
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Biuletyn Parafialny 

Parafii pw. bł. Doroty z Mątów 
 

NR 26; V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 18 Marzec 2018 
              Jr 31, 31-34; Ps 51 (50); Hbr 5, 7-9; J 12, 20-33 
 

  
 
 
Całe życie doczesne jest nasta-

wione na posiadanie. Szczęście łączy 
się ściśle z posiadaniem. Im więcej 
skarbów posiadam, tym bardziej jestem 
szczęśliwy. Nie chodzi tu o pieniądze 
czy majątek. Chodzi o to, by mieć do-
brych rodziców, mieć dobrą żonę, mieć 
dobre dzieci, mieć zdrowie, mieć przyja-
ciół. To są moi rodzice, moja żona, moje 
dzieci, moje zdrowie. Moje... 
 Tymczasem świat, który objawia 
Jezus, oparty jest na innej zasadzie. Ży-
ję, by innych uszczęśliwiać. Jestem dla 
kogoś. Uszczęśliwię zaś w zależności od bogactwa swego serca. Im 
więcej miłości jest w moim sercu, tym bardziej potrafię żyć dla innych. 
 Życie chrześcijanina polega na świadomym przestawieniu się 
z tego, by mieć, na to, by kochać, by być dla innych. To zaś jest nie-
rozerwalnie połączone z cierpieniem. Kiedy tracę mojego ojca, me 
serce krwawi, kiedy umiera moje dziecko, cierpię, bo umiera część 
mego serca. Utrata tego, co moje, jest zawsze połączona 
z cierpieniem, a im większa to dla mnie wartość, tym większe cierpie-
nie.  

Oczami doczesności dostrzegamy w tym procesie jedynie stra-
tę. Buntuje się serce, często bezsilne, widząc bezsens tej straty. Czu-
je się ograbione ze szczęścia. Jeśli jednak potrafi spojrzeć oczami 

Intencje mszalne: 19.03 - 25.03 
 

Poniedziałek, 19 marzec 2018  
700 śp. Józef Struciński (20 Msza święta gregoriańska) 
1800 śp. Alicja Markiewicz 
Wtorek, 20 marzec 2018  
700 śp. Józef Struciński (21 Msza święta gregoriańska) 
1800  śp. Józef Damnitz (2 rocz.), rodzice, córka i brat 
Środa, 21 marzec  2018  
700   śp. Józef Struciński (22 Msza święta gregoriańska) 
1800 śp. Marianna(k), Wawrzyniec Puchalscy 
1800 śp. Franciszek Łęgowski (27 rocz.), Jerzy Łęgowski (5 rocz.) 
Czwartek, 22 marzec 2018  
700   
1800  śp. Józef Struciński (23 Msza święta gregoriańska) 
Piątek, 23 marzec  2018  
700  śp. Józef Struciński (24 Msza święta gregoriańska) 
1800 o Boże błogosławieństwo dla Mariusza z okazji 30 rocz. urodzin, 
oraz o błogosławieństwo Boże dla Jacka 
Sobota, 24 marzec 2018  
700  śp. Stefan Bychowiec, Stanisław Gibas 
1800 śp. Józef Struciński (25 Msza święta gregoriańska) 
1800 śp. Stanisław Kalkowski (31 rocz.) 
Niedziela, 25 marzec 2018 – Niedziela Palmowa 
800 Dziękczynna za Annę z prośbą o Boże błogosławieństwo 
800 śp. Józef Struciński (26 Msza święta gregoriańska) 
930  śp. Mateusz Szarejko (2 rocz.) 
1100 śp. Edward Konkel oraz zmarli rodzice 
1230  śp. Barbara Grzejszczak (15 rocz.) oraz zmarli z rodziny 
1800 śp. Piotr Załuski, Weronika i Tomasz Sowa 
1800 śp. Michał Śliwka (we wspomnienie dnia 60 urodzin i 29 
rocznicy ślubu) 
 

Godzina cierpienia 

Kalendarz liturgiczny: 

19 III  św. Józefa  
Oblubieńca 
NMP 

25 III   Zwiastowani 
Pańskie 

          (przeniesione na 
         dzień 9 kwietnia) 
 



wiary, dostrzeże w tym procesie nie stratę, lecz wymianę. To właśnie 
ma na uwadze Jezus, gdy mówi: „Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy 
w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeśli obumrze, przy-
nosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie na tym świecie, straci je, 
a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie 
wieczne”. Pszeniczne ziarno jest tylko obrazem potrzeby obumiera-
nia, by zyskać formę życia doskonalszą. Komentarz zaś Jezusa do 
tego obrazu kładzie nacisk na „swoje” życie. Chrystusowi chodzi o to, 
że człowiek, który podchodzi do życia doczesnego jako do posiada-
nia, traci to życie. Nie straci, ale już traci. Kto zaś nienawidzi posia-
dania życia, czyli składa je w ofierze, traktuje jako narzędzie do ubo-
gacenia innych, ten je zachowa na życie wieczne. Jezus nie mówi, że 
otrzyma je w wieczności, ale to życie, które zamienił tu na ziemi w akt 
miłości, staje się życiem wiecznym. 
 Zbliżając się do Chrystusowego krzyża, trzeba odkryć ten naj-
mądrzejszy sposób zamiany życia doczesnego w wieczne. To zgoda 
na rezygnację z przywłaszczania sobie życia, uznawania go za swoje 
a przeznaczenie go dla innych. Takie podejście budzi lęk. Sam Jezus 
się do tego przyznaje: „Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam 
powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Nie, właśnie dlatego 
przyszedłem na tę godzinę”. 

I w naszym życiu zbliża się godzina ofiary, cierpienie syna, 
męża, kalectwo dziecka, alkoholizm ojca. Godzina obumierania tego, 
co najbardziej nasze. Trzeba wówczas spojrzeć na obumierające 
ziarno pszenicy i oczami wiary zobaczyć kłos, liczący dziesiątki 
wspaniałych nowych ziaren. 

Wielki Post wzywa do refleksji nad tajemnicą cierpienia 
i śmierci. Jezus nie odsłania tej tajemnicy, lecz wchodząc w nią za-
pewnia nas, że można cierpieniu i śmierci nadać sens. On sam to 
uczynił przez mękę i zmartwychwstanie. Obecnie zachęca nas, by-
śmy odważnie, pokonując lęk, podjęli godzinę naszego bolesnego 
doświadczenia. A jeśli ona jeszcze dla nas nie nadeszła, miejmy od-
wagę stanąć blisko człowieka, który ją przeżywa. Taka obecność 
w chwili doświadczenia umacnia i ułatwia trudną zamianę tego, co 
doczesne, na to, co wieczne.  

Święty Piotr Chryzolog:  

„Duszą modlitwy jest post, a życiem postu miłosierdzie. Kto się 
więc modli, niech pości, a kto pości, niech spełnia uczynki miło-
sierdzia, niech wysłucha proszącego, który chce być słyszany. W 

ten sposób otwiera dla siebie uszy Boga, który nigdy się nie zamy-
ka na głos błagającego. Post nie zaowocuje, jeżeli nie będzie użyź-
niony miłosierdziem. Posucha miłosierdzia powoduje uschnięcie 
postu. Czym dla ziemi jest deszcz, tym miłosierdzie dla postu”.  

 
Ogłoszenia parafialne  

 
 
 
 
 

 Dziś V Niedziela Wielkiego Postu. Zgodnie z polską tradycją 
zasłaniamy w naszych kościołach krzyże, aby odsłonić je i uka-
zać uroczyście w Wielki Piątek podczas Liturgii Męki Pańskiej. 
Tematyka pieśni będzie miała teraz charakter pasyjny – dotyczą-
cy męki Chrystusa. 

 

 Jutro (19 marca) obchodzimy Uroczystość św. Józefa Oblubień-
ca NMP. Osobę ks. biskupa Józefa Wysockiego i wszystkich do-
stojnych Solenizantów polecamy opiece św. Patrona.  

 Zachęcamy do udziału w nabożeństwach wielkopostnych: Gorz-
kie Żale w niedzielę o godz. 17.15; w piątki – Droga Krzyżowa: 
dla dzieci o godz. 16.30, dla dorosłych o godz. 17.30. 

 Za tydzień - Niedziela Palmowa rozpoczynająca Wielki Tydzień. 
Poświęcenie palm na każdej Mszy świętej. O godzinie 11:00 od-
będzie się uroczysta procesja oraz konkurs na najpiękniejszą 
palmę. Uroczystość Zwiastowania i Dzień Świętości Życia z ra-
cji Wielkiego Tygodnia i Oktawy Wielkanocnej są przeniesione 
w tym roku na 9 kwietnia. 

 W dniach od 3 do 9 czerwca organizowana jest wycieczka  
„Bieszczady i Lwów” aby bliżej poznać te piękne tereny. Pro-
gram tego wyjazdu możemy pobrać w zakrystii kościoła lub 
obejrzeć na stronie internetowej naszej parafii. 

 W minionym tygodniu odeszli do wieczności: 
     Śp. Anna Małuszkiewicz – lat 65, ul. Koralowa z Gronowa G. 

 
Por.Ks.E.Staniek 


