
SŁOWO NA NIEDZIELĘ 

 „Z obfitości serca mówią usta." Słowo obja-
wia zawartość serca. Rzadko kto dziś o tym pa-
mięta. Wielu domaga się wielkiego szacunku, 
chcą by, ich ceniono, a sami robią wszystko, by 
ich lekceważono, a nawet zupełnie odrzucano. 
Wystarczy lekkie podenerwowanie, by z ust po-
zornie rzecz biorąc kulturalnego człowieka popły-
nął potok słów ordynarnych, gorszących, strasz-
nych. Te słowa płynące z ust mówią o zawartości 
serca danego człowieka. Wielu nie zdaje sobie 
sprawy, że „z obfitości serca mówią usta". Czym 
zatem obfituje ich serce, skoro przekleństwa i 
słowa niecenzuralne płyną z niego jak rzeka? To-
niemy w brudzie, wylewając na innych zawartość 
serc. Jak można z ust, z których płynie brud, uczy-
nić narzędzie przekazania znaku miłości? Przecież 
ta miłość jest równie brudna, jak słowa, które się 
z tych ust wydobywają. Tu nie ma usprawiedli-
wienia. Człowiek sam odpowiada za swoje słowa. 
Każdy - czy chce, czy nie - sam siebie objawia w 
słowie. Jeżeli serce dobre, to usta mówią dobro, 
podobnie jak dobre drzewo rodzi dobre owoce. 
Jeżeli natomiast serce jest złe, to i usta przekazu-
ją złe owoce. Na ziemi ludzie rozpoznają nas po 
słowach, a kiedyś według słów osądzi nas Bóg. Z 
każdego słowa zdamy rachunek. Dopiero wtedy 
będziemy się wstydzić. 
Wsłuchajmy się w swoje własne słowa, bo w nich 
dostrzeżemy bogactwo lub ubóstwo swego serca. 
Wsłuchajmy się w słowa ludzi stojących obok nas, 
bo w nich najlepiej dostrzeżemy, kim oni w rze-
czywistości są, jaka jest wartość ich serca. „Z obfi-
tości serca mówią usta." 
     Ks. E. Staniek 
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

1. W tym tygodniu – Środą Popielcową 
(6.03) – rozpoczynamy okres Wielkiego Po-
stu. Tego dnia zapraszamy na Msze św. z 
posypaniem głów popiołem (na znak poku-
ty) o 6:30, 7:00 i 7:30, dodatkowe Msze św. 
o 9:00 i 17:00, wieczorna Msza św. o 18:30.  

W Środę Popielcową i w każdy piątek Wiel-
kiego Postu wszystkie Msze św. będą odpra-
wiane w górnym kościele. 

3. Spotkania grup parafialnych: We wtorek 
Msza św. Wspólnoty Kaszubów o 17:00, w 
środę o 17:00 Msza św. Wspólnoty Żywego 
Różańca, w środę o 19:15 w dolnym koście-
le Msza św. Maksymiliańskiego Ruchu Trzeź-
wości. 

4.Msza św. zbiorowa za zmarłych w czwar-
tek (7.03) o 8.00. 

5 Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w każdy 
piątek o godz. 8:00 i 18:00, dla dzieci o 
godz. 17:00 (dzieci I Komunijne obowiązko-
wo) dla młodzieży o godz. 19:30.  

6. Spotkanie dla dzieci przygotowujących się 
do I Komunii św. w piątek po Drodze Krzyżo-
wej dla dzieci o 17.00. 

7. Od przyszłego tygodnia w każdą niedzielę 
Wielkiego Postu zapraszamy na nabożeń-
stwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym o 
godz. 18:00. 

8. Zmarli nasi parafianie: + Zbigniew Mar-
szałek (34), Halina Narojczyk (64), Maria 
Lasocka (93), Zofia Walaszczyk (93), Jaro-
sław Mielcarek (57), Marian Rejnchard (97). 

Intencje Niedziela 10.03 DOLNY KOŚCIÓŁ   
6:30     ++ Jan, Władysława (ona), Tadeusz i rodzice z 
obojga stron  

8:00     ++ Helena i Marian, Jadwiga i Hieronim oraz 
dziadkowie z obojga stron  
9:30     ++ Marta Wesołowska w 3 r. śm. i zmarli z 
rodziny  
11:00   ++ Maria, Franciszek, Roman Kwiatek, Leoka-
dia, Władysław, Kazimierz Zdunek  
12:30   ++ Janina Hermanowicz w 23 r. śm., Czesław 
Hermanowicz i zmarli z rodziny z obu stron 

 
 
 

DNI WIELKIEGO POSTU  c.d. 
POST ŚCISŁY – obowiązuje w Środę Popiel-
cową oraz w Wielki Piątek. Polega on na 
powstrzymywaniu się od spożywania mięsa 
i ograniczeniu posiłków do jednego do syta 
i dwóch lżejszych. Oczywiście należy pod-
kreślić całkowity zakaz spożywania napo-
jów alkoholowych. Obowiązuje post ścisły 
od 18 do 60 roku życia. Wstrzemięźliwość 
od pokarmów mięsnych / oprócz ryb/ obo-
wiązuje w każdy piątek (z wyjątkiem uro-
czystości), wszystkich, którzy ukończyli 14 
lat, do końca życia. Z przestrzegania wstrze-
mięźliwości zwolnione są osoby chore oraz 
te, które nie mają możliwości wyboru po-
karmu, np. zbiorowe żywienie. Wyjątek ten 
nie dotyczy postu ścisłego w Środę Popiel-
cową i Wielki Piątek.   opr. Ks. Wojciech 

 

1 % DLA DAWIDA 
Zachęcamy, aby przeznaczyć 1% podatku 
na wsparcie leczenia Dawida Skowyrskiego,  

Dawid przyszedł na świat z poważnym nie-
dorozwojem wszystkich kończyn. Jego bio-
logiczni rodzice zaraz po urodzeniu oddali 
chłopa do sierocińca. Dziś Dawid ma osiem-
lat i wychowuje się w rodzinie zastępczej. 
Na przełomie 2016/17 roku przeszedł w 
USA długotrwałe i skomplikowane leczenie. 
Przed nim ciągle wiele wyzwań. Stała, wie-
loletnia rehabilitacja, nauka chodzenia, po-
konywanie barier architektonicznych. Nr 
KRS 0000037904 tytułem 31033 Skowyrski 
Dawid.  
 

 

INTENCJA ŻYWEGO RÓŻAŃCA  

NA MARZEC 

- o nawrócenie zatwardziałych grzeszników 

 

DNI WIELKIEGO POSTU 
Środą Popielcową rozpoczynamy 
wielki Post — czterdziestodniowy 
okres roku kościelnego, trwający do 
Wielkanocy. Liczy sześć niedziel, z 
których pierwsze cztery nazywają się 
Quadragesimae, piąta – Niedzielą 
Pasyjną, a szósta – Palmową. Ostatni 
Tydzień Wielkiego Postu nazywa się 
Wielkim Tygodniem. Czas Wielkiego 
Postu jest okresem pokuty i rozważa-
nia Męki Pańskiej; dlatego odprawia 
się w kościołach i i kaplicach Gorzkie 
Żale oraz Drogę Krzyżową, a wierni 
przystępują do Spowiedzi i Komunii 
św.  W okresie tym zakazuje się kato-
likom udziału w hucznych zabawach. 

POPIELEC, dzień rozpoczynający 
okres Wielkiego Postu. Tego dnia 
odbywa się poświecenie popiołu i 
posypywanie głów, podczas którego 
kapłan wypowiada formuły: 
„Pamiętaj człowiecze, że prochem 
jesteś i w proch się obrócisz” lub 
„Nawracajcie się i wierzcie w Ewan-
gelię”. 

WIELKI TYDZIEŃ, ostatni tydzień 
Wielkiego Postu poprzedzający świę-
to Zmartwychwstania Pańskiego. 
Cały ten tydzień poświęcony jest roz-
ważaniu Męki Pańskiej przedstawio-
ny według czterech Ewangelii. 

W przeszłości stosowano w Wielkim 
Tygodniu surowy post o chlebie, soli i 
wodzie, a do XVI wieku istniał zwy-
czaj przerywania pracy, aby wszyscy 
wierni mogli brać udział we wszelkich 
nabożeństwach wielkotygodniowych.  

 
 

 



INTENCJE MSZALNE 04 03—.10.03. 2019 
 PONIEDZIAŁEK   4.03 
6:30  ++ Kazimierz Filipiak i Antonina    
6:30  ++ Mieczysław Narloch, Eugeniusz Narloch i ro-
dzice z obojga stron  
7:00  ++ Kazimierz Nadolski, Kazimierz Szarmach i 
zmarli z rodziny 
7:00  ++ Zofia i Władysław Matosek i rodzice z obojga 
stron    
7:30  + Ryszard Kołodziejak (4)  
7:30  ++ Kazimiera (ona) Mrozowska i zmarli z rodziny 
Olkiewiczów 
18:30 +Antoni i Wanda Sawlewicz i zmarli z rodziny 
18:30  Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą 
o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdro-
wie dla Ks. Kazimierza Baranowskiego w dniu urodzin i 
imienin 
WTOREK   5.03  6:30  ++ Eugeniusz i rodzice z obojga 
stron  
6:30  + Jan Piasecki w m-c po pogrzebie 
7:00  + Antonina Sodol w 19 r. śm. 
7:00  ++ Ks. Szulte, Barbara Rost oraz Janina i Czesław 
Rostowie, Władysława i Antoni Garliccy 
7:30  ++ Piotr, Genowefa Wójcik, Andrzej Wójcik, Ma-
rianna Szewczyk, Marian Szewczyk 
18:30  + Ryszard Kołodziejak (5) 
18:30  + Henryk Gapa w 14 r. śm., rodzice i rodzeństwo 
z obojga stron i Magdalena Rudnik 
ŚRODA   6.03 
6:30   ++ Rodzice: Bronisława i Paweł, Józef i Katarzy-
na, rodzeństwo z obojga stron i wszyscy zmarli z rodzin  
6:30    O wiarę i nawrócenie dla wnuków  
7:00   ++ Rodzice: Antoni i Ewa, zmarli z rodziny 
7:00   ++ Irena, Franciszek, Genowefa, Paweł, Anna i 
Andrzej 
7:30   ++ Leokadia, Marcin, Maria, Stanisław, Łucja, 
Antonii oraz krewni z rodzin   
7:30   + Ryszard Kołodziejak (6) 
9:00   ++ Rodzice: Natalia i Konrad Kołodziejscy, dziad-
kowie: Józefa (ona) i Antonii 
17:00  + Irena Brzezińska w 10 r. śm. i zmarli z rodz. 
18:30   O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i 
św. Michała Archanioła w intencji animatora general-
nego Ks. Piotra Prusakiewicza, kapłanów naszej parafii 
oraz rycerzy i ich rodzin 
18:30   ++ Antonii, Józefa (ona), Anna, Grzegorz, Euge-
nia, zmarli z rodziny Sidoruk, Borsuk, Pupel, Włady-
czuk, Świętochowskich 
CZWARTEK   7.03    
6:30   + Wanda Gierjatowicz m-c po pogrzebie 
6:30   O pojednanie rodzeństwa  

 

7:00   + Ryszard Kołodziejak (7)  
7:00   Z prośbą o wyjaśnienie pewnej sprawy  
7:30   ++ Jan, Zofia Lademann oraz Paulina, Franci-
szek, Marianna, Franciszek 
7:30   ++ Paweł Szymerkowski w 21 r. śm., Gertruda 
i rodzice z obojga stron 
8:00   Msza św. zbiorowa za zmarłych 
18:30   O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki 
Bożej dla członków i sympatyków Straży Honorowej 
NSPJ jej opiekuna . 
18:30   ++ Jolanta, Czesław i Zbigniew 
PIĄTEK   8.03   
6:30   Za duszę czyśćcową, która jest najbliżej uwol-
nienia  
6:30   ++ Alfreda Gadomska w 1 r. śm. oraz zmarli z 
rodziny 
7:00   + Ryszard Kołodziejak (8)  
7:00   + Antoni Kolas w 1 r. śm. 
7:30   ++ Jadwiga Trąd i rodzice z obojga stron 
7:30   ++ Rodzice: Franciszek i Katarzyna oraz sio-
stry: Stanisława i Anna 
18:30  ++ Kazimiera Szwach w 8 r. śm. i Alfons 
Szwach 
18:30  ++ Bronisław i Józefa Pacowie i zmarli z ro-
dziny  
SOBOTA    9.03  
6:30   ++ Robert Rząska w 2 r. śm. o dar nieba i za 
dusze w czyśćcu cierpiące z rodziny Rząsków                    
i Rojkiewicz 
6:30  ++ Henryk, rodzice i rodzeństwo z obojga str. 
7:00   + Ryszard Kołodziejak (9) 
7:00   + Jerzy Piotrowski w 25 r. śm. 
7:30   Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o 
Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdro-
wie dla Siostry Dominiki w dniu imienin 
7:30   ++ Marianna i Stanisław oraz rodzice z obojga 
stron  
18:30  ++ Mąż Janusz Owczarek w14 r. śm., brat 
Henryk i rodzice z obojga stron 
NIEDZIELA    10.03  GÓRNY KOŚCIÓŁ 
8:00   W 36 rocznicę ślubu: Halina i Kazimierz z 
podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdro-
wie dla jubilatów i całej rodziny 
9:30   + Ryszard Kołodziejak (10) 
11:00  Za parafian 
12:30  ++ Stanisław Mazur i syn, rodzice z obojga 
stron i rodzeństwo 
16:00  ++ Henryk Ruszewski w 21 r. śm. i rodzice z 
obojga stron 
19:00  + Za duszę śp. Franciszka Głowacz w 15 r. 
śm. i rodzice z obojga stron  
 

Czym jest grzech ? 
 Sakrament spowiedzi przeżywa dziś głę-
boki kryzys. Coraz mniej ludzi się spowiada. 
Pojawia się tendencja tzw. prywatyzacji wiary, 
czyli oddzielenie wiary od sakramentów, Ko-
ścioła, kapłanów… Zapominamy, że w tym sa-
kramencie spotykamy żywego miłującego Pana, 
który pragnie przebaczyć  nasz grzech. Zapytaj-
my się, czym jest grzech? Jest złamaniem przy-
kazania Bożego lub kościelnego. Jest okaza-
niem nieposłuszeństwa Bogu, jest odmówie-
niem Bogu miłości, która Mu się należy, bo jest 
Bogiem, Stwórcą i Odkupicielem. Stąd grzech 
jest obrazą Boga. (…).  
 Grzech ciężki, czyli śmiertelny to świa-
dome i dobrowolne przestąpienie przykazania 
Bożego lub kościelnego w rzeczy waż-
nej. Muszą być spełnione te trzy warunki: pełna 
świadomość, pełna wolna wola i materia cięż-
ka. Grzech popełniony podczas snu, nie jest 
żadnym grzechem, bo nie ma tu ani świadomo-
ści, ani woli. Brak udziału w niedzielnej Mszy 
św. z powodu choroby lub z powodu opieki nad 
chorym nie jest żadnym grzechem i można przy-
jąć  Komunię św.  By zrozumieć dramat grzechu 
śmiertelnego, trzeba najpierw głęboko uświa-
domić sobie różnicę między duszą w grzechu 
ciężkim a duszą w stanie niewinności w łasce 
uświęcającej. Różnica jest zasadnicza: dusza w 
grzechu śmiertelnym jest duchowo martwa, a 
dusza w łasce uświęcającej - piękna i przezna-
czona do życia wiecznego. Św. Katarzyna ze 
Sieny widziała duszę w stanie łaski uświęcają-
cej, a więc bez grzechu ciężkiego i zawoła-
ła: „Panie, gdyby mi wiara nie mówiła, że jest 
jeden Bóg, sądziłabym, że ta dusza jest Bó-
stwem. Rozumiem, że za tak piękną duszę mo-
głeś umierać!”. Jednak grzech ciężki wypędza 
Chrystusa z duszy człowieka, jak czytamy w 
Dzienniczku św. Faustyny (pkt 1181). Św. Jan 
Vianney mówił o tym: „Jak ciało bez ducha jest 
trupem, tak dusza człowieka, pozbawiona łaski 
Bożej, jest martwa i napełnia wstrętem Boga i 
aniołów. W tym stanie nie może ona zrobić nic, 
co by zasługiwało na życie wieczne. (…) cudow-

na piękność znika; du 
 
sza, podobna przedtem do aniołów, teraz staje 
się brzydka jak czart albo ścierwo leżące osiem 
dni w słonecznym upale. Po grzechu człowiek 
traci wszystkie zasługi zebrane na życie wiecz-
ne, choćby był w nie tak bogaty, jak wszyscy 
Aniołowie i Święci razem [odzyskuje je na po-
wrót po spowiedzi]. Po upadku pozostaje mu 
tylko piekło. (…) Dalej, grzech śmiertelny oddaje 
też duszę w niewolę szatana. (…) Dalej, czyni 
nas też nieprzyjaciółmi Boga i zamyka nam bra-
mę do niebieskiej ojczyzny. Święta Teresa wi-
działa duszę w stanie grzechu ciężkiego i widok 
ten tak ją przeraził, że wolałaby ponieść męki 
piekielne niż popełnić choćby jeden grzech. (…) 
Święta Katarzyna Genueńska wołała, że odkąd 
poznała zło grzechu, nie dziwi się karom piekiel-
nym, bo są one prawie niczym w porównaniu 
do zła grzechu”. Oto skutki grzechu ciężkiego. A 
wielu się wydaje, że wystarczy być w kościele, 
pomodlić się chwilkę wieczorem i wszystko jest 
w porządku. Wydaje im się, że wystarczy oka-
zyjnie pójść do spowiedzi przy okazji świąt, a 
cały czas można żyć bez Komunii św. A tymcza-
sem dusza w grzechu ciężkim jest zamknięta 
na łaskę Boga. Podstawowym warunkiem roz-
woju życia wewnętrznego jest stan łaski uświę-
cającej. Dlatego koniecznym jest skorzystanie z 
sakramentu pokuty. Natomiast grzechy lekkie 
czyli powszednie mogą być gładzone przez: 
Komunię św., udział we Mszy św., post, jałmuż-
nę, miłość bliźniego. Nagromadzone grzechy 
lekkie nie mogą stworzyć grzechu ciężkiego, 
natomiast mogą do niego doprowadzić. Nie 
można więc ich lekceważyć. One osłabiają wo-
lę człowieka. Stanowczo jednak należy podkre-
ślić, że z grzechami lekkimi możemy przystępo-
wać do Komunii św., która je gładzi. Natomiast 
przyjmowanie Komunii św. z grzechem ciężkim  
skutkuje świętokradztwem. Przystępując do 
spowiedzi św. mamy czasami trudności z okre-
śleniem czy grzech jest ciężki czy lekki. W takim 
przypadku prośmy o pomoc spowiednika. 
 


