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„Maryja stale postępowała naprzód w pielgrzymce wiary (…).  

Nasze życie jest wędrówką,  

i nie jest dobrze, kiedy się zatrzymujemy.  

Trzeba wędrować nieustannie,  

w obecności Pana, w światłości Pana (…)”. 
Tradycyjna piesza pielgrzymka  

z Pawłowa na Jasną Górę   
odbędzie się w dniach od 1 do 5 lipca.  

Zapisy przyjmowane są w Zakrystii lub Kancelarii.  
Refleksja  

„Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy studni. Było to około szóstej godziny. Nadeszła 

tam kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: Daj Mi pić!”. 

Wielu księży mogłoby przytoczyć rozmaite sytuacje, w których ludzie ochrzczeni, ale w grun-

cie rzeczy z Kościołem niezwiązani, rzadko przystępujący do sakramentów świętych, nagle, 

pod wpływem bezpośrednio do nich skierowanej prośby o pomoc, radykalnie się zmieniali. Ta 

jedna prośba, dzięki której zostali wydobyci z anonimowości, odmieniła ich życie. Odkrycie, że 

ksiądz ich potrzebuje i że mają coś do zrobienia w swojej parafii, pozwoliło im - mówiąc z pew-

ną przesadą - odnaleźć swoje miejsce w Kościele. Przy studni Jakuba dzieje się coś podobne-

go. Ten, który może dać i zrobić dużo więcej niż kobieta jest sobie w stanie wyobrazić, staje 

się Tym, który prosi. I właśnie ta prośba staje się początkiem czegoś nowego w jej życiu. Wy-

dawało się bowiem, że z powodu grzesznego życia wszyscy ją odrzucili. Jej życie straciło 

sens. A tu nagle jest Ktoś, kto jej potrzebuje. 

Tak współczesne powroty do Kościoła, jak i historia Samarytanki z dzisiejszej Ewangelii nale-

żą do tych, które pokazują, jak dziwne są niekiedy drogi nawrócenia. Zamiast długich i zawi-
łych dyskusji, przekonywania, czy nawet straszenia, pojawia się zwykła ludzka prośba, której 
ktoś zupełnie się nie spodziewa.  
Ważne, byśmy naszą mądrością, wyższością, raptownymi sądami i przekonaniem, że wszyst-
ko wiemy i na wszystkim się znamy, nie stawiali nikogo na straconej pozycji. Jezus przy studni 
czeka na każdego. Każdego potrzebuje. I wszystkim pragnie dać wody żywej.                                             
                                                                                                               ks. Dariusz Madejczyk 

Bł. Jan Paweł II o rodzinie 
„Bóg chce nierozerwalności małżeństwa i daje ją jako owoc, jako znak i wymóg miłości abso-
lutnie wiernej, którą On darzy człowieka i którą Chrystus Pan żywi dla swego Kościoła” . 
Im jestem bardziej pobożny, tym więcej mogę otrzymać błogosławieństwa. Im bardziej grze-
szę, tym bardziej narażam się na to, że Bóg się na mnie pogniewa, w jakimś sensie obrazi. 
Czy zdarza Ci się tak myśleć? Na szczęście Bóg kocha zawsze tak samo, Jego wierność jest 
niezmienna. Małżeństwo „nasycone” Bożą miłością jest nierozerwalne i mimo grzeszności 
małżonków, może być silniejsze od przeciwności. 



Rodzinny święty – bł. Luchezjusz i Buonadonna z Poggibonsi 
Urodzili się we Włoszech. Już jako małżeństwo w 1212 r. przeżyli nawrócenie. Po-
zbyli się wszystkich zgromadzonych bogactw, przeznaczając je na jałmużnę dla 
ubogich, a swój dom w Poggibonsi przekształcili w szpital. W 1221 r.  przechodził 
tamtędy św. Franciszek z Asyżu. Małżonkowie spotkali się z nim. Poprosili go wów-
czas, aby przyjął Luchezjusza do zakonu franciszkańskiego, a Buonadonnę - do za-
konu klarysek. Jednak św. Franciszek uznał, że aby być w zakonie, nie powinni 
nadal być małżeństwem. Między innymi sytuacja tej pary spowodowała utworzenie 
zakonu dla ludzi świeckich. Św. Franciszek nałożył na nich popielate habity pokutne 
i zakonne sznury oraz napisał regułę, którą w 1223 roku zatwierdził papież Hono-
riusz III. 
Tercjarskie małżeństwo zamieszkało w niewielkim domu, przy którym było pole. Lu-
chezjusz sam je uprawiał, a produkty rolne przekazywał biednym. Pomagał chorym, 
zdarzało się, że przynosił trędowatych do szpitala św. Jana, który istnieje do dzisiaj. 
W 1260 r. Luchezjusz i Buonadonna zarazili się chorobą zakaźną od pielęgnowa-
nych przez siebie chorych i 28 kwietnia zmarli. 
Biografowie opisują niecodzienne wydarzenie z ich pogrzebu, w czasie którego pa-
dał ulewny deszcz. Jednakże żadna kropla nie spadła na trumny ani na zgromadzo-
nych ludzi. Przy ich grobie miały miejsce cudowne uzdrowienia. Papież Innocenty 
XII w roku 1694 potwierdził rytuał liturgiczny ku czci błogosławionych Luchezjusza i 
Buonadonny. Ich kult zatwierdził papież Pius VI w XVIII w. 
Wspomnienie liturgiczne błogosławionych małżonków przypada 28 kwietnia. 
 
Przypominamy ideę duchowej adopcji dziecka poczętego: 

 Duchowa Adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie 

matki. Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu dziesiątki różańca 

świętego oraz krótkiej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Dzieło duchowej ad-

opcji powstało po objawieniach w Fatimie, stając się odpowiedzią na wezwanie Matki 

Bożej do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, w roku 1987 zo-

stała przeniesiona do Polski. Duchowa adopcja skutecznie leczy głębokie zranienia we-

wnętrzne spowodowane grzechem aborcji a także pomaga ludziom młodym kształto-

wać charakter, walczyć z egoizmem, odkrywać radość odpowiedzialnego rodzicielstwa. 

 Wbrew nazwie, inicjatywa ta nie ma nic wspólnego z adopcją we właściwym rozu-

mieniu, czyli prawnym przysposobieniem narodzonego już dziecka do rodziny zastęp-

czej. Jest to modlitwa odmawiana przez okres 9 miesięcy – tzn. przez czas wzrostu po-

czętego dziecka w łonie matki. Dotyczy jednego dziecka, które nie jest znane osobie 

modlącej się; nie są też znani rodzice dziecka. Duchowa adopcja może być podejmo-

wana wielokrotnie, kolejno, po wypełnieniu poprzedniego zobowiązania przez każdego 

chrześcijanina: osobę dorosłą, młodzież i również dziecko, ale pod opieką rodziców lub 

opiekunów. 



OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 

♦ Zapraszam na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz. 1630.  

♦ W najbliższy wtorek tj. 25 marca obchodzimy Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. 

Jest to również Dzień Świętości Życia. Ks. Arcybiskup Wiktor Skworc odprawi w tym 

dniu o godz. 1200 uroczystą Mszę św. w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach, pod-

czas której ogłosi powstanie Archidiecezjalnego Centrum Duchowej Adopcji Dziecka 

Poczętego w sanktuarium Matki Bożej Boguckiej w Katowicach-Bogucicach. Deklara-

cje przystąpienia do dzieła duchowej adopcji można odebrać w zakrystii.  

♦ Dzieci szkolne zapraszam w środę na godz. 800 na Mszę św. szkolną.  

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

♦ Na Mszę św. wieczorną w czwartek zapraszam młodzież przygotowującą się do 

przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Po Mszy św. spotkanie z księdzem Mariuszem - 

kamilianinem. 

♦ Zapraszam na Drogę Krzyżową w piątek o godz. 1730. Zalecki przyjmowane są w 

Zakrystii oraz Kancelarii Parafialnej. 

♦ Od dzisiejszej niedzieli w przedsionku kościoła sprzedawane będą, przygotowane 

przez Caritas, Paschalikii, z których dochód przeznaczony jest na działalność charyta-

tywną. 

♦ Okazja do Spowiedzi Świętej przed każdą Mszą św. 

♦ Zapraszam do wzięcia udziału w tradycyjnej pieszej pielgrzymce z Pawłowa na Ja-

sną Górę. W tym roku odbędzie się w dniach od 1 do 5 lipca. Zapisy przyjmowane są 

w Zakrystii lub Kancelarii.  

♦ W dzisiejszym „Gościu Niedzielnym”:  

- Jak poszczą grekokatolicy? O Wielkim Poście w Kościele greckokatolickim. 

- o książkach pomocnych w pogłębianiu wiary – „lekturach obowiązkowych” każdego 

katolika. 

♦ Kolekta w przyszłą niedzielę przeznaczona będzie  na potrzeby archidiecezji. Bóg 

zapłać za dzisiejsze ofiary. 

Próby śpiewu na Triduum. 
Schola: 
12 kwietnia - SOBOTA godz. 15.00 
13 kwietnia - NIEDZIELA PALMOWA godz. 9.15 
14 kwietnia - PONIEDZIAŁEK 19.00 
16 kwietnia - ŚRODA 18.00 
17-20 kwietnia - pół godziny przed uroczystościami 

Schola męska: 
1 kwietnia - WTOREK 19.00 
8 kwietnia - WTOREK 19.00 
16 kwietnia - ŚRODA 19.00 
 
 
                       Dorota Rybicka 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE  M  M  MSZYSZYSZY   św. od 24 do 30 marca 2014 r. 

24 III 

Poniedziałek 

g. 1800 Koncelebra 

- Wspólna za zmarłych (intencje w gablotce). 

- Za + męża Stefana Kuziorowicz, teściów Halinę i Stefana Kuziorowicz 

25 III 

 Wtorek 
Uroczystość 

Zwiastowania 

Pańskiego 

g. 700 

 

 

g. 1800 

- Do Opatrzności Boskiej i Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z podzięko-

waniem za otrzymane łaski, z prośbą o opiekę Bożą i zdrowie dla Anny-

Marii z okazji 80. rocznicy urodzin 

- Za + Jerzego Morgała w rocznicę śmierci 

26 III 

Środa 
 

g. 700 

 

g. 800 

- Za ++ rodziców chrzestnych Jerzego i Adelajdę oraz Ottona, Maksymilia-

na i Milgitę 

Msza św. szkolna 

- Do Miłosierdzia Bożego i św. Judy Tadeusza o spokój i zgodę w rodzinie 

oraz o Dary Ducha Świętego dla Jadwigi i Tadeusza, szczególnie o dar ro-

zumu i dobrej rady 

27 III 

Czwartek 

  

g. 700 

 

 

 

g. 1800 

- Do Miłosierdzia Bożego i św. Judy Tadeusza o spokój i zgodę w rodzinie 

oraz o Dary Ducha Świętego dla Jadwigi i Tadeusza, szczególnie o dar ro-

zumu i dobrej rady 

Adoracja Najświętszego Sakramentu 

- Za + mamę i babcię Kornelię Prejs w 1. rocznicę śmierci 

28 III 

Piątek 
  

g. 700 

g. 1730 

g. 1800 

- Za dusze w czyśćcu cierpiące 

Droga krzyżowa 

- Za ++ siostrę Stefanię Komar w dniu urodzin, rodziców Zofię i Karola Pie-

cha, teścia Józefa Chromik, dziadków z obu stron, 3 szwagrów, Gertrudę i 

Franciszka Wójcik, pokrewieństwo Piecha, Fröhlich oraz dusze w czyśćcu 

cierpiące 

29 III 

Sobota 

 

g. 700 
 

 

g. 1800 

 

- Do św. Rodziny i Anioła Stróża z prośbą o Opiekę Bożą i zdrowie dla Lidii 

Binkiewicz z okazji 7. rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla  

rodziców i rodzeństwa 

- Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej z podziękowaniem za otrzymane 

łaski, z prośbą o opiekę Bożą i zdrowie dla Ireny Bieniek z okazji 70. roczni-

cy urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla  rodziny              Te Deum 

30 III 

4. NIEDZIELA 

WIELKIEGO 

POSTU 
 

Laetare 

g. 630 

g. 700 

 
 
 
 
g. 1000 

g. 1630 
g. 1700 

 

 

Godzinki ku czci Matki Bożej 

- Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej z podziękowaniem za otrzymane 

łaski, z prośbą o opiekę Bożą i zdrowie dla Zygmunta Krupińskiego z okazji 

70. rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla  dzieci z rodzinami                                                                    

                                                                                                 Te Deum 

- Za roczne dziecko - Michalinę Gorecko, rodziców oraz chrzestnych 
Gorzkie Żale 
- Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej Częstochowskiej z podziękowa-

niem za odebrane łaski, z prośbą o opiekę Bożą i zdrowie dla rodziny Wrę-

czycki 


