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9 marca – Środa Popielcowa, inaczej zwana Popielcem, to w kościele pierwszy dzień 
Wielkiego Postu.Jest to dzień pokutny, w którym obowiązuje ścisły post. W obrządku 
rzymskim w czasie mszy odprawianej w ten dzień kapłan posypuje wiernym głowę 
popiołem i czyni znak krzyża mówiąc "Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię" lub "Z 
prochu powstałeś i w proch się obrócisz". Popiół do posypywania głów tradycyjnie 
otrzymuje się przez spalenie palm poświęconych w ubiegłoroczną Niedzielę Palmową. 
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EWANGELIA NA DZIEWI ĄTĄ NIEDZIEL Ę ZWYKŁ Ą                  Mt 7,21-27 

Dom zbudowany na skale i dom zbudowany na piasku. 

Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie każdy, który Mi mówi: "Panie, Panie!", 
wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w 
niebie. Wielu powie Mi w owym dniu: "Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą 
Twego imienia, i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy 
wielu cudów mocą Twego imienia?" Wtedy oświadczę im: "Nigdy was nie znałem. 
Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości!" Ka żdego więc, kto tych 
słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który 
dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i 
uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, 
kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem 
nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, 
zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki".  

 
●●● 

 
Chrystus dziś wskazuje na swoje słowa jako na fundament naszego budowania: 
„ Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem 
roztropnym, który dom swój zbudował na skale”.(Mt 7, 24). W tych słowach 
Chrystusowi nie chodzi tylko o słowo Jego ust, ale chodzi o Niego samego. On bowiem 
jest Słowem Bożym Wcielonym, najdoskonalszym, najpełniejszym, przez które Bóg 
najpełniej się wypowiada. Przyjąć słowa Chrystusa, to znaczy przyjąć Jego całego: 
prawdy, które głosi; wzór życia, jaki nam pozostawił; łaski jakich nam udziela w 
sakramentach świętych; przyj ąć Jego osobiście w Eucharystii. I tylko tak przyj ęty 
Chrystus może stać się fundamentem, który będzie odporny na deszcze, potoki i 
wichry. 
Kto chce budować na innym fundamencie niż Chrystus, ten jest „głupcem” i może być 
pewien, że jego dom szybko się zawali, bo zbudowany jest na piasku. Wielu jest 
dzisiaj, którzy chcą budować swoje życie na oszustwie, nieuczciwości, kłamstwie itp. 
Przez chwilę będą szczęśliwi, ale gdy pojawią się deszcze i wichry wszystko się 
rozpadnie i nie będzie łatwo odbudować na nowo swojego życia, naprawić wyrządzone 
krzywdy i zło. 
Bóg każdemu z nas dał wolną wolę, która sprawia, że człowiek sam dokonuje 
wyborów w swoim życiu. Bóg to szanuje i już przez Mojżesza daje człowiekowi 
możliwość wyboru jak słyszeliśmy w pierwszym czytaniu: „kładę dziś przed wami 
błogosławieństwo albo przekleństwo. Błogosławieństwo jeśli usłuchacie poleceń waszego 
Pana Boga (…); przekleństwo, jeśli nie usłuchacie poleceń waszego Pana Boga" (Pwt 
11, 26 – 28). 
Obyśmy byli godni tego błogosławieństwa, dlatego bądźmy roztropnymi 
budowniczymi swojego życia, gdzie kamieniem węgielnym jest nie kto inny, ale sam 
Chrystus. 



 
OGŁOSZENIA 

1.W najbliższą środę zwaną Popielcową rozpoczynamy czas Wielkiego Postu. 
   Dlatego zapraszam w tym dniu na Msze św. o godz. 9.00 i 17.00. Postarajmy się 
   również o zachowaniu postu ścisłego. 
2. W piątek 11 marca zapraszam na pierwszą w tym roku Drogę Krzy żową o g. 16.00 
   i Mszę św. o godz. 16.30. Przypominam, że za udział w Drodze Krzyżowej i przyjęcie 
   Pana Jezusa w czasie Mszy św. można uzyskać odpust zupełny za siebie lub kogoś 
   zmarłego. Na te nabożeństwo zapraszam szczególnie przygotowujących się do  
   I Komunii św., Rocznicy i Bierzmowania. 
3. Odpust zupełny w okresie Wielkiego Postu można również uzyskać za udział 
   w Gorzkich Żalach. Będziemy je śpiewać w każdą niedzielę po Mszy św. o g. 12.00. 
4. Zwyczajem lat ubiegłych w okresie Wielkiego Postu zbierana jest ofiara na kwiaty  
   do Grobu Pana Jezusa i jednocześnie na Seminarium Duchowne jako tzw. zbiórka 
   wiosenna. Dlatego zwracam się z uprzejmą prośbą o zebranie tych ofiar. Ich 
   wysokość z poszczególnych miejscowości będę czytał w każdą niedzielę. 
  

●●● 
ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODSZEDL: 

Śp. Jan Sobczak – pokój jego duszy. 
 

●●● 
UŚMIECHNIJ SI Ę 

Co by sie stało, gdyby mężczyźni tak naprawde rządzili swiatem?  

1. Święto Kobiet 8 marca zostałoby przeniesione na 29 lutego. 
2. Krawata można nie wiązać.  
3. Operacja powiększenia piersi byłaby refundowana przez NFZ.  
4. Wszystkie kobiety miałyby to samo imię - dla uproszczenia.  
5. Wszystkie kobiety miałyby alergię na złoto, futra i drogie kamienie.  
6. Bikini byłoby najlepszym ubraniem bizneswomen.  
7. Kobiety miałyby wreszcie to, o czym tak marzą - pracowałyby na wszystkich 

stanowiskach. A mężczyźni byliby na zasiłkach, ale za to wysokich... 

Mała Ewa wraca rozpromieniona z katechezy. Mama pyta ją co takiego powiedziała im 
dzisiaj pani katechetka. 
- Mówiła o Adamie i o mnie – odpowiedziała dumnie dziewczynka. 

Doświadczony ksiądz z duszpasterstwa pielgrzymkowego na pierwszym postoju w mieście 
daje zawsze takie samo ostrzeżenie (ponoć skutkuje na sto procent!): 
- Proszę państwa, spotykamy się tutaj za godzinę. 
Kto spóźni się pięć minut, za karę musi nam zaśpiewać jakąś pieśń. 
Kto spóźni się dziesięć minut, musi zaśpiewać i do tego jeszcze zatańczyć. 
A kto spóźni się piętnaście minut, może śpiewać i tańczyć tak długo, jak tylko zechce, ale to 
mu nic nie pomoże, bo autokaru już nie będzie.  



 
INTENCJE 

                                                PONIEDZIAŁEK  07. 03. 2011 
16.00 ………. 
                                                   WTOREK  08. 03. 2011 
16.00 O Boże błogosławieństwo dla Kobiet z racji ich Święta. 
                                                            ŚRODA  09.03. 2011 
  9.00 ………. 
17.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
          Za +Stanisława Domańskiego /int. od chrześniaka Jarka/. 
                +Piotra Rokickiego /int. od Kamila Pawlaka ze znajomymi/; 
                +Edwarda Kwiatkowskiego; 
                +cr. Lewandowskich, Pacochów, dziadków, cr Miniaków i dusze 
                  w czyśćcu cierpiące; 
                + Mariannę Gabryszewską /int. od córki Heleny z rodziną/;  
 
                                                                 CZWARTEK  10. 03. 2011 
16.00 ……….  
                                                   PIĄTEK  11. 03. 2011 
16.00 Droga Krzyżowa.  
           Za +Bronisławę, Stanisława i Józefa Gradów oraz cr. Żelazków. 
                                                   SOBOTA  12. 03. 2011 
16.00 Za +Mieczysława Sowika w 2 rocz. śmierci. 
 
                 NIEDZIELA 13. 03. 2011 
  9.00 Za zmarłych Parafian; 
          Za +Krystynę, Mariannę i Stanisława Rogulskich. 
12.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla mamy i babci Czesławy /int. od 
                 dzieci i wnuków/; 
          O Boże błogosławieństwo dla Damiana Kępy z racji 18 rocz. urodzin. 
16.00 Za +Krystynę Bonecką. 
 
Do końca marca czytamy Ewangelię wg. św. Marka /cd/. 
 
Trzecim tematem Ewangelii św. Marka jest Jasne ukazanie drogi do wolności ducha 
jako drogi pokory. W tym kontekście ujawnia się ta zdecydowana różnica, jaka 
istnieje między drogą politycznie rozumianego mesjanizmu, a drogą jego ujęcia 
religijno –moralnego. Pierwsza zawsze bazuje na sukcesie, to droga tryumfalizmu. 
Druga na upokorzeniu, to droga dobrowolnie przyjętej kl ęski. Zwycięstwo w 
wymiarze religijnym dojrzewa w człowieku mimo doznanych przez niego upokorzeń. 
Jezus musi cierpieć, być odrzuconym, zabitym i dopiero po poniesieniu klęski odniesie 
zwycięstwo w zmartwychwstaniu.  
Jest to nie tylko droga Jezusa. On ją wytyczył. Jest to droga dla każdego Jego ucznia. 
Innej drogi do pełni wolności nie ma. Uczeń musi opanować umiejętność ponoszenia 
klęski, przyjmowania upokorzeń, by razem z Mistrzem cieszyć się wieczną chwałą 
zmartwychwstania. 


