 

błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej 

 
2. W intencji ks. Stanisława, ks. Norberta i ks. Czesława z prośbą o łaski w kapłańskiej służbie  

i wypełnianiu woli Bożej  

Po Mszy Ceremonie złożenia NS w ciemnicy i rozpoczęcia całonocnej Adoracji NS 

WIELKI PIĄTEK, 15 kwietnia    

7.30 Ciemna Jutrznia  

 Okazja do spowiedzi: przy okazji nabożeństw Drogi Krzyżowej: 8.00, 10.00, 15.00 i 17.00 

8.00 Droga Krzyżowa – z wypominkami za zmarłych  

10.00 Droga Krzyżowa – dla dzieci  

15.00 Droga Krzyżowa – z wypominkami za zmarłych 

17.30 Droga Krzyżowa – ogólna (bez wyczytywania wypominek) 

18.00 Ceremonie Wielkopiątkowe – Adoracja Krzyża Chrystusowego  

20.00 Gorzkie Żale – 3 części  

21.00 Zakończenia adoracji NS w Bożym Grobie  

WIELKA SOBOTA, 16 kwietnia     

7.30 Ciemna Jutrznia  

 Poświęcenie pokarmów: 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 oraz 14.00, 15.00, 16.00 

 Okazja do spowiedzi: 8.00-12.00 oraz od 14.00-16.00 

20.00 Rozpoczęcie ceremonii Wigilii Paschalnej (prosimy przynieść świece!!!) 

 1. Za ++ rodziców Zofię i Huberta Bomba 

 
2. W intencji Aleksandry z prośbą o Bożą opiekę podczas przygotowania się i egzaminów matu-

ralnych oraz o światło Ducha Świętego przy wyborze dalszej drogi kształcenia się dla córki  

Po Mszy Procesja Rezurekcyjna  

NIEDZIELA, 17 KWIETNIA – NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO  

7.30 Jutrznia Rezurekcyjna  

8.00 Rezerwacja R.D.D. 

10.00 Za ++ Wacława, Elżbietę i Kornelię Banasiak  

12.00 W intencji Karoliny Albińskiej w 18 rocznicę urodzin oraz Jakuba w 21 rocznicę urodzin  

19.30 Za + Romana Ficek  

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY, 18 KWIETNIA – DZIEŃ SZENSZTACKI  

8.00 Za ++ Adama Koch i córkę Aleksandrę  
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10.00 1. W intencji Ruchu Szensztackiego (2/4) 

 
2. W intencji Alicji, Anny i Zosi Dorobis z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę MB, Dary 

Ducha Świętego oraz umocnienie w wierze  

12.00 W intencji Karola Kubickiego Hieronima i Róży Ochojskich  

 Chrzest: Machnik Michał  

19.30 Za ++ Irenę i Franciszka Grzegoszczyk  

WTOREK WIELKANOCNY, 19 kwietnia   

18.00 Za ++ Anielę Motyka w 1 rocznicę śmierci i męża Bernarda  

ŚRODA WIELKANOCNA, 20 kwietnia   

8.00 Za ++ rodziców Łucję i Alojzego Holona, Bertę i Stanisława Kroczyk  

CZWARTEK WIELKANOCNY, 21 kwietnia     

18.00 W intencji Marceliny i Arkadiusza Wojaczek w 15 rocznicę ślubu  

Po Mszy Nabożeństwo do św. Franciszka z Asyżu – o pokój na świecie oraz życie zgodne z Ewangelią  

PIĄTEK WIELKANOCNY, 22 kwietnia    

8.00 Za ++ Jana Malok, syna Mieczysława, rodziców i teściów  

SOBOTA WIELKANOCNA, 23 kwietnia     

8.00 Za ++ Helenę i Wojciecha Palar oraz ++ rodzeństwo  

Po Mszy Nabożeństwo do MB Częstochowskiej  

12.00 W intencji Rudolfa i Janiny Wrzosok w 50 rocznicę ślubu – TD  

18.00 W intencji rodziny Panu Bogu wiadomej z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę MB 

NIEDZIELA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA, 24 kwietnia  

8.00 Za + Józefa Sobczyk w kolejną rocznicę śmierci  

10.00 Za ++ Jana i Marię Kołodziej  

12.00 Za ++ Martę i Alfreda Kucz  

15.00 W intencji czcicieli Bożego Miłosierdzia z okazji święta patronalnego  

Po Mszy  Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia  

19.30 Za ++ Helenę i Ignacego Koch  

PONIEDZIAŁEK, 25 kwietnia – Święto św. Marka Ewang.  

8.00 Za ++ Florentyna i Agnieszkę Mandrysz  

18.00 Za ++ Angelikę i Pawła Rezner, ++ synów i synową Elżbietę  

WTOREK, 26 KWIETNIA  - UROCZYSTOŚĆ ŚW. WOJCIECHA, PATRONA POLSKI  

18.00 Za + Henryka Paniczek w kolejną rocznicę śmierci  

ŚRODA, 27 kwietnia   

8.00 Za + Leokadię Węglorz  

CZWARTEK, 28 kwietnia     

18.00 
Za ++ Pawła Robenek, żonę Klarę, rodziców z obu stron, za ++ z rodzin Keller, Polok oraz dusze 

w czyśćcu cierpiące  

Po Mszy Nabożeństwo do św. Franciszka z Asyżu – o pokój na świecie oraz życie zgodne z Ewangelią 

PIĄTEK, 29 kwietnia    

8.00 Za + Krzysztofa Kulik (br. Jarosława OFM) 

SOBOTA, 30 kwietnia      

8.00 W intencji Janiny i Romana Koch w 30 rocznicę ślubu – TD 

Po Mszy Nabożeństwo Maryjne  

18.00 
W intencji Julii Wengrzyk w 1 rocznicę urodzin w podziękowaniu za dar życia oraz Katarzyny  

i Michała w rocznicę ślubu  

Po Mszy Nauki Przedchrzcielne  

  

Na czas Wielkiego Postu oraz Świąt Wielkiej Nocy  
– Zmartwychwstania Pańskiego – składamy serdeczne życzenia  

w duchu św. Franciszka z Asyżu: wszelkiego Pokoju i Dobra.  
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WIELKI CZWARTEK, 14 kwietnia – MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ 

17.30 
Msza św. Wieczerzy Pańskiej dla rodzin z dziećmi oraz dzieci pierwszokomu-

nijnych z rodzicami 

19.00 Msza św. Wieczerzy Pańskiej dla pozostałych wiernych 

Po Mszy Ceremonie złożenia NS w ciemnicy i rozpoczęcia całonocnej Adoracji NS 

  

WIELKI PIĄTEK, 15 KWIETNIA – ADORACJA KRZYŻA ŚW.  
7.30 Ciemna Jutrznia 

 
Okazja do spowiedzi:  

przy okazji nabożeństw Drogi Krzyżowej o godz.: 8.00, 10.00, 15.00 i 17.00 

8.00 Droga Krzyżowa – z wypominkami za zmarłych 

10.00 Droga Krzyżowa – dla dzieci 

15.00 Droga Krzyżowa – z wypominkami za zmarłych 

17.30 Droga Krzyżowa – ogólna (!!! bez wyczytywania wypominek !!!) 

18.00 Ceremonie Wielkopiątkowe – Adoracja Krzyża Chrystusowego 

20.00 Gorzkie Żale – 3 części 

21.00 Zakończenia adoracji NS w Bożym Grobie 

  

WIELKA SOBOTA, 16 kwietnia – WIGILIA PASCHALNA 
7.30 Ciemna Jutrznia 

 Poświęcenie pokarmów: 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 oraz 14.00, 15.00, 16.00 

 Okazja do spowiedzi w godzinach: 8.00-12.00 oraz od 14.00-16.00 

20.00 Rozpoczęcie ceremonii Wigilii Paschalnej (!!! prosimy przynieść świece !!!) 

Po Mszy Procesja Rezurekcyjna – (jeśli będzie taka możliwość)  

  

NIEDZIELA, 17 KWIETNIA  
– NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 

7.30 Jutrznia Rezurekcyjna – (w kościele) 

 Msze św. Wielkanocne o godz.: 8.00, 10.00, 12.00 i 19.30 
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Oto jest dzień, który dał nam Pan! 

Weselmy się i radujmy się w nim! Al-

leluja, alleluja!”. W tych słowach 

zawarte jest dla mnie doświadczenie 

Zmartwychwstania. Gdy powtarzam 

sobie to zdanie w trakcie trudnych 

chwil, nierozwiązywalnych konflik-

tów, wtedy rozjaśnia się szary pora-

nek, a dzień nabiera innego blasku. 

Wiem, że w tym wszystkim jest przy 

mnie Jezus Zmartwychwstały. Nie 

potrzebuję sama się zmagać, wal-

czyć, trudzić, by wreszcie coś się 

rozwiązało. Jezus Zmartwychwstały 

daje mi nadzieję, że moje życie bę-

dzie udane nawet wtedy, gdy wiele 

spraw wygląda beznadziejnie. Zmar-

twychwstanie dokonuje się pośród 

życia, gdy np. nagle rozwiązuje się 

splątany węzeł życiowych proble-

mów, gdy rozmowa przynosi skutek, 

gdy jestem w stanie uwolnić się od 

wewnętrznego napięcia, bo wiem, że 

Zmartwychwstały jest przy mnie. 

Muszę tylko być wyciszona, skon-

centrowana  i odpowiadać na znaki, 

które On mi daje. Wówczas moje ży-

cie się zmieni. To, co miałam zrobić, 

uda się. 

Wielkanoc jest i trwa – od 

owego pamiętnego „wczesnego 

ranka pierwszego dnia tygodnia”, 

gdy grób ukrzyżowanego Jezusa 

okazał się pusty. Jednak sam pusty 

grób nie jest wystarczającym argu-

mentem. Decydujący jest towarzy-

szący temu znakowi przekaz Bożego 

posłańca: „Nie ma Go tu, bo zmar-

twychwstał”. To, o czym mówi orę-

dzie wielkanocne jest nieprawdopo-

dobne i trudne do uwierzenia. Tym 

bardziej, że w zmartwychwstaniu Je-

zusa nie chodzi o Jego powrót do 

wcześniejszego życia sprzed Wiel-

kiego Piątku. Tak naprawdę święto-

wanie Wielkiej nocy rozpoczynamy 

już w niedzielę palmową. To ona 

przygotowuje nas do przeżyć wiel-

kiego czwartku, Piątku i wielkiej so-

boty. Zmartwychwstanie nie jest 

tylko mówieniem o Jezusie, o Jego 

nauce i o tym, co się stało po Jego 

śmierci. Jest to dobra nowina, która 

wyrasta z przekonania, że należymy 

do Tego, który żyje. Że należymy do 

Tego, „który śmierć zwyciężył, a na 

życie i nieśmiertelność rzucił światło 

przez Ewangelię”. Wielkanoc jest 

zawsze aktualna i trwa, bo Jezus 

żyje! Chrystus zmartwychwstał i nikt 

ani nic nie jest w stanie ugasić na-

dziei i radości, które kryją się w tym 

orędziu.  Zmartwychwstanie Pań-

skie to wielkie wydarzenie w naszym 

życiu. Skupiajmy się jako wierzący 

na tych pięknych wydarzeniach 

sprzed 2000 lat, na życiu, śmierci   

i zmartwychwstaniu Jezusa. Niech 

inne tradycje, chociaż miłe, nie przy-

słaniają nam najważniejszych warto-

ści świąt Wielkiej Nocy.  

Zmartwychwstały Chrystus 

jest miłością i w miłości do czło-

wieka nie szczędzi mu swego Miło-

sierdzia. Jest cierpliwy i łaskawy, nie 

zazdrości, nie szuka poklasku, nie 

unosi się gniewem, pychą, nie pa-

mięta złego, wszystko znosi i ciągle 

czeka na tych, którym jeszcze brak 

wiary, aby za świętym Tomaszem 

zawołali „Pan mój i Bóg mój”. Zmar-

twychwstały Jezu, jesteśmy tacy 

zwyczajni. Dziękujemy Ci za to, że 

przy Tobie czujemy się kimś wyjąt-

kowym.   

Nadchodzą święta wielkanocne. 

Patrzymy na czekoladowe zajączki  

i żółte kurczaki, ale może wcale nie 

wiemy o co chodzi w czasie tych 

świąt? Mamy przypomnieć sobie 

Pana Jezusa i wielkie prawdy wiary. 

Święta po to przychodzą, żeby nau-

czyć się więcej miłości. Są po to, żeby 

po Wielkanocy być lepszym niż 

przed Wielkanocą.  ks. Jan Twar-

dowski 

 

Życzę wszystkim, aby przeżywali 

te piękne święta z Bogiem i z wiarą                                           

w Zmartwychwstanie. 

JANKA 
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KSIĄŻKI KTÓRE 
WARTO PRZECZYTAĆ, 

KSIĄŻKI KTÓRE 
WARTO MIEĆ. 

 

Tym razem chciałbym polecić 

czytelnikom naszej gazetki 

książkę Magdaleny Wolińskiej-

Riedi Zdarzyło się w Watykanie. 

Magdalena Wolińska-Riedi to 

polsko-watykańska dziennikarka, 

która urodziła się 22 maja 1971 

roku. Ukończyła filologię włoską 

na Uniwersytecie Warszawskim  

i historię kościoła na Papieskim 

Uniwersytecie Gregoriańskim  

w Rzymie. Ponadto Magdalena 

Wolińska-Riedi studiowała na 

Akademii Dyplomatycznej w War-

szawie. Jako jedna z nielicznych, 

świeckich kobiet, przez prawie 20 

lat, mieszkała w najmniejszym 

państwie na świecie, jakim jest 

Watykan. Rozpoczęła swoją ka-

rierę zawodową jako prezenterka 

programów podróżniczych. Od 

2014 roku pracuje jako korespon-

dentka Telewizji Polskiej we 

Włoszech. Dodatkowo Magda-

lena Wolińska-Riedi wykonuje 

tłumaczenia języka polskiego na 

język włoski. Prywatnie jest żoną 

oficera Gwardii Szwajcarskiej. Ta 

polska dziennikarka jest autorką 

książek, w których odkrywa ta-

jemnice Watykanu. Jej publika-

cja „Zdarzyło się w Watykanie”, 

zawiera wywiady z mieszkańcami 

i pracownikami tego wyjątko-

wego miejsca. Poruszana 

jest w nich tematyka co-

dziennego życia w najmniej-

szym państwie na świecie. 

W książce można również 

znaleźć jej osobiste wspo-

mnienia, które zgromadziła 

przez okres prawie 20 lat za-

mieszkiwania w Watykanie. 

Przykładowo pracujący  

w Watykanie Luciano zajmował 

wiele stanowisk. Ale najbardziej 

lubi obsługiwać windę, którą naj-

więksi tego świata jeździli wprost 

do papieskiego apartamentu. 

Opowiada, jak uspokajał zdener-

wowanego przed spotkaniem  

z papieżem Fidela Castro czy 

cierpiącego na klaustrofobię Wo-

ody'ego Allena. Demetrio – przez 

cztery dekady pracownik Dru-

karni Watykańskiej. To spod jego 

ręki wyszły okładki „L’Osserva-

tore Romano” na takie okazje, jak 

wybór Karola Wojtyły czy śmierć 

Jana Pawła II. To on po zamachu 

w 1981 roku uratował papieża 

przed spadnięciem z noszy,  

w ostatniej chwili podtrzymując 

jego bezwładne ciało. Paolo – in-

żynier, ale też wynalazca. To 

dzięki niemu Jan Paweł II mógł 

odprawiać msze i spotykać się  

z wiernymi prawie do końca. 

Tworzył przemyślne urządzenia, 

podjazdy, wózki, które wspierały 

coraz słabszego papieża. Jego po-

mysłowość wielokrotnie ratowała 

sytuację. Wstawił nawet fotel fry-

zjera Jana XXIII do papamobile.  

Autorka dodatkowo w swoją 

opowieść o ludziach i ich zada-

niach, nazywanych często przez 

nich samych posługą - wplata 

rozmowy z nimi, co daje poczucie 

autentyczności. To mikro wy-

wiady opowiedziane z przez pry-

zmat miejsca i osoby. Kolejną 

kwestią nie mniej istotną w tej 

książce jest opowiadanie codzien-

ności papieża, głównie Jana 

Pawła II, ponieważ to w trakcie 

trwania jego pontyfikatu autorka 

mieszkała za murami Watykanu  

i wykonywała swoją pracę jako 

korespondentka. Poznajemy Ojca 

Świętego z perspektywy nie tylko 

głowy państwa, głowy Kościoła 

Katolickiego, ale też przybysza  

z dalekiego kraju, duszpasterza 

tęskniącego za spotkaniami z dru-

gim człowiekiem, wyrażane czę-

sto w prywatnych relacjach z pra-

cownikami, którzy go otaczali.  

W swoich wspomnieniach pre-

zentowane w książce postaci opo-

wiadają o tym jak postrzegali Jana 

Pawła II, czego doświadczali pod-

czas wykonywania swojej pracy, 

co było dla nich trudne a co spra-

wiało, że czuli się wyjątkowo. 

Warto zajrzeć do tej pozycji, jeśli 

chce się poznać choć fragment co-

dzienności w Watykanie w naj-

bliższym otoczeniu papieża. 

Książka jest napisana w sposób 

przystępny, szybko się czyta a co 

ważne nie męczy zbędną fakto-

grafią. 

 

Magdalena Wolińska-Riedi 

„Zdarzyło się w Watykanie”, 

Wydawnictwo Znak, Kraków 

2020. 

                                                                                                                 

DAMIAN DĘBSKI 
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Bezrobocie to taka sytuacja, w któ-

rej podaż siły roboczej przewyższa 

popyt na nią na rynku pracy.  Ozna-

cza to, że istnieją osoby w wieku pro-

dukcyjnym, które chciałyby podjąć 

pracę ale nie mogą jej znaleźć. Jeśli 

mamy do czynienia z bezrobociem, 

to rynek pracy jest niezrównoważony.  

Ze względu na przyczynę wywo-

łującą bezrobocie wyróżnia się: bezro-

bocie frykcyjne, bezrobocie struk-

turalne, bezrobocie koniunktu-

ralne, bezrobocie techniczne, bezro-

bocie sezonowe 

Bezrobocie frykcyjne jest efek-

tem naturalnego ruchu na rynku pracy 

i dotyczy osób pozostających bez pracy 

przez krótki okres z powodu zmiany 

miejsca pracy, zmiany zawodu, wcho-

dzenia absolwentów na rynek, po-

wrotu do pracy po przerwie (np. z po-

wodu urlopu macierzyńskiego) itp. 

Bezrobocie strukturalne jest efek-

tem niedostosowania struktury podaży 

zasobów ludzkich i popytu na nie. Po-

jawia się w sytuacji zmian restruktury-

zacyjnych, transformacji gospodarki 

czy likwidowania niektórych branż.  

Z bezrobociem koniunkturalnym 

mamy do czynienia wraz z  występo-

waniem cykli koniunkturalnych. 

W fazie spadku i recesji gospodarczej 

rozmiary bezrobocia zwiększają się 

zaś kiedy następuje wzrost gospodar-

czy bezrobocie  maleje.  Bezrobocie 

techniczne  ma charakter przymu-

sowy, jest skutkiem postępu technicz-

nego oraz unowocześniania produkcji, 

w wyniku automatyzacji ludzie są za-

stępowanie przez maszyny. Bezrobo-

cie sezonowe dotyczy branż cechują-

cych się sezonowością swojej działal-

ności (np. rolnictwo, turystyka), waha-

nia te są uzależnione od pór roku 

lub warunków pogodowych. 

Pod względem okres pozostawa-

nia bez pracy rozróżniamy: bezrobo-

cie krótkookresowe - okres nie prze-

kraczający 3 miesięcy; bezrobocie 

średniookresowe - okres od 3 do 6 

miesięcy; bezrobocie długookresowe 

- okres od 6 do 12 miesięcy; bezrobo-

cie długotrwałe (zwane chronicz-

nym) - okres ponad 12 miesięcy. 

Ze względu na fakt rejestracji 

bezrobotnego wyróżnia się bezrobo-

cie rejestrowane  dotyczy to osób po-

zostających bez pracy zarejestrowa-

nych w urzędach pracy i bezrobocie 

ukryte  pojawia się w sytuacji gdy 

wykonywana praca wydaje się być 

zbędna, a zmniejszenie zatrudnienia 

nie wpływa na wielkość produkcji. 

Najczęściej bezrobocie ukryte dotyczy 

rolnictwa. Osoby te mogłyby podjąć 

pracę wyłącznie poza gospodarstwem, 

a ich praca w gospodarstwie rolnym 

mogłaby być wykonywana przez in-

nego członka gospodarstwa domo-

wego. 

Podstawowym miernikiem wiel-

kości bezrobocia jest tzw. stopa bez-

robocia — a więc stosunek liczby za-

rejestrowanych bezrobotnych do 

liczby osób aktywnych zawodowo 

(czyli łącznie pracujących i bezrobot-

nych) wyrażony w procentach. Po-

wszechnie znanymi w przestrzeni go-

spodarczej są wskaźniki prezento-

wane przez GUS (Główny Urząd 

Statystyczny) i Eurostat, czyli  Eu-

ropejski Urząd Statystyczny, to or-

ganizacja działająca  przy Unii Euro-

pejskiej, która odpowiedzialna jest za 

tworzenie badań statystycznych. Eu-

rostat używa metodologii, zgodnie  

z którą, za bezrobotnego uznaje 

się  tylko te osoby, które szukają 

pracy. Metodologia GUS opiera się 

na liczbie osób zarejestrowanych  

w urzędach pracy. Ma to swoje złe 

strony, bo nie uwzględnia się czy bez-

robotni poszukują zatrudnienia, czy 

może przychodzą do urzędu tylko 

poto, aby otrzymać ubezpieczenie 

zdrowotne, a w rzeczywistości nie 

mają zamiaru podjęcia pracy. Zgodnie 

z informacjami GUS stopa bezrobocia  

w grudniu 2021 r. ukształtowało się na 

poziomie 5,4% a bezrobocie w wyra-

zie ilościowym bezrobotnych zareje-

strowanych było 895,4 tys. Osób1.  

Dla porównania w grudniu 2011 r. 

stopa bezrobocia była na poziomie 

12,4% co ilościowo przekładało się na 

1 972,4 tys. bezrobotnych.  

 Według danych Eurostatu stopa 

bezrobocia w Polsce w grudniu 2021 

roku wyniosła 2,9 proc. To drugi 

wynik w Unii Europejskiej.  Z da-

nych Eurostatu wynika, że bezrobocie 

w Polsce pozostaje nadal na dużo niż-

szym poziomie niż wynosi unijna 

średnia (6,4% ) i średnia dla państw 

znajdujących się w strefie euro (7,0%). 

W grudniu 2021 roku najniższe bezro-

bocie odnotowano w Czechach (2,1%) 

a najwyższe w Hiszpanii (13,0%), Gre-

cji (12,7%) i Włoszech (9,0%).  

  Stopa bezrobocia ma olbrzymi 

wpływ na stan gospodarki kraju.  Gdy 

znajduje się bowiem na stosunkowo 

niskim poziomie, notowany jest 

wzrost gospodarczy. Związany jest on 

przede wszystkim z wysokim Produk-

tem Krajowym Brutto (PKB), który 

ma wpływ między innymi na poziom 

zamożności obywateli. Wysoka stopa 

bezrobocia prowadzi do stopniowego 

zubażania społeczeństwa, spadku kon-

sumpcji oraz zahamowania rozwoju 

gospodarczego. Pojęcia stopy bezro-

bocia i wzrostu gospodarczego są więc 

nierozerwalnie ze sobą związane. 

 

DAMIAN DĘBSKI 
1 https://stat.gov.pl/bezrobocie-reje-

strowane/bezrobotni-zarejestrowani-i-

stopa-bezrobocia-w-latach-2011-2021. 

Dostęp 14. 02. 2022 r. 
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Każdy gdzieś tam swoją drogę ma 
Bóg mi taką podarował dziś  
A ja odpowiadam Boże mój  
Chcę tą drogą razem z Tobą iść. 

Ciężka dla mnie była chwila  
Gdy zadałeś mi pytanie: 
"Będziesz kroczyć moją drogą?" 
Trudno odpowiedzieć na nie.  

Bardzo bałam się trudności 
Obawiałam odrzucenia 
Lecz stwierdziłam chociaż z lękiem  
„Co mam Boże do stracenia?”  

Boże, przecież jesteś Wielki 
Ty masz dla mnie Boży plan 
A więc czegóż mam się lękać  
Z Tobą zawsze radę dam.  

Droga, którą teraz kroczę  
Razem z Tobą Panie Boże  
Niesie wiarę i nadzieję  
Że innym pomoże.  

Ty wiesz Boże co mnie boli 
Z czym borykam się od lat 
Lecz pomimo tych trudności  
Wciąż jest dla mnie piękny świat.  

Bo wciąż wierzyć nie ustaję  
Że modlitwa ma swą moc  
I przyniesie w swoim czasie 
Piękny, dobry owoc.  

Postawiłeś na mej drodze  
dobrych ludzi - dzięki Ci! 
Wiem, że w trudnych chwilach życia  
Zawsze dopomogą mi.  

Dzielę z nimi również radość  
Wiarę, miłość i nadzieję  
Razem mocno w to wierzymy 
Że to dobro wciąż istnieje.  

A więc idę Panie Boże  
Drogą którą mi obrałeś 
Już nie pytam, czy dam radę  
Bo mi na nią siły dałeś. 

 

ANNA  
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