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 3 marca 2019 r. 

WW  CCIIEENNIIUU  

BBAAZZYYLLIIKKII  
PPIISSMMOO  PPAARRAAFFIIII  TTRRÓÓJJCCYY  ŚŚWW..  WW  JJAANNOOWWIIEE  PPOODDLLAASSKKIIMM  

-do użytku wewnętrznego- 

 

    
VIII Niedziela zwykła 

Łk 6, 39-45 

Z obfitości serca mówią usta 

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 

Jezus opowiedział uczniom przypowieść: 

«Czy może niewidomy prowadzić 

niewidomego? Czy nie wpadną w dół 

obydwaj? Uczeń nie przewyższa 

nauczyciela. Lecz każdy, dopiero w pełni 

wykształcony, będzie jak jego nauczyciel. 

Czemu to widzisz drzazgę w oku swego 

brata, a nie dostrzegasz belki we własnym 

oku? Jak możesz mówić swemu bratu: 

„Bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest 

w twoim oku”, podczas gdy sam belki w 

swoim oku nie widzisz? Obłudniku, usuń 

najpierw belkę ze swego oka, a wtedy 

przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka brata 

swego. Nie ma drzewa dobrego, które by 

wydawało zły owoc, ani też drzewa złego, 

które by dobry owoc wydawało. Po własnym 

owocu bowiem poznaje się każde drzewo; 

nie zrywa się fig z ciernia, ani z krzaka 

jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry 

człowiek z dobrego skarbca swego serca 

wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego 

skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca 

mówią jego usta». 

 

Rozważanie 

Czemu to widzisz drzazgę w oku 

swego brata, a nie dostrzegasz 

belki we własnym oku (Łk 6, 

41). Belka w naszym oku to 

brak otwartości w patrzeniu na 

drugiego człowieka, to 

podejrzliwość, brak zaufania. 

Pragniemy uchodzić za 

porządnych ludzi, a 

podejrzliwie patrzymy na 

innych. Hipokryzja. Być może 

bierze się ona stąd, iż szukamy 

ludzi bez skazy, doskonałych. 

Przykro, ale „ten, kto chce 

znaleźć przyjaciela bez wad, 

nigdy go nie znajdzie” – mówią 

ludzie doświadczenie. Powód 

jest prosty: nie ma ludzi bez 

wad, nie ma idealnego 

człowieka, są tylko prawdziwi 
ludzie. 
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PPOONNIIEEDDZZIIAAŁŁEEKK  ––  44  mmaarrccaa  

77..0000    11..  ++KKaazziimmiieerręę  zz  rraaccjjii  iimmiieenniinn,,  JJaannaa,,  zzmm  zz  rrooddzz  KKaappłłaannóóww,,  

KKoottllaarrcczzuukkóóww  

22..  ++AAnnnnęę  ww  88  rr..,,  SSttaanniissłłaawwaa,,  EEllżżbbiieettęę,,  HHeennrryykkaa,,  KKaazziimmiieerręę,,  

KKaazziimmiieerręę,,  SSttaanniissłłaawwaa,,  zzmmaarrłłyycchh  ddzziiaaddkkóóww  zz  oobbuu  ssttrroonn  ––  ooff..  

RRooddzziinnaa  

33..  ++JJóózzeeffaa  WWeerreemmcczzuukkaa  ww  3300  ddzz  

1177..0000  11..  ++KKrrzzyysszzttooffaa  ZZiieelliińńsskkiieeggoo  ––  ooff..  ssąąssiieeddzzii  

22..  ++HHeelleennęę  ww  ((rr..)),,  AAlleekkssaannddrręę,,  BBrroonniissłłaawwęę,,  ZZooffiięę,,  FFrraanncciisszzkkaa  

WWTTOORREEKK  ––  55  mmaarrccaa  

77..0000    11..  ++HHeennrryykkaa  DDaanniilleewwiicczzaa  ––  ooff..  rrooddzziinnaa  

22..  ++EEuuggeenniięę  JJaakkuubbiiuukk  ww  3300  ddzz  

1177..0000  11..  DDzz  ––  bbłł  ww  5500  rr..  uurrooddzziinn  EEwwyy  oo  BBoożżee  bbłł  ii  ooppiieekkęę  MMBB  ––  ooff..  MMąążż  zz  

ssyynnaammii  

22..  ++KKrrzzyysszzttooffaa,,  zzmmaarrłłyycchh  rrooddzziiccóóww  zz  oobbuu  ssttrroonn,,  zzmm  zz  rrooddzz  

GGóórrnniicckkiicchh  ii  PPooppkkóóww  ––  ooff..  rrooddzziinnaa  

ŚŚRROODDAA  ––  66  mmaarrccaa  

77..0000    ++AAnnnnęę  ww  ((rr..)),,  HHeennrryykkaa,,  JJaanniinnęę,,  JJaannaa,,  zzmm  zz  rrooddzz  BBaarrbbaarreewwiicczzóóww,,  

CCiieenniiuucchhóóww,,  FFrraanncczzuukkóóww,,  SSeemmeenniiuukkóóww,,  dduusszzee  ww  cczzyyśśććccuu  cciieerrppiiąąccee  

––  ooff..  rrooddzziinnaa  

99..0000  ++KKrryyssttyynnęę  DDzziieemm  ––  ooff..  rrooddzziinnaa  

1177..0000  11..  WW  iinntteennccjjii  uucczzeessttnniikkóóww  nnoowweennnnyy  ddoo  MMBBNNPP  

22..  ++GGeennoowweeffęę  HHuurrbbaańńcczzuukk  ww  3300  ddzz  

CCZZWWAARRTTEEKK  ––  77  mmaarrccaa  

77..0000  11..  ++KKrryyssttyynnęę  DDzziieemm  ––  ooff..  KKoolleeżżaannkkii  ii  kkoolleeddzzyy  zzee  ssttuuddiióóww  ccóórrkkii  JJoollii  

22..  ++UUrrsszzuullęę  ww  ((rr..)),,  WWaaccłłaawwaa,,  MMaaggddaalleennęę,,  JJaannuusszzaa  

1177..0000  11..  ++zzmmaarrłłyycchh  zz  rrooddzz  DDeemmcczzuukkóóww,,  DDeemmiiaakkóóww,,  NNiittyycchhoorruukkóóww  ––  ooff..  

HHeennrryykk  

22..  ++WWaallddeemmaarraa  ZZiioommkkoowwsskkiieeggoo  ––  ooff..  RRooddzziinnaa  BBaallaakkóóww  

  

PIĄTEK – 8 marca 

7.00 ++WWiikkttoorraa  ww  ((rr..)),,  KKaarroolliinnęę,,  SSttaanniissłłaawwaa,,  dduusszzee  ww  cczzyyśśććccuu  cciieerrppiiąąccee  ––  

ooff..  rrooddzziinnaa 

17.00 1. +Zdzisława, Radosława, Kazimierę, Tadeusza, Stanisława – of. 

Krystyna Czarnecka 

2. W intencji Kobiet 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SSOOBBOOTTAA  ––  99  mmaarrccaa  

77..0000  11..  ++ZZooffiięę  ww  ((rr..)),,  HHoonnoorraattęę,,  JJaannaa,,  AAlleekkssaannddrraa,,  JJaanniinnęę,,  MMaarriiaannnnęę  

22..  ++MMaarrkkaa  MMaammrruukkaa  

1177..0000  11..  ++TTaaddeeuusszzaa  ww  ((rr..)),,  BBrroonniissłłaawwęę,,  SSłłaawwoommiirraa,,  AAnnddrrzzeejjaa,,  zzmm  zz  rrooddzz  

BBoocchheennkkóóww  ii  MMaattwwiieejjcczzuukkóóww  ––  ooff..  rrooddzziinnaa  

22..  ++SSttaanniissłłaawwęę  PPllaażżuukk  ww  3300  ddzz  

NNIIEEDDZZIIEELLAA  ––  1100  mmaarrccaa  

88..0000  11..  ++ZZyyggmmuunnttaa  KKoorroollcczzuukkaa  ––  ooff..  ŻŻoonnaa  

22..  ++KKrryyssttyynnęę  KKęęppiińńsskkąą  ––  ooff..  BBrraatt  zz  rrooddzziinnąą  

99..3300  11..  ++SStteeffaanniięę  ii  JJuulliiaannaa  SSookkoolluukkóóww  ––  ooff..  SSyynnoowwee  zz  rrooddzziinnyy  

22..  ++MMaarriięę  MMaajjeewwsskkąą  ww  11  rr..  

33..  ((ppoozzaa  ppaarraaffiiąą))  ++MMiikkoołłaajjaa,,  MMaarriiaannnnęę,,  ŁŁuukkaasszzaa,,  EEllżżbbiieettęę,,  AAnnnnęę,,  

MMaarriiaannnnęę,,  ZZeennoobbiięę,,  AAnnnnęę,,  AAddaammaa,,  TTaattiiaannęę  ––  ooff..  AAnnnnaa  CCaarruukk  

1111..3300  11..  ++SSttaanniissłłaawwęę  ii  AAnnttoonniieeggoo  NNiieeśścciioorruukkóóww  ––  ooff..  ssyynn  

22..  ++TTeeooffiillęę,,  WWiittoollddaa,,  MMaarriiaannaa,,  JJóózzeeffaa,,  ddzziiaaddkkóóww,,  zzmm  zz  rrooddzz  

AAddaammiiuukkóóww,,  PPiieeńńkkoowwsskkiicchh,,  SSookkoolluukkóóww,,  dduusszzee  ww  cczzyyśśććccuu  cciieerrppiiąąccee  

1177..0000  ++JJaanniinnęę  ww  66  rr..,,  FFrraanncciisszzkkaa,,  KKaazziimmiieerrzzaa,,  zzmm  zz  rrooddzz  SSookkoolluukkóóww  ii  

KKoonnddeerróóww  ––  ooff..  ccóórrkkaa  



3.03.2019 VIII Niedziela zwykła 

1. Kościół w Polsce już po raz 52. podejmuje ważną inicjatywę, jaką jest 

Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Rozpoczynamy ją dzisiaj - w niedzielę 

przed Popielcem, nawiązując do tradycji chrześcijańskiej, polegającej na 

wynagradzaniu za grzechy popełnione w czasie zabaw karnawałowych. Główną 

ideą Tygodnia jest włączenie wiernych w nurt przebłagania za pijaństwo i inne 

grzechy, wynikające z uzależnień. Jest to czas refleksji, modlitwy i pokuty w 

intencji tych, którzy nadużywają napojów alkoholowych czy zniewoleni są 

innymi nałogami. 

2. W  środę  rozpoczynamy  Wielki  Post. W  środę  Popielcową  obowiązuje  

post  ścisły,  to znaczy  jeden  posiłek  do  syta bez  mięsa. Msze Święte będą 

sprawowane o godzinie 7.00, 9.00 i 17.00. 

 

3. W środę po Mszy Świętej wieczorowej odbędzie się spotkanie dla 

kandydatów do bierzmowania i ich rodziców. 

 

4. W  tym tygodniu wypada  I  czwartek  miesiąca – wystawienie 

Najświętszego Sakramentu o  g.  16.00 

 

5. Nabożeństwa w Wielkim Poście w naszej parafii: Gorzkie  Żale,  z  udziałem  

w  których  jest  związany  odpust,  będą  odprawiane    w  niedzielę  po  Mszy  

o  g.  11.30. 

  

6. Koronka  do  Miłosierdzia  Bożego  będzie  odprawiana  w  każdy  piątek o  

g. 16.00,  a  zaraz  po  tym Droga  Krzyżowa dla  dzieci  i  młodzieży,  a  

następnie  Msza  św. Wychodząc na  przeciw  potrzebom  duchowym 

pracujących  będzie  odprawiana  po raz  drugi  Droga  Krzyżowa  w  piątki  o  

g.  17.30. W  czasie   Drogi Krzyżowej,  wzorem  lat  ubiegłych,  będzie 

zbierana  taca na kwiaty do  Grobu Pańskiego. 

 

7. W piątek pół godziny przed Drogą Krzyżową o godz. 15.30 odbędzie się 

zbiórka ministrantów, natomiast po Mszy Świętej wieczorowej spotkanie KSM 

8. Codziennie od  najbliższej niedzieli  tj.  10  marca  do 19 marca włącznie 

zapraszamy do Szpak na nowennę do św. Józefa, która rozpoczyna się o godz. 

19:30. 19 marca  odpust pod przewodnictwem ks. bpa  Kazimierz  Gurdy w 

Szpakach. 

9. Za  tydzień  PZC  przeprowadzi  zbiórkę  do  puszek  na  rodzinę  w  Aleppo. 

GHADER  HANNA  ma  36  lat  z  rodzeństwem GEORGET  lat  17  i  



YEGHISH   lat  15. Rodzice  tego  rodzeństwa  zginęli  w  czasie  wojny. 

Ghader  opiekuje  się  rodzeństwem,  które  jest  jeszcze  bardzo  młode. Resztę  

informacji  podamy  za  tydzień 

10. Wzorem lat ubiegłych PZC włącza się w akcję „Skarbonka Miłosierdzia”. 

Za tydzień po każdej Mszy Świętej wolontariusze będą rozprowadzać 

tekturowe skarbonki. Zachęcamy do wzięcia udziału w akcji. 

11. Członków Kół Żywego Różańca zachęcamy do wzięcia udziału w 

Kongresie Kół Żywego różańca w Radzyniu Podl., które odbędzie się 16 marca. 

Informacje i zapisy u pani Agnieszki Caruk. 

12. Bóg  zapłać  za  ofiary na  kościół: 1000  zł. – bezimiennie  z  ul. 

Narutowicza -  II  stacja  DK, 1000  zł. – bezimiennie  z  ul. Kościuszki-  I  

stacja  DK, 1000  zł.– Krystyna  i  Bogdan  Romaniuk z Błonia-  XII  stacja  

DK, bezimienna z ul. Piłsudskiego – 100 zł 

 

 


