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 Ziarno, które wpadłszy w ziemię obumrze, przynosi plon obfity 

Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też 
niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, 
i prosili go, mówiąc: „Panie, chcemy ujrzeć Jezusa”. Filip poszedł i powiedział 
Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. A Jezus dał im taką 
odpowiedź: „Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, 
zaprawdę powiadani wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, 
zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto miłuje swoje 
życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie 
wieczne. A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i 
mój sługa. A jeśli kto ś Mi służy, uczci go mój Ojciec. Teraz dusza moja doznała lęku i 
cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Nie, właśnie dlatego 
przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, uwielbij imię Twoje”. Wtem rozległ się głos z nieba: 
„I uwielbiłem, i znowu uwielbi ę”. Tłum stoj ący usłyszał to i mówił: „Zagrzmiało!” 
Inni mówili: „Anioł przemówił do Niego”. Na to rzek ł Jezus: „Głos ten rozległ się nie 
ze względu na Mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. 
Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony. A Ja, gdy zostanę nad ziemię 
wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie”. To powiedział zaznaczając, jaką 
śmiercią miał umrzeć. 

��� 
Kto łapczywie chwyta życie, może nie zauważyć Boga. On nie narzuca się człowiekowi. 
Łatwo Go stracić z oczu, gdy szuka się zaspokojenia własnych pragnień. Chrystus 
proponuje drogę odwrotną: zapomnijmy o sobie, oddajmy Bogu to, co dla nas drogie... 
a gdy już powierzymy Mu całych siebie, wtedy w zamian otrzymamy Jego samego. I to 
nam wystarczy. 
 

 

        
Dzieci i młodzież dziękuj ą o. Bogusławowi za głoszone do wiernych Słowo Boże. Ojciec 
Bogusław żywo interesował się również innymi problemami parafii. 
 



 
OGŁOSZENIA 

1. Zapraszamy na Drogę Krzy żową w najbliższy piątek o godz. 18.00 i Gorzkie Żale 
    w niedzielę po sumie o godz. 12.00. 
2. Bardzo proszę zapisywać chorych, których z Ks. Waldemarem będziemy 
    odwiedzać 1 kwietnia /środa/ od godz. 9.00. 
3. Przypominam o zmianie czasu z zimowego na letni z soboty na niedzielę, 
    tj. z 28 / 29 marca (2.00 > 3.00). Śpimy niestety krócej. 
4. W środę po nowennie i w piątek po Drodze Krzyżowej będą do nabycia palmy    
    wykonane przez Par. Zespół Caritas. Zebrane ofiary będą przeznaczone na zakup    
    art. chem. dla rodzin wielodzietnych. 
5. Informujemy, że w dniach 22-23 maja odbędzie się pielgrzymka na trasie: 
    Czerniewice-Oświęcim-Wadowice-Kalwaria Zebrzydowska-Łagiewniki 
    -Wieliczka-Czerniewice. Koszt pielgrzymki – 160 zł. Zapewniamy przewodników,  
   2 obiady, śniadanie /23 V/, nocleg i przejazd. Przewodnikiem duchowym będzie 
   Ks. Krzysztof . Zapisy, wraz z wpłatą w wysokości 50 zł, przyjmować będzie  
   Ks. Proboszcz po Mszach św. /należy również podać PESEL i adres/  
   Szczegółowy plan pielgrzymki w załączeniu.  

��� 
SAKRAMENTALNY ZWI ĄZEK MAŁ ŻEŃSKI MAJ Ą ZAMIAR ZAWRZE Ć: 

� Krzysztof Gumuła, kaw. z par. Zofijówka i Katarzyna Szydłowska,   panna 
     z par. tut.; 
� Grzegorz Szczur, kaw. z Sadykierza i Agnieszka Janas, panna z par. tut.; 
� Marcin Wasiak, kaw. z par. tut. i Justyna Budzyńska, panna z Warszawy. 

 
��� 

 UŚMIECHNIJ SI Ę 
Siedzi baca pod drzewem i dłubie świątka, gdy nagle samochód uderza w pobliskie drzewo. 
Podbiega policjant i pyta: 
- Baco, widzieliście ten wypadek?  
- Ano widziołech.  
- No to jak to było?  
- Widzicie panocku to dzewo?  
- Widzę, odpowiada policjant.  
- No, a oni nie widzieli. 
 

 
INTENCJE 

                                               PONIEDZIAŁEK 30. 03. 2009. 
18.00 Za +Mieczysława Kmitę. 
                                                     WTOREK 31. 03. 2009 
18.00 int. wolna 
                                                              ŚRODA 01. 04. 2009 
  9.00 Dzień Chorych. 
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
          O Boże błogosławieństwo dla Gabrieli Włodarczyk.  



Za +Wiesława Drożdża w 29 rocz. śmierci, Mariann ę, Stanisława, Walerię 
       i Jana Kobyłeckich; 
     +Zofię Skoneczną /int. od rodziny Świderków/; 

               +Jadwigę Bałut /popogrzebowa/; 
               +Mieczysława Sowika /int. od syna Ryszarda z rodziną/; 

                                   CZWARTEK 02. 04. 2009 
18.00 Msza św. czcicieli o. Pio.  Za wstawiennictwem o. Pio o dar nawrócenia dla  
                  grzeszników /int. Koła Różańcowego o. Pio/. 
                                                      PIĄTEK 03. 04 2009 

I piątek miesiąca 
17.30 Spowiedź. 
18.00 Droga Krzyżowa. 
18.30 Za +Eleonorę i Feliksa Golców /int. od syna Jerzego/. 
                                                      SOBOTA 04. 04. 2009 
18.00 Za +Kazimierę, Kazimierza, Bernarda Rogulskich i Bronisława Tworskiego. 
  
                                                      NIEDZIELA 05. 04. 2009. 

NIEDZIELA PALMOWA 
  9.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Stanisława Kępa z racji 80 rocz. urodzin.  
           Za +Martę i Henryka Golców; 
                 +Zofię Skoneczną /popogrzebowa/; 
                 +Józefę i Kazimierza Haraśnych /int. od córki Teresy/; 
                 +Ewę w 6 rocz. śmierci i cr. K ępów; 
                 +Czesława i Zofię Matysiaków, Stanisławę i Stanisława Klimczaków 
                   oraz Kazimierza Pasika; 
                 +Jana Piaskowskiego w 2 rocz. śmierci; 
                 +Jana Jasnowskiego, Eugenię, Stanisława i Józefa Lewandowskich; 
                 +Jana Skonecznego /int. od wnuczki Bożeny z rodziną/; 
                 +Mariannę Skoneczną /int. od wnuczki Krystyny z rodziną/; 
                 +Jana Szczepańskiego /int. od brata z rodziną/; 
                 +Adama Plutę /int. od brata Andrzeja z rodziną/; 
                 +Ryszarda Rybaka; 
                 +Grzegorza Milewskiego, rodzeństwo i rodziców Milewskich; 
                 +Mariusza Kościechę i cr. Kowalczyków i Sygitowiczów; 
                 +Walerii w 9 rocz. śmierci, Jana, Jerzego i Ewy Dobrowolskich;  
                 +Władysława i Annę Szymańskich, cr. Rogulskich i Henryka  
                   Duchnowskiego; 
                 +Józefa Skonecznego, Zofię Skoneczną, Władysława Sawickiego,Zygmunta  
                   Świderka, cr. Skonecznych i Sawickich / int. od Jasi z rodziną/;  
                 +Jana w 2 rocz. śmierci, Stefana i Mariana Piaskowskich oraz Zofię, 
                   Ludwika i Józefa Pijanowskich.                 
12.00 O Boże błogosławieństwo dla Urszuli i Marcina w 12 rocz. ślubu oraz dla ich  
                  córek Oli i Izy.    
18.00 Za +Henryka Kwiatkowskiego. 
 
 


