
Trzecia Niedziela Wielkiego Postu 

20 marca 2022 

I czyt. Wj 3:1-8a, 13-15 

II czyt. 1 Kor 10:1-6, 10-12 

Ref. Psalmu 103: „Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.”  

Ewangelia: Łk 13:1-9 
 

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO 
 

Alina OCIESA 
 

TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 
 

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 marnujmy go.  
 

FUNDUSZ REMONTOWY 
 

Dzisiaj po Komunii św. zbierana jest druga kolekta na 

Fundusz Remontowy naszej parafii. 
 

NABOŻEŃSTWA W WIELKIM POŚCIE 
 

W głębszym i owocniejszym przeżywaniu Wielkiego Postu 

pomoże nam udział w nabożeństwach pasyjnych oraz 

rozważanie Męki Pańskiej. Zapraszamy w każdą niedzielę 

na rozważania Męki Pańskiej – Gorzkie Żale. 

Nabożeństwo rozpoczyna się o godzinie 18:15. Natomiast 

Droga Krzyżowa odprawiana jest w każdy piątek o godz. 

18:30, a dla dzieci we wtorki.  
 

UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO 
 

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. Dlatego 

aborcja i eutanazja są naruszeniem świętości życia 

ludzkiego. Wzywając orędownictwa Maryi, która zgodziła 

się być Matką Syna Bożego, polecajmy Bogu każde poczęte 

dziecko, aby było z miłością przyjęte, oraz osoby starsze i 

chore, aby były otaczane szacunkiem i pomocą.  
 

DUCHOWA ADOPCJA DZIECKA POCZĘTEGO 
 

Duchowa adopcja jest modlitwą w intencji dziecka 

poczętego. Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym 

odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej w intencji dziecka 

i jego rodziców. Do modlitwy można dołączyć dowolnie 

wybrane dodatkowe postanowienia. Duchowa adopcja 

powstała po objawieniach w Fatimie, stając się odpowiedzią 

na wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej, pokuty 

i zadośćuczynienia za grzechy, które najbardziej ranią Jej 

Niepokalane Serce. W piątek, 25 marca, w czasie Mszy św. 

o godz. 19:00 rozpoczniemy tegoroczną duchową adopcję 

dziecka poczętego. Serdecznie zapraszamy.  
 

 

 

 

 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 
 

Rekolekcje Wielkopostne odbędą się od 2 do 7 kwietnia. 

Rekolekcje głosić będzie o. Mariusz Bosek OMI, misjonarz 

z Polski.  
 

AKCJA SHARE LIFE – 27 MARCA 
 

Pierwsza kolekta na ShareLife będzie zbierana w 

niedzielę, 27 marca. Kopertki znajdują się w 

rocznych zestawach oraz w tyle kościoła. ShareLife 

jest odpowiednikiem Caritas w Polsce. ShareLife wspiera 

ponad 40 katolickich organizacji. Pomaga rodzinom, 

osobom niepełnosprawnym, nowym imigrantom, 

nastoletnim kobietom w ciąży i samotnym matkom, osobom 

starszym, dzieciom i młodzieży, wspiera misje oraz 

kształcenie kapłanów. Każdego roku, tysiące ludzi zwracają 

się do agencji ShareLife z prośbą o pomoc. Agencje te 

świadczą pomocą o wartościach katolickich, niosąc 

ewangeliczne przesłanie osobom żyjącym na marginesie i w 

potrzebie. Prosimy o wsparcie ShareLife w przyszła 

niedzielę. Kolejne akcje ShareLife odbędą się w niedziele 1 

maja i 5 czerwca. 
 

SKARBONA DLA UBOGICH 
 

W Wielkim Poście Kościół zachęca nas do podejmowania 

dzieł miłosierdzia. W naszej świątyni wystawiony jest 

„Skarbona dla ubogich”, gdzie można składać nasze ofiary 

dla ubogich.  
 

SAKRAMENT BIERZMOWANIA 
 

Sakrament Bierzmowania odbędzie się w tym roku w 

sobotę, 30 kwietnia o godz. 16:00. 
 

ZNIESIENIE DALSZYCH OGRANICZEŃ COVID-19 
 

Wracamy do prawie normalnego życia sprzed 2 lat. Tak 

więc nie obowiązuje w kościele przestrzeń, social distance, a 

więc siadamy gdzie chcemy. Nie ma ograniczeń odnośnie 

ilości wiernych w kościele. Od 21 marca zostaje zniesiony 

obowiązek noszenia maseczek. Grupy parafialne mogą się 

spotykać jak dawniej. Lektorze, szafarze, katecheci nie 

muszą już robić testów na wirusa. Spowiedź odbywa się w 

konfesjonale od środy do soboty o godz. 18:30, a w 

niedziele ½ godziny przed Mszą św. Woda święcona jest już 

w wejściu do kościoła w kropielnicach. Komunię świętą 

możemy przyjmować do ust, ale wierni zachęcani są do 

kontynuowania przyjmowania Komunii św. na rękę, lub też 

do malutkich pojemniczków czyli cyborium, czy też na 

malutki korporał. Nie podajemy sobie jeszcze znaku pokoju. 

Zachęcamy do używania żelów antybakteryjnych, czyli 

sanitizers. 
 

KLUB SENIORA 
 

Klub Seniora Św. Kazimierza zaprasza na spotkania we 

wtorki o godz. 11:00. Serdecznie zapraszamy nowych 

członków.  
 

 

 

 

 

 



SAKRAMENT POJEDNANIA 
 

Spowiedź odbywa się w konfesjonałach od środy do soboty 

o godz. 18:30, a w niedziele ½ godziny przed Mszą św. 
 

AKCJE MŁODZIEŻY 
 

W Wielkim Poście nasza młodzież organizuje zbiórkę 

żywności dla biednych, która odbędzie się w niedzielę 27 

marca. Żywność będzie można złożyć do pudełek w sali 

parafialnej. Przynosimy tylko: konserwy, puszki, ryż, 

makarony, kawę, słoiki, a więc żywność, która tak szybko 

się nie psuje. Prosimy o żywność z ważną datą używalności.  

Natomiast w niedzielę, 3 kwietnia, nasza młodzież będzie 

prowadziła sprzedaż pierogów. Prosimy, aby zakupić 

pierogi od młodzieży i w ten sposób wesprzeć ich 

działalność. Cieszmy się, że mamy młodych ludzi, ale też 

ich wspierajmy. 
 

ZAPISY DO „BIAŁEGO ORŁA” 
 

Polonijny Zespół Pieśni i Tańca „Biały Orzeł” wznawia 

swoją działalność artystyczną. Zajęcia rozpoczną się w 

poniedziałek, 21 marca dla grupy 5-8 lat od godz. 6pm do 

6:45 pm i dla grupy 9-15 lat od godz. 7pm do 8:15pm. 
 

KONFERENCJA DLA DZIEWCZĄT 
 

Wirtualna Konferencja: Wołając Wszystkie Dziewczęta 
Piątek, 25 marca 7:00pm-10:00pm. Prelegenci: Noelle 

Merring - Contending with the Lies of Becoming a Woman; 

Gerry Whelan - The Loss of My Daughter, My Shining Star; 

Isabelle Bruno - Girls, Stress and the Pandemic; Fr. Denis 

Lemiex - Staying Human in the Digital Age; Dorothy 

Pilarski - Host and Moderator Tickets $30 (plus HST) 

REGISTER at www.dynamicwomenfaith.com 
 

JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE 
 

W niedzielę, 29 maja 2022 r. o godz. 11:00, zostanie 

odprawiona uroczysta Msza św. w intencji małżeństw 

obchodzących swoje jubileusze. Małżonkowie, którzy 

pragną wziąć udział w jubileuszowej uroczystości, proszeni 

są o kontakt z naszym biurem.  
 

INTENCJE MSZALNE 
 

Dziękujemy za zamawianie Mszy św. gregoriańskich. 

Osoby, które chciałyby zamówić taką Mszę, proszone są o 

przyjście do biura parafialnego. 
 

Informujemy o możliwości zamawiania Mszy św. na 

misjach. Zgłoszenia w biurze parafialnym. 
 

INTENCJE MISYJNE 
 

Za śp. Józefa Działo – brat i siostra 

Za śp. Alicję Kaptur – córka z rodziną i przyjaciel 

Za śp. Annę i Józefa Bembenek – pracownicy szkoły 

katolickiej St. Vincent de Paul 

Za śp. Danutę Zofię Roszak – Halina & Józef Stępień 

Za śp. Janinę Sosiewicz x2 – Tow. Różańca Świętego 

Za śp. Annę i Józefa Bembenek – Bogusia i Ryszard 

Sadlowski 

Za śp. Annę i Józefa Bembenek – Krystyna Kruk z rodziną 

Za śp. Annę i Józefa Bembenek – Dorota i Adam Talkowscy 

Za śp. Annę i Józefa Bembenek – Alicja i Ryszard Konopka 

Za śp. Annę i Józefa Bembenek – Maria i Zbigniew 

Posłuszny 

Za śp. Annę i Józefa Bembenek – Ela i Jacek Paściak i Anna 

Myśliwiec 

Za śp. Annę i Józefa Bembenek – Maria i Stefan Kular 
 

INTENCJE MSZALNE I NABOŻEŃSTWA 
 

3. Niedziela Wielkiego Postu 

Niedziela, 20 marca 

8:00 W intencji członków Stowarzyszenia Miłosierdzia 

Bożego 

9:30 Za śp. Reginę i Antoniego Tymosiak – córka  

11:00 Za parafian 

13:00 Za śp. Bronisławę Majewską – Montrose Miazga 

18:15 Gorzkie Żale 

19:00 Za śp. Stanisławę i Władysława Paściak – Jacek z 

rodziną 

PONIEDZIAŁEK, 21 marca 

8:00 1. Za śp. Józefę i Franciszka Kupiński – córka Bożena 

 2. Za śp. Krzysztofa Kiełb - rodzice 

19:00 Za śp. Karola Myśliwca, Eugeniusza Iglara, Dominika 

Brzyżka, Małgorzatę i Józefa Pawlików - Anna 

WTOREK, 22 marca  

8:00 Dziękczynna z prośbą o potrzebne łaski, zdrowie i 

światło Ducha Świętego dla syna - mama 

18:30 Droga krzyżowa dla dzieci 

19:00 Dziękczynna z prośbą o zdrowie, Boże błog. i dary 

Ducha Świętego dla córki Moniki Baten i jej rodziny - 

mama 

ŚRODA, 23 marca – św. Turibiusa z Mongrovejo, biskupa 

8:00 1. Za śp. Karolinę, Tadeusza i Bronisławę Skowronek 

– wnuk 

 2. Dziękczynna z prośbą o zdrowie i Boże błog. dla 

siostry zakonnej Marii Mergut - brat 

19:00 Za śp. Franciszkę Michalczyk (rocznica) – córka 

CZWARTEK, 24 marca  

8:00 Dziękczynna z prośbą o zdrowie i Bożą opiekę dla 

dzieci, wnuków i prawnuków – Maria Jasińska 

19:00 Za zmarłych z rodziny Maziarz – M.M. Bembenek 

PIĄTEK, 25 marca – Zwiastowanie Pańskie 
8:00 1. Za śp. rodziców Annę i Michała Wołoszyn, brata ks. 

Stanisława i siostrę Zofię – syn i brat 

 2. Za śp. Krystynę i Bolesława Frosztega - rodzina 

18:30 Droga Krzyżowa 

19:00 Za śp. Franciszka i Reginę Kurleto – córka i zięć 

SOBOTA, 26 marca 

8:00 1. Za śp. Jerzego Grodeckiego – rodzina 

 2. O zdrowie i Boże błog. dla Lidii Panek - rodzina 

19:00 Za śp. męża Wacława Szpućko i rodziców z obu stron 

(rocznica) – żona i dzieci 

4. Niedziela Wielkiego Postu 

Niedziela, 27 marca 

8:00 Za śp. Ludwika i Annę Magda - syn 

9:30 Za zmarłych z rodzin Willamowicz, Taszycki, Kalicki, 

Tomasik i Szymaszczyk – rodzina Willamowicz 

11:00 Za parafian 

13:00 Za śp. Rozalię Bodzon - córka 

18:15 Gorzkie Żale 

19:00 Za śp. Franciszka Palińskiego (20. rocznica) – żona i 

córka z rodziną 

https://dorothypilarski.us7.list-manage.com/track/click?u=39f0f419c29f5e2112b378fa1&id=28984afe31&e=39cc25999c

