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2. Niedziela Wielkiego Postu –  Rok A - 16 marca 2014 r. 
„Pan rzekł do Abrama: Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci 
ukażę. Uczynię bowiem z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił i twoje imię rozsławię: sta-
niesz się błogosławieństwem”. 
Bóg przychodzi do Abrahama w późnej starości, przy końcu życia, kiedy stwierdził on, że stoi 
w obliczu bliskiej śmierci. W jego wierzeniach życie kończyło się wraz ze śmiercią. Potem 
było już tylko Szeol, nędzna wegetacja cienia, równa dla wszystkich: dobrych i złych. Do te-
go ustawicznego półsnu, letargu nikt się nie śpieszył. Ponadto Abraham nie miał potomka. 
Pod tym względem życie go skrzywdziło. Nie otrzymał od życia tego, czego bardzo pragnął. 
Księga Rodzaju ukazuje Abrahama sfrustrowanego, który widzi, że jego życie nie jest wypeł-
nione żadną treścią. Nie umiał jej znaleźć. Jest zagubiony, nie widzi perspektyw i sensu swo-
jego życia. 
Wtedy przychodzi do niego Bóg z inicjatywą słowa. Treścią tego słowa jest obietnica, że to, 
czego nikt nie mógł mu dać, czego też sam nie mógł osiągnąć, da mu Bóg (…). 
Bóg także nam dał obietnicę, że w nas narodzi się nowy człowiek, mający nowe obyczaje, 
zdolny do miłości w duchu krzyża. Chrześcijanin żyje tym nowym życiem. Jest nim szczęśli-
wy sam i innych uszczęśliwia tym, co po ludzku jest niemożliwe. Jeśli uwierzę, to przyjdzie 
moment, że Bóg swoją mocą da mi to nowe życie. 

Alfred Cholewiński SJ 

Rodzinny święty – bł. Amadeusz IX Sabaudzki 
Urodził się w 1435 r. w Thonon-les-Bains w Sabaudii. Był synem Ludwika I, księcia Sabaudii, 
i Anny z Lusignan - córki króla Cypru Jana II. Pragnął zostać duchownym, ale za namową 
ojca poślubił Joannę, córkę Karola VII, króla Francji. Został ojcem dziesięciorga dzieci. Jed-
na z jego córek, Ludwika, została błogosławioną. Jako książę rządził sprawiedliwie, trosz-
cząc się o poddanych. Jednak epilepsja, na którą cierpiał od dzieciństwa, uniemożliwiła mu 
pełnienie obowiązków. W roku 1471 musiał przekazać władzę w ręce małżonki, a sam usu-
nął się na bok. Amadeusz zdawał się cieszyć z tego, że teraz będzie miał więcej czasu na 
działalność charytatywną. Tak się w nią zaangażował, że jego rodzinny region zaczęto nazy-
wać nawet „rajem ubogich”. 
Sam żył bardzo skromnie, a wielką wagę przywiązywał do życia duchowego. Regularnie mo-
dlił się i prowadził życie sakramentalne. Zmarł 30 marca 1472 roku, mając 37 lat. Na łożu 
śmierci powiedział do swoich dzieci i służby: „Bądźcie sprawiedliwi, kochajcie potrzebujących 
i biednych, a Pan da pokój waszemu krajowi”. Pochowano go w katedrze w Vercelli (w Pie-
moncie we Włoszech), gdzie do dziś znajdują się jego relikwie. 
Papież Innocenty XI włączył go w poczet błogosławionych w 1677 r. Jest patronem panują-
cych oraz rodzin. Wspomnienie liturgiczne tego męża, ojca i księcia przypada 30 marca. 
 



Rekolekcje to łaska, która została nam dana, 
To czas powrotu do Boga, 

Bo Bóg to miłość, to Dobroć sama! 
 

Przeto Tobie Czcigodny Kapłanie  
za podjęty trud, 

za głoszone Słowo Boże dziękujemy, 
W modlitwach o Tobie pamiętać będziemy! 

 
Przewielebnemu Ks. Proboszczowi  

Józefowi Krakowskiemu  
także dzięki składamy, 

za ciągłą troskę o nasze dusze. 
My zaś ufamy,  

że w naszych postanowieniach wytrwamy! 
 

„Szczęść Wam Boże” 
Małgorzata Niemiec 

 
 

Bł. Jan Paweł II o rodzinie 
„Tym, którzy mają poglądy wypaczone przez kulturę odrzucającą nierozerwalność mał-
żeństwa i wręcz ośmieszającą zobowiązanie małżonków do wierności, należy na nowo 
przypomnieć radosne orędzie o bezwzględnie wiążącej mocy owej miłości małżeń-
skiej, która w Jezusie Chrystusie znajduje swój fundament i swoją siłę” (FC 20). 
Nie na trochę, nie na chwilę i po to, by było dobrze, ale do śmierci. Małżeństwo jest 
nierozerwalne, ponieważ więź wzajemnej miłości domaga się swoistej gwarancji. 
„Będę z Tobą, wtedy, gdy będziesz sprawiać mi radość i wtedy, gdy będziesz dla mnie 
krzyżem, bo Cię kocham” - Czy rozumiemy w ten sposób przysięgę małżeńską? 
 

Złota myśl tygodnia 
Bóg nie każe nam iść żadną drogą, której by On sam nie przemierzył i na której by nie 
szedł przed nami. (Dietrich Bonhoeffer) 

 
Torebeczka 

Pewnej kobiecie przyśniło się, że za ladą w jej ulubionym sklepiku stał Pan Bóg. 
- To Ty, Panie Boże! - zakrzyknęła uradowana. 
- Tak to Ja - odpowiedział Bóg. 
- A co u Ciebie można kupić? - zapytała kobieta. 
- U Mnie można kupić wszystko - padła odpowiedź. 
- W takim razie poproszę o dużo zdrowia, szczęścia, miłości, powodzenia i pieniędzy. 
Pan Bóg uśmiechnął się życzliwie i oddalił na zaplecze, aby przynieść zamówiony to-
war. Po dłuższej chwili wrócił z malutką, papierową torebeczką. 
- To wszystko?! - wykrzyknęła zdziwiona i rozczarowana kobieta. 
- Tak, to wszystko - odpowiedział Bóg i dodał: 
- Ode mnie dostaniesz tylko nasiona, a co i jak z nich wyrośnie zależy od ciebie. 

REKOLEKCJE   WIELKOPOSTNE 
 

Dziś rekolekcje Wielkopostne rozpoczynamy, 
Ciebie Czcigodny Kapłanie serdecznie  

w naszej Wspólnocie witamy! 
 

Ponownie zaprasza nas Bóg! 
Chce nam wskazać kierunek  
wśród zawiłych życia dróg. 

Odpowiedzmy sobie na pytanie:  
„Gdzie prowadzi nasza droga? 

Czy do Boga? 
 

Przeto, zatrzymajmy się! 
Zastanówmy się! 

Zawróćmy, by słuchać Bożego słowa 
I korzystać z miłosierdzia Jego! 



OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  

● Dziś rozpoczynamy Rekolekcje Wielkopostne. Witamy serdecznie wśród nas Re-

kolekcjonistę - ks. Marcina Wierzbickiego, który poprowadzi nasze rekolekcje. 

Wszystkich Parafian zapraszam do udziału w rekolekcjach.  

● Plan rekolekcji podany jest w gablotce. 

● Dziś zapraszam na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. 

● W środę przypada uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP.  

● W środę - w dniu zakończenia Rekolekcji - w czasie Mszy św. zebrana zostanie 

Kolekta. „Bóg zapłać” za ofiary. 

● W czwartek po Mszy św. porannej Adoracja Najświętszego Sakramentu.  

● Droga Krzyżowa w piątek o godz. 1730. Zalecki przyjmowane są w Zakrystii oraz 

Kancelarii Parafialnej. 

● Okazja do Spowiedzi Świętej podczas rekolekcji zgodnie z podanym harmonogra-

mem  oraz przed każdą Mszą św. 

● Parafialny Zespół Charytatywny Caritas zwraca się z prośbą o Wielkanocny Dar 

Miłosierdzia dla parafian potrzebujących wsparcia materialnego. Prosimy o składa-

nie darów do koszyka z tyłu kościoła – mogą to być artykuły spożywcze o długim ter-

minie przydatności do spożycia. Również z tyłu kościoła umieszczona jest skarbon-

ka na datki na działalność charytatywną. 

● W dzisiejszym „Gościu Niedzielnym”:  

- poruszająca rozmowa z położną z rzeszowskiego szpitala Pro Familia, która odmó-

wiła asystowania przy zabijaniu nienarodzonych dzieci, a teraz walczy o praktyczną 

realizację zapisu o klauzuli sumienia pracowników medycznych. 

Ponadto w Gościu 

- dlaczego Jan Paweł II pojechał do Azerbejdżanu, gdzie w całym kraju żyło tylko  

120 katolików? 

- płyta z programem do rozliczenia podatku PIT z możliwością przekazania 1% po-

datku dla Fundacji Świętego Mikołaja. 

● W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona będzie na wydatki związane z remon-

tem dachu kościoła. Bóg zapłać za dzisiejsze ofiary. 

NIEKONWENCJONALNA DROGA KRZYŻOWA 

4 kwietnia 2014 r. w piątek będziemy mogli przeżyć Niekonwencjonalną 

Drogę Krzyżową. To próba połączenia wysiłku, modlitwy, wyrzeczenia, sprawdzenia 

siebie. 35km z Bielszowic do Piekar. Rozpoczynamy o 2l00 Mszą. św. w parafii św. 

Marii Magdaleny w Bielszowicach i następnie nocą. przechodząc przez Wirek, Ko-

chłowice, Chorzów, Bytków, Michałkowice, Dąbrówkę Wielką, Brzeziny Śląskie, 

Brzozowice, Szarlej, dochodzimy do Piekar, gdzie kończymy również Mszą. św. w 

Bazylice Piekarskiej o 630. Intencja: za młodzież polską, aby była wierna Bogu, Krzy-

żowi i Ewangelii. Uczestnicy zobowiązani są do posiadania kamizelek odblaskowych 

i latarek ze światłem białym. Powrót z Piekar - indywidualnie!  

 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE  M  M  MSZYSZYSZY   św. od 17 do 23 marca 2014 r. 

17 III 
Poniedzia-

łek 
8 dzień  

Nowenny do 

św. Józefa 

g. 800 
 
g. 1500 
 

g. 1800 

 

g. 1900 

Msza św. z nauką ogólną  
- Za + Matyldę Pozimską 
Wystawienie Najświętszego Sakramentu i Koronka do Miło-

sierdzia Bożego 
Msza św. z nauką ogólną   
-  Za + Helenę Cudok w rocznicę śmierci                                                                                      
Nauka stanowa dla wdów, wdowców, osób samotnych 

18 III 
Wtorek 
9 dzień  

Nowenny do 

św. Józefa 

g. 800 
 
 
g. 1800 

 
 
g. 1900 

Msza św. z nauką ogólną 
- Do św. Józefa z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o 
Opiekę Bożą i zdrowie dla Józefa Widera w dniu urodzin   
Msza św. koncelebrowana z nauką ogólną 
- Za + Franciszkę Bubała w 2. rocznicę śmierci 
- Za ++ Rozalię i Jana Juraszczyk 
Nauka stanowa dla młodzieży - zapraszamy młodzież uczącą 
się w gimnazjach, szkołach średnich, studiującą i pracującą 

19 III 
Środa 

Uroczystość 

św. Józefa 

Obl. NMP 

g. 800 

 

g. 1000 

g. 1800 

 

g. 1900 

Msza św. z nauką ogólną 
- Za ++ Jadwigę i Teodora Jarczyk, syna Jana i wnuka Piotra 
- Za wszystkie dzieci naszej parafii  
- W intencji Księdza Rekolekcjonisty oraz wszystkich biorących 
udział w rekolekcjach 
Modlitwa uwielbienia dla wszystkich 

20 III 
Czwartek 

 

g. 700 

 
 
 
g. 1800 

- Do św. Józefa z prośbą o Opiekę Bożą i zdrowie dla Księdza 
Proboszcza Józefa Krakowskiego z okazji imienin od Związku 
Emerytów i Rencistów 
po Mszy św. Adoracja Najświętszego Sakramentu 
- Za + Jana Gramatykę jako 30. dniowa 

21 III 
Piątek 

 

g. 700 

 

g. 1730 

g. 1800 

- Za + Jana Czopek w rocznicę śmierci oraz rodziców Leokadię i 
Antoniego  
Droga krzyżowa 

- Ku czci Miłosierdzia Bożego w intencji czcicieli 

22 III 
Sobota 

g. 700 

g. 1800 
- Za dusze w czyścu cierpiące 
- Za + Antoniego Fulczyk w 13. rocznicę śmierci 

23 III 
3. NIEDZIELA 

WIELKIEGO 

POSTU  

 

g. 630 

g. 700 
g. 1000 

 

 

g. 1630 
g. 1700

 

Godzinki ku czci Matki Bożej 
- Za ++ rodziców Ludwika i Irenę Rak w 9. rocznicę śmierci 
- Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej z podziękowaniem za 
odebrane łaski, z prośbą o Opiekę Bożą i zdrowie dla rodzin Cy-
gan i Witosz 
- Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym 

-  Za + Edytę Duk w dniu urodzin 


