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I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Pwt 26, 4-10; Rz 10, 8-13; Łk 4, 1-13

|

Jezus, pełen Ducha Świętego, powrócił znad Jordanu Duch
prowadził Go po pustyni przez czterdzieści dni. Był tam kuszony przez diabła. W tych dniach nic nie jadł i po ich upływie był
głodny. Wtedy powiedział do Niego diabeł: „Jeśli jesteś Synem
Bożym, rozkaż temu kamieniowi, aby stał się chlebem”. Jezus
mu odpowiedział: „Napisano: «Nie samym chlebem żyje człowiek»”. Następnie wyprowadził Go wysoko i w jednej chwili
pokazał Mu wszystkie królestwa świata. Powiedział do Niego
diabeł: „Dam Ci tę całą władzę i jej przepych, ponieważ mnie
ona została powierzona i mogę ją dać, komu chcę. Jeśli więc
oddasz mi hołd, wszystko będzie Twoje”. Na to Jezus mu odpowiedział: „Napisano: «Panu Bogu twemu będziesz oddawał
hołd i tylko Jego będziesz czcił»”. Wtedy zaprowadził Go do Jeruzalem i postawił na szczycie świątyni. Powiedział do Niego:
„Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół. Przecież napisano:
«Swoim aniołom wyda polecenie o Tobie, żeby Cię strzegli»,
oraz: «na rękach będą Cię nosić, abyś nie uraził o kamień swej
nogi»”. Jezus mu odparł: „Powiedziano: «Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, twego Boga»”. Gdy diabeł skończył Go
kusić, odstąpił od Niego aż do czasu.
Kuszenie Jezusa i nas
Na pustyni diabeł kwestionował, że Jezus jest Synem Bożym, odwodził Go od misji powierzonej Mu przez Ojca. Pokusa to czas
decyzji i wyboru, komu chcę oddać swoje serce, komu oddać pokłon. To także znak, że jestem na drodze zbawienia, bo bez walki nie można wejść do królestwa Bożego. Pokusa jeszcze nie jest
grzechem, jednak dialog, z pokusą jest już wystawianiem Boga
na próbę. Wezwanie Ducha Świętego, Obrońcy, jest wejściem
w moc pozwalającą odeprzeć kłamstwo i ułudę diabła. Jest ponowieniem zaufania Bogu i umocnieniem pokonania, że mój
Bóg jest zwycięzcą.
Pozwól mi, Panie, doświadczyć czasu pustyni, gdzie przemawiasz do mego serca. Nie dozwól mi jednak ulec pokusie, bym mógł współpracować z Tobą i wejść do Twojego
królestwa.

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Rdz 15, 5-12. 17-18; Flp 3, 17 - 4, 1; Łk 9, 28b-36

Jezus wziął ze sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby
się modlić. Podczas modlitwy zmienił się wygląd Jego twarzy, a Jego ubranie stało się lśniąco białe. Rozmawiało z Nim
dwóch mężczyzn. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się w chwale
i mówili o Jego odejściu, które miało się wypełnić w Jeruzalem. Tymczasem Piotra i jego towarzyszy zmógł sen. Gdy się
obudzili, zobaczyli Jego chwałę i obydwu mężczyzn stojących
przy Nim. Gdy tamci odchodzili od Niego, Piotr, nie wiedząc,
co mówi, odezwał się do Jezusa: „Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, drugi dla Mojżesza, a trzeci dla Eliasza”. Gdy jeszcze to mówił, pojawił się
obłok i osłonił ich. Kiedy wchodzili w obłok, ogarnął ich lęk.
A z obłoku rozległ się głos: „On jest moim Synem wybranym,
Jego słuchajcie”. Po tym, jak odezwał się ten głos, Jezus został
sam. Oni zaś zachowali milczenie i w tamtych dniach nikomu
nic nie mówili o tym, co widzieli.
Przebywanie z Bogiem
Bóg nie zapomina o mnie, dlatego codziennie wzywa do dialogu
modlitwy. Chce, by to spotkanie było ubogacające i umacniające.
Modlitwa jest spotkaniem z Bogiem, w którym lepiej Go poznaję,
a On wskazuje mi, jak mam żyć, i daje niezbędne ku temu łaski.
Najpierw potrzebuję jasnej świadomości, że przebywam przed
żywym, prawdziwym Bogiem. On ciągle to potwierdza, choć nie
mogę Go zobaczyć oczami, tak jak apostołowie na górze. Jednocześnie muszę nadstawić uszu: Bóg mi przypomina, że Jezus jest
prawdziwym Bogiem, Jego Jedynym Synem. Istotą mojego bycia
chrześcijaninem jest ufne posłuszeństwo Jezusowi. Miłość skraca
drogę od słuchania do posłuszeństwa.
Przemień, Panie, moje serce, aby zawsze Ciebie szukało
i umacniało się Twoją obecnością, wtedy łatwiej będzie mi
zobaczyć, że droga posłuszeństwa wiedzie do zmartwychwstania.

Po co nam Wielki Post?
U progu kolejnego Wielkiego Postu trzeba sobie uświadomić stan własnej duszy, własną małość i grzeszność. Nie
poprzestawajmy na posypaniu głowy popiołem.
Coraz większą popularnością, również w Polsce, cieszą się baseny, siłownie, gabinety odnowy biologicznej. Nie tylko ludzie
młodzi, ale i ci w sile wieku spacerują, uprawiają gimnastykę, by
być w dobrej kondycji fizycznej. Czy jednak sprawne ciało jest
w perspektywie życia wiecznego najważniejsze? Dla nas, chrześcijan, mobilizacją do podejmowania postu są postawy wielu
osób opisane na kartach Pisma Świętego. Kiedy prorok Jonasz
oznajmił mieszkańcom Niniwy niebezpieczeństwo kary Bożej za
popełnione grzechy, postanowili oni podjąć post, by przebłagać
Boga (por. Jon 3, 7-9). Bóg zobaczył ich skruchę i „nie zesłał na
nich kary” (Jon 3, 10). Podobnie Achab – król Izraela, który zgrzeszył wobec Jahwe, oddając cześć innym bogom, gdy został upomniany przez proroka Eliasza, „rozdarł szaty, włożył wór na ciało
oraz pościł” (1 Krl 21, 27). Wielu też ogłaszało post, umartwiało
się, by uprosić Boga dla siebie i swoich najbliższych szczęśliwą
drogę i opiekę nad ich dobytkiem (por. Ezd 8, 21-23). Ważnym
tekstem biblijnym, zachęcającym każdego z nas do podejmowania postu jako przygotowania do świąt Zmartwychwstania
Pana, jest scena kuszenia Jezusa na pustyni. Chrystus, odpowiadając na pokusy szatańskie, pokazuje, że nie samym chlebem
żyje człowiek. Potrzebuje czegoś więcej, czegoś duchowego.
Aby to osiągnąć, musimy ćwiczyć nie tylko ciało.
Czterdzieści dni postu
Najstarsze świadectwa o praktykowaniu przez chrześcijan postu jako przygotowania do Paschy pochodzą z III w.
Tertulian (ok. +240 r.) podaje, że post trwał tylko 40 godzin,
w Wielki Piątek i Wielką Sobotę, ale był bardzo surowy. Pod
koniec tego samego wieku wydłużono go do tygodnia. Sobór
nicejski w 325 r. postanowił, że czas pokutny przed pamiątką
Zmartwychwstania Pańskiego trwać będzie 40 dni. W Kościele wschodnim rozpoczynano go osiem tygodni przed Wielkanocą, wyłączając z niego soboty i niedziele. Kościół Zachodni przyjmował sześć tygodni postu, bez niedziel, gdyż każda
niedziela jest pamiątką Zmartwychwstania Pana. Papież Grzegorz Wielki, pod koniec VI w., ujednolicił w całym Kościele
okres Wielkiego Postu, ustanawiając dokładnie 40 dni wielkopostnego przygotowania. Okres ten rozpoczyna się Środą Popielcową, kilka dni przed pierwszą niedzielą Wielkiego Postu.
Dlaczego właśnie 40 dni? Liczba 40 w Biblii jest „zarezerwowana” dla dzieł oczyszczenia i przygotowania. 40 dni trwał
deszcz i potop, Mojżesz przebywał na Synaju przez 40 dni i 40
nocy, 40 lat Izraelici błąkali się na pustyni… Chrystus pościł 40
dni na pustkowiu. Pamiętać jednak trzeba, że liczba 40 nie jest
rozumiana w Biblii w sensie matematycznym, lecz symbolicznym.
Popiół i pokuta
Popiół i ziemia w wielu religiach traktowane były jako znaki żałoby, pokuty i skruchy. Chrześcijanie przejmowali zwyczaje żydowskie i uznawali posypywanie się popiołem za znak
żałoby i oczyszczenia. Do liturgii Kościoła zwyczaj ten wprowadzono ok. IV w. i przeznaczony był dla osób publicznie odprawiających pokutę. Tradycja posypywania głów popiołem

wszystkich ochrzczonych na znak pokuty i jako rozpoczęcie
okresu Wielkiego Postu pojawiła się w VIII w. W XI w. stał się
on zwyczajem obowiązującym w Kościele katolickim dzięki
decyzji papieża Urbana II. Wtedy też Kościół postanowił, że
popiół używany do posypywania głów wiernych pochodzi ze
spalenia palm poświęconych w Niedzielę Palmową poprzedniego roku. Tak jest do dzisiaj.
Posypywanie głów popiołem w Środę Popielcową jest bardzo rozpowszechnione i cenione przez wiernych. Na początku Mszy św. kapłan święci popiół, by później czynić nim znak
krzyża na głowie wiernego, wypowiadając słowa: „Pamiętaj
człowiecze, że prochem jesteś i w proch się obrócisz” (por. Rdz
3, 19) lub „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (por. Mk 1,
15). Słowa te mają przypomnieć każdemu z nas o kruchości
ziemskiego życia, nieuchronności śmierci, a tym samym zmobilizować do podjęcia pracy duchowej nad sobą.
Chociaż Popielec nie narzuca obowiązku uczestnictwa we
Mszy św., to jednak nasze kościoły często są bardziej wypełnione niż w inne ważne uroczystości w ciągu roku. Dobrze
też, że zabieramy popiół do naszych domów, by posypać nim
głowy tych, którzy ze względu na chorobę czy podeszły wiek
nie mogą uczestniczyć w tym dniu we Mszy św. Pamiętajmy
jednak, że sam ryt nie wystarczy. Musi za nim iść jeszcze chęć
przemiany życia i konkretny wysiłek w codzienności.

Nabożeństwa wielkopostne
Posypanie głowy popiołem to tylko znak, że pragniemy
czas Wielkiego Postu przeżyć z Chrystusem, który przez modlitwę i post przygotowuje się do śmierci dla nas i dla naszego zbawienia. Wielki Post jest dla wierzących dobrą okazją do
głębokiej rewizji swojego życia. Wielkopostna liturgia pomaga
nam w przygotowaniu się do przeżywania radosnej tajemnicy
Zmartwychwstania Pańskiego. Stawia nam przed oczy trudną
i bolesną drogę, którą szedł Chrystus, by przynieść światu zbawienie. Przypomina też, że przez sakrament chrztu św. również
i my pragniemy podążać nią w ślad za Synem Bożym.
Zaplanujmy już teraz udział w nabożeństwach wielkopostnych. Droga Krzyżowa niech będzie dla nas przyglądaniem się
naszemu osobistemu życiu przez pryzmat osób i wydarzeń,
które odnotowane są w poszczególnych jej stacjach. Gorzkie
żale to nabożeństwo typowo polskie. Rozważanie Męki Pańskiej ma nam uświadomić wielką miłość Pana Jezusa do każ-

dego z nas i fakt, iż na naszej drodze krzyżowej nie jesteśmy
sami. On jest zawsze z nami, nawet jeśli nasze życie tak bardzo
różni się od Jego życia i przykładu, jaki nam daje.
Trudno sobie wyobrazić przemianę życia bez dobrego
przeżycia rekolekcji w tym świętym czasie. Na co dzień niejednokrotnie zapominamy o Bogu. Rekolekcje to czas szczególnego spotkania z miłującym Ojcem, to czas wyjścia na
pustynię, spojrzenia na prozę życia z dystansem, zrobienia
dobrych postanowień. Większość wiernych korzysta z sakramentu pojednania pod koniec Wielkiego Postu. Dobrze, że
tak jest, ale warto również rozpocząć ten święty czas od pojednania z Bogiem i ludźmi, by mając czyste serce lepiej być
przygotowanym na przyjęcie łaski Bożej, bez której nawet największy nasz wysiłek może okazać się daremny. Szczególną
pomocą w ćwiczeniach wielkopostnych jest udział we Mszy
św. To właśnie w Eucharystii Chrystus Pan zastawia dla każde-

go z nas podwójny stół: słowa i pokarmu na nieśmiertelność.
Nawet jeśli uczestnictwo w codziennej Mszy nie będzie możliwe, skorzystajmy z rozważań słowa Bożego. Początkiem przemiany życia człowieka jest bowiem słuchanie słowa Bożego
i wprowadzanie go w czyn. W Wielkim Poście biskupi zachęcają wiernych, by czynić refleksję nad „Kościołem – domem zjednoczonych Miłością”. Nie jesteśmy sami. Nie jesteśmy skazani
tylko na własne siły. Nie mamy walczyć o zbawienie w pojedynkę. Mamy odkrywać swoje miejsce w Kościele, wspierać
się nawzajem. Wspólnota to bogactwo darów i charyzmatów.
Trzeba, byśmy się na dary innych jeszcze bardziej otwierali,
ale też innych świadomie własnym dobrem ubogacali. Niech
więc okres Wielkiego Postu i pragnienie nawrócenia pomoże
nam w otwarciu się na innych, w dostrzeżeniu godności tych,
z którymi budujemy Kościół – nasz wspólny dom.
ks. Krzysztof Michalczak „Przewodnik Katolicki”

p OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu Kościół stawia przed
nami Chrystusa przebywającego przez czterdzieści dni na pustyni i kuszonego przez szatana. Rozpoczęty okres postu jest
dla nas czasem duchowego wysiłku i zmagania. Niech u progu Wielkiego Postu towarzyszy nam duch pokuty i pragnienie przemiany serc, o co w tych dniach modlimy się z całym
Kościołem.
2. W okresie Wielkiego Postu możemy uzyskać odpust zupełny, a więc darowanie kary doczesnej za grzechy odpuszczone
w sakramencie pojednania, jednak nie naprawione przez nas.
Warunkiem uzyskania odpustu jest wzbudzenie takiej intencji, stan łaski uświęcającej, wyrzeczenie się przywiązania do
grzechu, modlitwa w intencjach wyznaczonych przez papieża. Odpust zupełny można uzyskać: za udział w nabożeństwie
Drogi krzyżowej, w każdy piątek Wielkiego Postu; w każdą
niedzielę za udział w nabożeństwie Gorzkich żalów i za odprawienie przynajmniej trzydniowych rekolekcji.
3. W piątek nabożeństwo Drogi krzyżowej o godz. 16.30 dla
dzieci, o godz. 17.30 dla młodzieży i dorosłych a po nim Msza
św. W niedzielę o godz. 17.15 Gorzkie żale, a zaraz po nich
Msza św. Zachęcamy do licznego udziału w tych nabożeństwach. Nie odrzucajmy możliwości pogłębienia wiary i prawdziwego nawrócenia, pogłębienia naszej komunii z Bogiem.
4. Ofiary składane przy krzyżu adoracyjnym przeznaczone są
na kwiaty do Bożego Grobu. Bóg zapłać.
5. W okresie Wielkiego Postu możemy wesprzeć potrzebujących z naszej parafii, składając do kosza wystawionego w kościele dary żywnościowe.
6. Spotkanie rodziców dzieci z kl. III szkoły podstawowej,
przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej, będzie
w poniedziałek, 11 marca, na Mszy św. o godz. 18.00.
7. W środę 13 marca przypada 6. rocznica wyboru papieża
Franciszka. Posługę Ojca Świętego otoczymy naszą modlitwą
podczas Mszy Świętej.
8. Od środy, 13 marca do piątku, 15 marca, będą rekolekcje
dla młodzieży szkół ZSE i TZN.
9. W czwartek, 14 marca, po Mszy św. o godz. 18.00 zapraszamy na spotkanie Akcji Katolickiej.
10. W sobotę, 16 marca, zapraszamy na Mszę św. o godz.

17.00, będziemy się modlić za wstawiennictwem św. Jana
Pawła II, możemy składać karteczki z intencjami i ofiarami.
11. W sobotę, 16 marca rozpoczyna się X Edycja Diecezjalnej
Akademii Rodziny: o godz. 15.00; wykład inaugurujący Bp
Grzegorz Kaszak: „Niektóre aspekty Listu do Rodzin Gratissimam sane św. Jana Pawła II”. O godz. 16.40 – mgr Ewa Gawęcka: „Biblia w literaturze”. Spotkania odbywają się na Wydziale
Nauk o Ziemi w Sosnowcu, ul. Będzińska 60. Wstęp Wolny.
12. W drugą niedzielę Wielkiego Postu, 17 marca, w Kościele,
obchodzimy niedzielę Ad Gentes, Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami pod hasłem „Misjonarze mocą Ducha”.
Modlitwą, cierpieniem w intencji misji oraz ofiarami wyrażamy
braterską solidarność z 2004 naszymi misjonarkami i misjonarzami, którzy głoszą Ewangelię i dają świadectwo miłości Boga
i bliźniego w 99 krajach misyjnych. W tym dniu zbierane są
ofiary do puszek na rzecz Dzieła Pomocy „Ad Gentes”. Zebrane
ofiary są przeznaczone na wsparcie polskich misjonarzy.
13. W niedzielę, 17 marca, III niedziela miesiąca, ofiary składane na tacę przeznaczone są na prace prowadzone w naszym kościele.
14. Sakrament chrztu będzie udzielany w niedzielę, 17 marca
na Mszy św. o godz. 10.30. W piątek, 15 marca, po Mszy św.
o godz. 18.00 w salce odbędzie się katecheza dla rodziców
i chrzestnych. W katechezie tej powinni uczestniczyć również
chrzestni, którzy będą pełnili tę zaszczytną funkcję w innej parafii, po katechezie otrzymają zaświadczenie potwierdzające
udział. Błogosławieństwo dzieci na w niedzielę, 24 marca na
Mszy św. o godz. 12.00. Zgłoszenia w kancelarii parafialnej.
15. We wtorek, 19 marca, uroczystość św. Józefa, Oblubieńca
Najświętszej Maryi Panny i opiekuna Jezusa. Czczony jest On,
jako patron rodzin i całego Kościoła powszechnego. Święty
Józef jest wzorem dla mężów i ojców rodzin. Jego dyskretna,
ale jakże ważna obecność w życiu Jezusa i Maryi ukazuje nam,
jak ważna jest rola ojca w dobrym wychowaniu dzieci.
16. W piątek, 22 marca, na Mszy św. o godz. 18.00 będziemy
modlić się za wstawiennictwem św. Rity z Cascia, orędowniczki spraw najtrudniejszych. W czasie Mszy św. zostaną poświęcone róże, możemy składać karteczki z prośbami i podziękowaniami.

17. „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście
więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo”
(Łk 10, 2). Słowa, które Jezus skierował do apostołów, świadczą o tym, że Dobry Pasterz zawsze troszczy się o swoje owce.
Robi wszystko, aby „miały życie i miały je w obfitości” (J 10,
10). Jednocześnie zachęca nas do nieustannej prośby o tych,
którzy będą kontynuować Jego misję, aby Ewangelia była
głoszona ludziom wszystkich czasów. Rozpoczęty okres czterdziestu dni Wielkiego Postu niech będzie, w każdej wspólnocie parafialnej naszej diecezji, czasem modlitwy i pokuty
w intencji nowych powołań kapłańskich do diecezjalnego

seminarium, pod hasłem: „Razem szturmujemy niebo”. Prosimy kapłanów, osoby życia konsekrowanego oraz wszystkich
parafian o włączenie się w to dzieło. Każdy może wybrać sobie
dowolny dzień tegorocznego Wielkiego Postu, który przeżyje
o chlebie i wodzie, modląc się Litanią do św. Józefa, patrona
seminarium, w intencji nowych powołań. Zachęcamy do wpisania już dzisiaj swojego imienia i nazwiska oraz wybranej
daty na przygotowanej liście, którą Ksiądz Proboszcz w Wielki
Czwartek złoży w duchowym darze od parafii w sosnowieckiej katedrze.

5 INTENCJE MSZALNE

I Niedziela Wielkiego Postu 10.03.
9.00. † Otylię, Stefana w 3. r. śmierci, Wacława Kucypera
10.30.		 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Anioła
			 Stróża dla Magdaleny z okazji 18. r. urodzin
12.00. † Stanisława Jasek, gregorianka 10
18.00. † Mariannę, Władysława Ząbków
Poniedziałek 11.03.
17.00. † Anielę w 10. r. śmierci, Stanisława, Adama, Helenę,
			 Tomasza Kucypera; Mariannę, Piotra Wiejota
18.00. † Stanisława Jasek, gregorianka 11
Wtorek 12.03.
7.00. † Stanisława Jasek, gregorianka 12
18.00. 1) † Kazimierę Kuśmierek, od koleżanki Kazimiery
			 Cierniak
		 2) † Mariannę Juraszek-Jaworską, od sąsiadów
Środa 13.03.
17.00. † Stanisława Jasek, gregorianka 13
18.00. 1) † Władysławę, Józefa, Stanisława Faltyn
		 2) Za zmarłych z rodziny Cierpiców i Wdowiaków
Czwartek 14.03.
17.00. † Stanisława Jasek, gregorianka 14
18.00. 1) † Helenę Machura, od sąsiadów z ul. Tysiąclecia 8
		 2) † Danielę Sztuk
Piątek 15.03.
17.00. † Stanisława Jasek, gregorianka 15
18:00 † Irenę w 1. r. śmierci, Ryszarda w 7. r. śmierci Żarskich
Sobota 16.03.
7.00. 1) † Stanisława Jasek, gregorianka 16
		 2) Msza św. dziękczynna za wstawiennictwem św.
			 Jana Pawła II, za pracowników przychodni Duo
			 Medic im. św. Jana Pawła II o dary Ducha Świętego
			 dla nich, a także za wszystkich pacjentów oraz
			 o życie wieczne dla zmarłych pacjentów
18:00. 1) Za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, oraz
			 w intencji kapłanów i o nowe powołania kapłańskie
			 i zakonne, od Żywego Różańca
		 2) O Boże błogosławieństwo opiekę Matki Bożej,
			 zdrowie i szczęśliwą operację w 75. r. urodzin dla
			 Stanisława; oraz i wszelkie potrzebne łaski dla
			 Barbary, Doroty, Dominiki, Tomasza

II Niedziela Wielkiego Postu 17.03.
9.00. † Henryka Wiśniewskiego; Stanisława Denkiewicza
10.30.		 Chrzty: Nikodem Gawron, Hanna Płoszejowska
12.00. † Stanisława Jasek, gregorianka 17
18.00. † Józefę Szul z racji imienin, od męża i dzieci
Poniedziałek 18.03.
17.00. † Stanisława Jasek, gregorianka 18
18.00. † Kazimierę Kuśmierek, od koleżanek z pracy synowej
Wtorek 19.03. Uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP
7.00. † Stanisława Jasek, gregorianka 19
18.00. † Józefa Skowron, zmarłą żonę Annę i syna Adolfa
Środa 20.03.
17.00. † Stanisława Jasek, gregorianka 20
18.00. 1) † Józefa, Józefę Podstawa
		 2) † Stanisława Pileckiego, od żony, córki i wnuczki
Czwartek 21.03.
17.00. † Stanisława Jasek, gregorianka 21
18.00. † Kazimierę Kuśmierek, od sąsiadów
			 z ul. Dmowskiego 32
Piątek 22.03.
17.00. † Teresę Goska w 14. r. śmierci
18:00 1) † Stanisława Jasek, gregorianka 22
		 2) † Zbigniewa Abratańskiego; Mariana Kozerę
Sobota 23.03.
7.00. † Stanisława Jasek, gregorianka 23
18:00. † Helenę, Irenę, Władysława Gajewskich, zmarłych
			 z ich rodzin; Józefa, Józefę Rychlik
!
III Niedziela Wielkiego Postu 24.03.
9.00. † Magdalenę, Jana, Piotra, Władysława Kramarz,
			 od wnuczki z rodziną; oraz zmarłych z rodziny
			 Szlachtów i Zagajewskich
10.30. † Stanisława Jasek, gregorianka 24
12.00.		 Roczki:
18.00. † Jadwigę Megger w 30. r. śmierci; Antoniego
			 Zielińskiego w 60. r. śmierci
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