
+*+*+* Ogłoszenia duszpasterskie *+*+*+  

1.Bóg zapłać rodzinom sprzątającym nasz kościół w minionym tygodniu. 
O zatroszczenie się o porządek w kościele i wokół niego prosimy 
rodziny: Barbary i Mariusza Klepak, Magdaleny i Łukasza Pondel, 
Anny i Stanisława Pondel. 

2.Bóg zapłać za ofiary na cele parafialne. Złożyli je: P. Gabriela i Rafał 
Dziura 240 zł. 

3.Msze św. w tygodniu będą: poniedziałek i czwartek rano o godz. 7
00

, 
pozostałe dni o godz. 17

00. W środę Nowenna do Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy. W piątek o godz. 17

00 Droga Krzyżowa i Msza św. 
4.W sobotę spotkanie z rodzicami dzieci kl. III. 
5.W niedzielę wielkopostny porządek liturgiczny: Msza św. rano o godz. 

8
00, następnie po południu Gorzkie Żale o godz. 15

00 a po nich druga 
Msza św. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

               

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO JANA (J 2, 13–25) 

Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus przybył 
do Jerozolimy. W świątyni zastał siedzących za 
stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, 
baranki i gołębie. Wówczas, sporządziwszy sobie bicz 

ze sznurów, powypędzał wszystkich ze świątyni, także 
baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły 
powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, 
rzekł: «Zabierzcie to stąd i z domu mego Ojca nie róbcie targowiska!» 
Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: «Gorliwość o dom Twój 
pochłonie Mnie». W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: «Jakim 
znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?» Jezus dał im 
taką odpowiedź: «Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni wzniosę ją na 
nowo». Powiedzieli do Niego Żydzi: «Czterdzieści sześć lat budowano 
tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?» On zaś mówił 
o świątyni swego ciała. Gdy zmartwychwstał, przypomnieli sobie Uczniowie 
Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i Słowu, które wyrzekł Jezus. Kiedy 
zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu 
uwierzyło w Jego imię, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie 
zawierzał im samego siebie, bo wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego 
świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co jest w człowieku. 
 

SŁOWO OBJAŚNIENIA DO SŁOWA BOŻEGO 

Jezus przychodzi do świątyni, gdzie panuje wielki bałagan, bo z domu Jego Ojca 
urządzono targowisko. Religia żydowska nakazywała składanie ofiar w świątyni, 
m.in. ze zwierząt. Więc gdzież urządzić handel nimi? Tam, gdzie będzie najbliżej 
miejsca kultu. Dla wszystkich było to wygodne – kapłani mieli zapewnione 
zwierzęta na ofiary, pielgrzymi łatwy dostęp do nich, hodowcy i handlarze zbyt, 
a bankierzy wymieniający pieniądze z różnych krajów i stron Świata, pewny zysk. 

TYGODNIK PARAFIALNY 

Nieustającej 

Westchnienie… 
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 +*+*+* *+*+*+ 
WYDANIE 
3/2020(38) 

TYDZIEŃ 10(99)/2021 

INTENCJE MSZALNE W NADCHODZĄCYM TYGODNIU: 

Dzień tyg.: 8.III – 14.III 2021 

poniedziałek + Janina Pelczarska 

wtorek + Jadwiga Sierżęga 

środa + Maria, + Antoni Kuźniar 

czwartek + Janina Pelczarska 

piątek + Edward Tajchman 

sobota + Józef, + Marianna, + Walenty Tajchman 

niedziela + Janina Pelczarska, od samorządu wsi Niziny 

 

 

Wszystkim Paniom 
w Dniu Kobiet Życzymy: 

Sukcesów  w odnowieniu obrazu Bożego 
w sobie i w przywracaniu wielkości mężczyzn 

na tym Świecie oraz radości z owoców 
współpracy z Bogiem – w prowadzeniu 
wszystkich do Nieba… za przyczyną 

i z pomocą Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

08.03.2021r. OGŁOSZENIE SPECJALNE 


