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Diecezja Sosnowiecka świętuje w tym roku  

Jubileusz 30-lecia swojego istnienia.  
 

Hasłem jubileuszowych obchodów będą słowa: 

„W KRZYŻU – MIŁOŚCI NAUKA” 

zaś najważniejszym wydarzeniem stanie się 

Peregrynacja Wielkopiątkowego Krzyża Papieskiego. 
 

 

Biskup Grzegorz Kaszak na tę okoliczność wydał dekret,  

w którym czytamy: 

Wielkopiątkowy Krzyż św. Jana Pawła II to krzyż bardzo 

szczególny. Krzyż ten Jan Paweł II trzymał w rękach podczas 

swojej ostatniej Drogi Krzyżowej w Wielki Piątek 25. marca 2005 roku w rzymskim 

Koloseum. Jan Paweł II nie mógł już w tej Drodze Krzyżowej uczestniczyć osobiście, 

jednak brał w niej udział za pośrednictwem telewizji trzymając w rękach Krzyż. Wziął go 

w swoje ręce, ucałował i tulił się do niego, a potem powiedział: „I ja także ofiaruję moje 

cierpienia, aby dopełnił się Boży plan.”  Zmarł tydzień później,  2. kwietnia 2005 roku.       

Chrystusowy Krzyż jest nierozerwalnie związany z naszym życiem. Jezus nie 

zostawia nas samych na krzyżu: „On potrafi przemienić ciemne noce smutku w poranki 

nadziei. Przyjęty krzyż rodzi zbawienie i owocuje spokojem. Krzyż bez Boga przygniata, 

z Bogiem daje odkupienie i zbawia.” (św. Jan Paweł II, 1998). 

Ksiądz Biskup pragnie „aby nauka Krzyża i moc z Niego płynąca dotarły do 

wszystkich wiernych całej diecezji i odnowiły ich duchowe życie poprzez oczyszczenie 

sumień, kontemplowanie Jezusa Ukrzyżowanego w Sakramentach Kościoła,                    

a szczególnie w Sakramencie Pojednania i w Eucharystii”. 
 

Peregrynacja Krzyża rozpocznie się 2. marca 2022 roku, 

a zakończy 31. października 2022 roku. 
  

Ufam – pisze dalej Biskup Grzegorz – że peregrynacja Wielkopiątkowego Krzyża 

Papieskiego do wszystkich parafii Diecezji Sosnowieckiej pomoże nam zrozumieć Krzyż 

Chrystusa, a także i nasz Krzyż, który polecił nam dźwigać Chrystus, abyśmy Go mogli 

naśladować w swoim życiu. Przez cały okres peregrynacji, naznaczony jeszcze bólem 

związanym z trwającą pandemią czujmy się zaproszeni do kontemplacji Jezusowego 

krzyża, bo ten krzyż stanowi najgłębsze pochylenie się Boga nad człowiekiem i dotyka 

oraz uzdrawia jego najboleśniejsze rany. 
 

Niech wędrowanie Wielkopiątkowego Krzyża Papieskiego  

w tym jubileuszowym okresie, stanie się okazją  

do ożywienia i pogłębienia naszej wiary i ufności. 
 

Wymiar religijny diecezjalnego świętowania będzie korespondował również                    

z patriotycznym. Rok 2022 to także 100. rocznica ponownego przyłączenia 

Górnego Śląska do Polski, które było zwieńczeniem  

trzech Powstań Śląskich (1919-1921). 

Chcemy w tym roku przypomnieć o roli Zagłębia i jego mieszkańców w dziele 

przyłączenia Śląska do Macierzy. Dzięki materiałom edukacyjnym i wydarzeniom 

odbywającym się pod hasłem „W hołdzie poległym powstańcom śląskim                   

i Zagłębiakom, którzy im pomagali” będziemy wspólnie odkrywać ważne,           

choć czasem zapomniane, karty śląsko-zagłębiowskiej historii. 



WIELKOPIĄTKOWY  KRZYŻ   PAPIESKI  
Krzyż ten ma niezwykłą historię. Splata losy trzech 

osób: Chrystusa, który na nim cierpiał i zbawił świat, 

św. Jana Pawła II, dla którego był wsparciem 

podczas ostatniej w jego życiu Drogi Krzyżowej oraz 

Janiny Trafalskiej. To dla niej, przykutej od lat        

do wózka, ten krzyż wyrzeźbił w 1997 roku                 

mąż - Stanisław Trafalski w swoim warsztacie         

w Stefkowej k. Ustrzyk Dolnych. 
 

Jest to bardzo szczególny Krzyż. Figura Chrystusa 

jest wykonana z ogromnym pietyzmem i miłością, 

oddając szczegóły Ukrzyżowanego rzadko 

spotykane w krucyfiksach. Głowa Jezusa jest 

odchylona ku górze, twarz z przymkniętymi oczami 

zwrócona jest do nieba. Wbite gwoździe imitują 

koronę cierniową. Nogi zwisają bezwładnie,        

jak u człowieka sparaliżowanego. 
 

Przez trzy lata krucyfiks wisiał przy łóżku, nad głową Pani Janiny Trafalskiej.  

Pogrążona w bólu przemodliła przed nim wiele godzin. 
 

W 2000 roku mieszkańcy gminy Olszanica udawali się z pielgrzymką do Watykanu               

i poprosili artystę Stanisława Trafalskiego o jakąś pamiątkę dla Ojca Świętego.          

Ten długo zastanawiał się jaką rzeźbę podarować papieżowi i wtedy żona zasugerowała, 

że odda swój krzyż. Tak też się stało. Samorządowcy ofiarowali krzyż papieżowi,           

a Ojciec Święty przekazał go swojemu sekretarzowi abp Mieczysławowi Mokrzyckiemu. 
 

W Wielki Piątek 2005 roku papież Jan Paweł II był już bardzo chory. Cierpienie nie 

pozwalało mu na osobisty udział w drodze krzyżowej w Koloseum, chociaż przewodniczył 

jej co roku od początku swojego pontyfikatu. Pomimo ogromnego bólu siedział przed 

telewizorem w swojej kaplicy, duchowo łącząc się w modlitwie z wiernymi, którzy tę 

drogę odprawiali. W pewnym momencie, przed XIV stacją, papież poprosił o krzyż.     

Abp Mieczysław Mokrzycki pobiegł do swego pokoju i przyniósł ten lekki, drewniany 

krzyż, który wcześniej od papieża otrzymał. To był właśnie ten krzyż, do którego modliła 

się kiedyś Pani Janina. Na oczach całego świata Ojciec Święty przytulił go do       

swojego policzka. 

Zadziwiająca jest droga tego wielkopiątkowego krzyża.  

Z rąk rzeźbiarza trafia do cierpiącej żony,  

następnie tuli go do swojej skroni Jan Paweł II. 
 

Po śmierci Jana Pawła II krzyż powrócił na Podkarpacie. Abp Mieczysław Mokrzycki      

po przyjeździe do kraju przekazał go w darze swoim rodzicom mieszkającym                

w Łukawcu. Bliski przyjaciel arcybiskupa Mokrzyckiego, proboszcz w podrzeszowskiej 

Kraczkowej poruszony historią krzyża, poprosił rodziców arcybiskupa o możliwość 

wystawienia go w swojej parafii. Oni, za zgodą syna, przekazali wielkopiątkowy krzyż 

kościołowi  w Kraczkowej.   

Dziś ta relikwia wędruje po parafiach całej Polski – u nas będzie 13. maja.  

Ludzie krzyż adorują, modlą się przy nim,  

wierząc w jego cudowną moc nawrócenia. 



PPPAAAPPPIIIEEESSSKKKAAA      IIINNNTTTEEENNNCCCJJJAAA         

   ŚŚŚWWWIIIAAATTTOOOWWWEEEJJJ      SSSIIIEEECCCIII      MMMOOODDDLLLIIITTTWWWYYY      
 

> O CHRZEŚCIJAŃSKĄ ODPOWIEDŹ NA WYZWANIA BIOETYCZNE < 
 

Módlmy się, abyśmy my, chrześcijanie, w obliczu nowych wyzwań 
bioetycznych wspierali zawsze ochronę życia  

modlitwą i działaniami społecznymi. 
 

Czy życie ludzkie liczy się od momentu poczęcia? Czy można na życzenie je komuś 

skrócić? A co, kiedy badania prenatalne wykażą wady genetyczne czy choroby 

nieuleczalne u dziecka nienarodzonego? Czy zapłodnienie in vitro jest metodą leczenia 

bezpłodności? Jako chrześcijanie stajemy przed ogromnymi dylematami wobec wyzwań 

bioetycznych. Jednak wobec wartości każdego ludzkiego życia od momentu poczęcia     

aż do naturalnej śmierci nie mamy żadnego dylematu! Każde życie jest święte               

i jest darem Boga! Dlatego wciąż potrzeba wielkiej modlitwy i konkretnego działania    

na rzecz obrony życia!                                                                 

 ks. Szymon Mucha - „Różaniec” nr 3/2022    
 

  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

IIINNNTTTEEENNNCCCJJJAAA      KKKRRRUUUCCCJJJAAATTTYYY      RRRÓÓÓŻŻŻAAAŃŃŃCCCOOOWWWEEEJJJ   
 

Z Maryją Królową Polski módlmy się o Polskę 

wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, 

o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu. 
 

  

 
  

 
  

   

IIINNNTTTEEENNNCCCJJJEEE      PPPAAARRRAAAFFFIIIAAALLLNNNEEE   
  

MMóóddllmmyy  ssiięę:: 
 o Boże wspomożenie, zdrowie i siły dla Ojca Świętego Franciszka na czas trudu 

kierowania Kościołem zwłaszcza w tym trudnym czasie;  

 za prześladowanych chrześcijan i za nękanych różnymi konfliktami zbrojnymi;  

 o moralne odrodzenie naszego narodu oraz o mądrość, roztropność                            

i  odpowiedzialność  dla  rządzących  Polską;  

 o rychłe ustanie pandemii w naszej Ojczyźnie i na całym świecie; 

 o pokojowe rozwiązanie konfliktu na granicy polsko – białoruskiej oraz o mądre           

i humanitarne rozwiązywanie problemów migracyjnych; 

 o zachowanie pokoju na Ukrainie i o pokój w Europie i na świecie; 

 o nowe i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne zwłaszcza z naszej Parafii; 

 o potrzebne łaski i dary Ducha Świętego dla ks. bpa Grzegorza Kaszaka na kolejne 

lata pasterskiej posługi w naszej Diecezji; 

 o zdrowie, potrzebne łaski i umocnienie w Duchu Świętym oraz opiekę Matki Bożej 

Fatimskiej dla kapłanów posługujących w naszym Sanktuarium i dla kapłanów 

pochodzących z naszej Parafii; 

 o zdrowie, potrzebne łaski i dary Ducha Świętego dla księży głoszących rekolekcje 

wielkopostne i dla księży spowiedników; 



 o błogosławione owoce rekolekcji wielkopostnych i dobre przeżycie Świąt Paschalnych; 

 o błogosławione owoce peregrynacji Relikwii św. Jana Pawła II i Wielkopiątkowego 

Krzyża Papieskiego w diecezji sosnowieckiej; 

 o pomyślny przebieg dalszego leczenia dla ks. kan. Stanisława Łypa; 

 o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, potrzebne łaski i dary Ducha Świętego 

oraz liczne nowe powołania zakonne dla Sióstr Karmelitanek; 

 o rychłą beatyfikację czcigodnej Sługi Bożej Matki Teresy Kierocińskiej - Matki 

Zagłębia; 

 dziękczynnie za dar Wspólnoty oraz o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki 

Bożej Fatimskiej dla członków Żywego Różańca i ich Rodzin; 

 o dalszy rozwój Żywego Różańca w Polsce, a zwłaszcza w naszej Parafii; 

 o ulgę w cierpieniu, siłę w dźwiganiu krzyża, dar nadziei i cierpliwość w znoszeniu 

trudów choroby oraz łaskę zdrowia dla wszystkich chorych członków Żywego Różańca;  

 za samotnych, bezdomnych, bezrobotnych oraz będących w jakiejkolwiek potrzebie   

o nieustanną opiekę i wspomożenie Matki Bożej Fatimskiej;  

 o nawrócenie grzeszników, zwłaszcza dzieci, wnuków i prawnuków z naszych rodzin 

oraz o rychły triumf Niepokalanego Serca Maryi; 

 za ludzi zniewolonych nałogami, aby Bóg obdarzył ich niezbędną mocą do tego        

by mogli oprzeć się pokusom nałogu i zniszczyć w sobie złe skłonności;  

 o uzdrowienie małżeństw przeżywających kryzysy i zagrożonych rozpadem            

oraz o miłość i zgodę w rodzinach; 

 dziękczynnie za 70. lat życia i z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę 

Matki Najświętszej na dalsze lata dla Zofii Cencek z Róży św. Maksymiliana; 

 dziękczynnie za 70. lat życia i z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę 

Matki Najświętszej na dalsze lata dla Jerzego Cencek; 

 o zdrowie i siły dla Wojowników Maryi prowadzących prace remontowe przy oratorium 

bł. księdza Jerzego Popiełuszki, o pomyślny przebieg tych prac oraz o hojnych 

darczyńców; 

 o Boże błogosławieństwo, skuteczne leczenie i powrót do zdrowia dla Franciszka;  

 dziękczynnie za pomyślny przebieg operacji kolana i z prośbą o skuteczną 

rehabilitację i łaskę powrotu do zdrowia dla Wandy Klimczak; 

 o łaskę powrotu do pełni sił i zdrowia dla Alicji i Władysława; 

 za wstawiennictwem Matki Bożej Fatimskiej i św. Rity o szczęśliwe zakończenie 

sprawy Bogu wiadomej; 

 o ulgę w cierpieniu i światło Ducha Świętego dla lekarzy w diagnozowaniu i leczeniu 

choroby oraz łaskę powrotu do zdrowia dla Marii Barzyk; 

 o łaskę zdrowia dla Józefa Lulek;  

 o pomyślny przebieg leczenia i łaskę powrotu do zdrowia dla Klaudii; 

 o pomyślny przebieg zabiegu endoprotezy kolana i łaskę powrotu do zdrowia           

dla Marii Zalewskiej; 

 o pomyślny przebieg operacji kręgosłupa po wypadku i łaskę powrotu do zdrowia    

dla Teresy Przepiórki; 

 o pomyślne wyniki badań, światło dla lekarzy w dalszym diagnozowaniu i łaskę 

powrotu do zdrowia dla Genowefy Lasek; 

 o Boże błogosławieństwo i łaskę powrotu do zdrowia dla Wiesławy Stępniewskiej; 

 o łaskę zdrowia, wiarę i zaufanie Bożemu Miłosierdziu dla Jakuba; 



 o Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski oraz pomyślne rozwiązanie 

wszystkich trudnych spraw dla Jadwigi Woźniak i dla synowej Moniki; 

 o pomyślny przebieg leczenia i uzdrowienie oczka dla Oli; 

 z ufną prośbą do Jezusa Miłosiernego o łaskę powrotu do zdrowia dla Dariusza            

i troskliwą opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy dla niego i rodziny; 

 dziękczynnie za szczęśliwy przebieg operacji kręgosłupa i z prośbą o pomyślną 

rehabilitację oraz łaskę powrotu do zdrowia dla Agnieszki; 

 o Boże błogosławieństwo, pomyślny przebieg dalszego leczenia i łaskę powrotu        

do zdrowia dla Anny i Jana Spyrków; 

 o pomyślne wyniki badań i łaskę powrotu do zdrowia dla Macieja Brynczka; 

 o światło Ducha Świętego dla lekarzy w dalszym pooperacyjnym diagnozowaniu          

i leczeniu Bolesławy Borzęckiej oraz o Boże wspomożenie i opiekę Maryi w znoszeniu 

trudów choroby i łaskę powrotu do zdrowia; 

 o Boże wspomożenie i łaskę pokonania choroby nowotworowej oraz skuteczne         

jej wyleczenie dla Anity Smolarskiej; 

 o pomyślny przebieg rehabilitacji po operacji kręgosłupa i łaskę powrotu do zdrowia 

dla Danuty Nowak; 

 o umocnienie duchowe i fizyczne dla Wandy; 

 w intencjach Fundacji im. Dobrego Pasterza oraz we wszystkich intencjach          

Pawła Bednarza, prezesa tej fundacji; 

 o zatrzymanie handlu dziećmi na świecie; 

 o zdrowie i potrzebne łaski dla o. Leona Knabita; 

 o łaskę zdrowia dla Liwii i Boże błogosławieństwo dla rodziny; 

 o Boże błogosławieństwo i wspomożenie w leczeniu trudnej choroby dla Anny; 

 o łaskę zdrowia i pomyślny przebieg leczenia po operacji oczu dla Władysława; 

 o pomyślny przebieg dalszego leczenia padaczki dla Mieczysława Kiki oraz o pomyślny 

przebieg badań, skuteczne leczenie i łaskę zdrowia dla Anny Kika; 

 o przemianę serca i uwolnienie z choroby alkoholowej dla Andrzeja oraz o Bożą 

pomoc, zdrowie i potrzebne łaski dla jego najbliższej rodziny; 

 o światło Ducha Świętego dla lekarzy w podejmowaniu decyzji, skuteczne leczenie      

i łaskę powrotu do zdrowia dla Dominiki; 

 o Boże błogosławieństwo, opiekę Maryi, potrzebne łaski a zwłaszcza powrót             

do zdrowia dla Teresy Zellner; 

 o skuteczne leczenie i łaskę powrotu do zdrowia dla Zofii Kwoka; 

 o pomyślny przebieg dalszego leczenia po przeszczepie szpiku kości dla Aleksandry; 

 o pomyślny przebieg dalszego leczenia, łagodne znoszenie chemioterapii i łaskę 

powrotu do zdrowia dla Barbary; 

 o łagodne znoszenie chemioterapii i łaskę powrotu do zdrowia dla Zygmunta          

oraz o łaskę zdrowia dla Heleny; 

 o szczęśliwy przebieg operacji i łaskę powrotu do zdrowia oraz opiekę Maryi dla Marty; 

 o Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia dla Franciszki; 

 o skuteczne dalsze leczenie i łaskę powrotu do zdrowia dla Joanny Beśka; 

 o Boże błogosławieństwo i łaskę powrotu do zdrowia po zawale dla Zbigniewa; 

 o Boże wspomożenie, siły i cierpliwość do znoszenia trudów choroby                        

dla Marii i Andrzeja Sojków;   

 o pomyślny przebieg leczenia raka prostaty dla Dominika; 



 o Bożą pomoc oraz o łaskę uzdrowienia dla Ewy i Andrzeja Pijanowskich; 

 dziękczynnie za pomyślny przebieg leczenia oraz z prośbą o łaskę powrotu do pełni sił 

i zdrowia dla Beaty, siostry ks. Dariusza;  

 o pomyślny przebieg dalszego leczenia i łaskę zdrowia dla Barbary Dybek; 

 o łaskę zdrowia dla Anny Hofmann, 4-letniej Hani oraz dla Oli i jej rodziny; 

 o pomyślny przebieg rehabilitacji dla Rysia; 

 o pomyślny przebieg leczenia alergii, dobrą opiekę neurologopedyczną i dostanie się 

do przedszkola dla Igorka; 

 o światło dla lekarzy, pomyślny przebieg leczenia i łaskę zdrowia dla Oli; 

 o Bożą pociechę w utrapieniu, opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla Elżbiety J.   

oraz Tamary i ich dzieci; 

 o łaskę pomyślnego i szybkiego rozwiązania problemu zdrowotnego dla Elżbiety; 

 o rozwiązanie trudnych spraw rodzinnych Piotra i Ewy oraz o przymnożenie wiary       

i Bożą opatrzność; 

 o przemianę serca i o łaskę pogodzenia się z rodzicami dla Marty;  

 o uzdrowienie z choroby nowotworowej dla Urszuli Kmet, Lidii Słabosz, Klaudii       

oraz Haliny;  

 o łaskę nawrócenia dla Bartosza, Agnieszki, Marcina i Krzysztofa oraz o łaskę wiary 

dla Konrada; 

 o cud uzdrowienia dla: Kuby z glejaka, Marii z mięsaka, Henryka z raka płuc, Angeliki 

z nowotworu oraz wiarę, nadzieję i siłę w znoszeniu trudów choroby dla nich i ich 

bliskich; 

 o Bożą pomoc w walce z nałogiem alkoholowym i łaskę nawrócenia dla Andrzeja, 

Mirosława, Krzysztofa, Roberta i Grzegorza oraz opiekę Matki Bożej dla ich rodzin; 

 o cud przywrócenia prawidłowego rozwoju poczętego dzieciątka;  

 o zdrowie, pomyślny przebieg ciąży i szczęśliwe rozwiązanie dla Agnieszki;  

 o łaskę upragnionego potomstwa dla Karoliny i Krystiana, Agnieszki i Mirosława, Agaty 

i Jakuba, Agnieszki i Michała, Beaty i Marka, Haliny i Roberta, Ani i Rafała,         

Doroty i Waldka, Małgosi i Przemka oraz dla Ani i Artura; 

 o Boże miłosierdzie i łaskę wiecznego zbawienia dla śp. Janiny LULEK, siostry 

Krystyny Rudnickiej z Róży św. Moniki oraz o łaskę pocieszenia w żałobie dla rodziny; 

 o Boże miłosierdzie i łaskę wiecznego zbawienia dla śp. Stanisława GORGONIA, 

taty Małgorzaty Baran, zelatorki Róży Świętej Rodziny oraz o łaskę pocieszenia         

w żałobie dla rodziny; 

 o Boże miłosierdzie i łaskę wiecznego zbawienia dla śp. Marii LITWIN,               

byłej wieloletniej zelatorki Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa      

oraz o łaskę pocieszenia w żałobie dla rodziny; 

 o Boże miłosierdzie i łaskę wiecznego zbawienia dla śp. Henryka SZCZĘSNEGO, 

brata Bożeny Potempa, zelatorki Róży św. Franciszka oraz o łaskę pocieszenia          

w żałobie dla rodziny; 

 o Boże miłosierdzie i łaskę wiecznego zbawienia dla śp. Emila WIERZBICKIEGO       

i śp. Ignacego ŚNIEGA oraz o łaskę pocieszenia w żałobie dla rodzin;  

 o Boże miłosierdzie i łaskę wiecznego zbawienia dla śp. Andrzeja KLIMCZAKA    

oraz o łaskę pocieszenia w żałobie dla rodziny;  

 o wysłuchanie wszystkich intencji osób, które prosiły nas o modlitwę i którym 

kiedykolwiek obiecaliśmy naszą modlitwę. 



 ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA 
 

NA WIELKI POST 2022 
 

WIELKI POST zaprasza nas do nawrócenia,     

do zmiany mentalności tak, aby życie miało 

swoją prawdę i piękno nie tyle w posiadaniu, ile               

w dawaniu, nie tyle w gromadzeniu, ile w sianiu 

dobra i dzieleniu się nim – napisał Ojciec Święty 

Franciszek w ORĘDZIU na WIELKI POST 2022. 
 

Papież zachęcił, aby w czasie tegorocznego Wielkiego Postu zastanowić się nad 

napomnieniem św. Pawła do Galatów: „W czynieniu dobra nie ustawajmy, bo gdy 

pora nadejdzie, będziemy zbierać plony, o ile w pracy nie ustaniemy.                

A zatem, dopóki mamy czas (chairós), czyńmy dobrze wszystkim” (Ga 6, 9-10). 
 

Papież zauważył, że „zbyt często nasze życie jest zdominowane przez chciwość i pychę, 

przez pragnienie posiadania, gromadzenia i konsumowania, jak to pokazuje głupiec       

z ewangelicznej przypowieści, który uważał swoje życie za bezpieczne i szczęśliwe,   

gdyż miał wielkie zbiory, jakie zgromadził w swoich spichlerzach (por. Łk 12, 16-21)”. 
 

„W tym czasie nawrócenia, znajdując oparcie w łasce Bożej 

 i w komunii Kościoła, nie ustawajmy w sianiu dobra.  

Post przygotowuje glebę, modlitwa nawadnia, jałmużna użyźnia”  

 podkreślił Ojciec Święty w Orędziu. 

 

W głębokim przeżyciu WIELKIEGO POSTU niech nam pomagają  

nabożeństwa wielkopostne:  

 W każdy piątek zapraszamy na DROGĘ KRZYŻOWĄ: 

- o godz. 9,30 połączoną z Mszą św. - 

- o godz. 16,30 dzieci - 

- o godz. 17,30 młodzież i dorośli - 

 W niedziele o godz. 16. gromadzimy się, aby wspólnie przeżywać  

GORZKIE ŻALE z kazaniem pasyjnym. 

Za udział w GORZKICH ŻALACH i nabożeństwie DROGI KRZYŻOWEJ           

można zyskać odpust zupełny na zwykłych warunkach. 

 

Na ten czas wielkopostnego nawracania się, niech nam Bóg błogosławi,  

aby nasze czyny miłości, modlitwa i post czynione w szczerości serca  

i z głęboką wiarą, pomogły nam zbliżyć się do Boga.  

Niech Bóg oczyszcza nasze serca i pozwoli nam przeżyć radość powrotu  

do domu Ojca, radość zmartwychwstania z grzechów. 
 

 

Niech Maryja, Matka Zbawiciela, trwająca wiernie u stóp krzyża  

i w sercu Kościoła, wspiera nas swoją troskliwą obecnością,  

a błogosławieństwo Zmartwychwstałego niech towarzyszy nam  

w naszej wędrówce ku światłu  WIELKIEJ  NOCY. 



 

KKK   AAA   LLL   EEE   NNN   DDD   AAA   RRR   III   UUU   MMM   
 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  
W dniu 19. marca kalendarz liturgiczny umiejscawia uroczystość   

św. Józefa Oblubieńca NMP, czczonego  

jako Opiekuna Kościoła Świętego. 
 

Masz problem, z którym sobie nie radzisz?  

Nie masz pomysłu, jak rozwiązać trudną sytuację?  

Oddaj to wszystko św. Józefowi. 
 

Oblubieniec Maryi, opiekun Jezusa Chrystusa, oręduje za nami 

w niebie we wszelkich potrzebach i uciskach. 

 
PARAFIALNE   REKOLEKCJE   WIELKOPOSTNE  

rozpoczną się w naszej parafialnej wspólnocie  

w niedzielę 20. marca i potrwają do środy 23. marca. 
 

Sam Chrystus przeżył swoje pierwsze rekolekcje, przebywając 40 dni 

na pustyni. Dlatego niech nasze rekolekcyjne zatrzymanie się 

będzie choć w niewielkim stopniu naśladowaniem, tego Jezusowego wyjścia na pustynię. 

 
 

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 

 obchodzona w kościele 25. marca 

to zarazem Dzień Świętości Życia. 
 

W dniu, w którym obchodzimy pamiątkę zwiastowania przez Posłańca 

Bożego Maryi Pannie, że zostanie Matką Syna Bożego, bronić chcemy 

każdego poczętego życia pod sercem każdej z matek na całym świecie.  
 

Obchody tego dnia są impulsem do inicjowania i przypominania akcji                          

na rzecz najbardziej bezbronnych – dzieci nienarodzonych.  

Jest to też dla wielu, czas rozpoczęcia 9-miesięcznej  

Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą. 

13. i 19. marca to dni, w których swoje IMIENINY obchodzą: 

BOŻENY i KRYSTYNY oraz JÓZEFY i JÓZEFOWIE. 

W naszej różańcowej wspólnocie są 4. panie o imieniu BOŻENA, 15. pań          

o imieniu KRYSTYNA - pani o imieniu JÓZEFA i 2. panów z imieniem JÓZEF. 

Wszystkim solenizantkom i solenizantom noszącym                                        

te piękne imiona składamy najlepsze życzenia: 
  

zdrowia i Bożego błogosławieństwa, 

potrzebnych łask i darów Ducha Świętego 

oraz opieki Matki Bożej Fatimskiej na każdy dzień. 
 

W intencji solenizantek i solenizantów miesiąca marca 

 będzie sprawowana Msza św.  

20. marca o godz. 11. 



Jak zwykle w wielkopostnej zadumie przeżywać będziemy            

XIII rocznicę sakry i  ingresu  naszego  

bpa Grzegorza KASZAKA, które to wydarzenia miały miejsce  

28. marca 2009 roku w bazylice katedralnej  

Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sosnowcu.  

Ks. Biskupa z tej okazji obejmujemy naszą modlitwą różańcową. 

 
 

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przez zakup pączków  

włączyli się do organizowanej przez GRUPĘ MODLITWY OJCA PIO,  

szlachetnej akcji charytatywnej kapucyńskich misjonarzy „Wyślij pączka 

do Afryki”, w tym roku pod hasłem „Zbudujmy dla nich studnie”. 

Zebrana kwota 2.292 zł została przekazana na konto Fundacji „KAPUCYNI  I  MISJE”. 
 

 
 

W sobotę 26. lutego  

w Bazylice Katedralnej Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu 

 odbyła się  

„Noc Walki Duchowej  

o Boże Błogosławieństwo dla Polski”.  

Było to wydarzenie modlitewne  

trwające od 21:00 w sobotę do 3:00 rano w niedzielę.  

Spotkanie rozpoczął o godz. 21  Apel Jasnogórski. 

O godz. 24 została odprawiona Msza Święta                                                              

o „Nowe Wylanie Ducha Świętego na Polskę , Ducha Miłości i Prawdy”, 

w trakcie której okolicznościową homilię do licznie zgromadzonych wiernych 

wygłosił ks. Dariusz Karoń. 

Organizatorzy wydarzenia - Wojownicy Maryi - zapowiadają kolejne „NOCE WALKI”. 
 

 

We wtorek 15. marca zapraszamy do kina NOWOŚĆ w Będzinie   

na film „NĘDZARZ I MADAME”, przedstawiający życie i losy      

Adama Chmielowskiego, który po latach burzliwej młodości 

postanawia porzucić swoje dotychczasowe życie, a świat poznaje go, 

jako Brata Alberta przyszłego świętego, współpatrona naszej diecezji. 

Filmową historię jego niezwykłego życia dopełniają losy sławnych 

przyjaciół i artystów, jak Helena Modrzejewska i Józef Chełmoński. 

Film warto zobaczyć i przeżyć. Będzie zorganizowany przejazd 

autokarem. Zapisy i szczegóły w sklepiku parafialnym. 

 
MSZE  ŚW.  - w marcu - na które serdecznie ZAPRASZAMY: 

 

2. marca o godz. 18 – w intencji Józefa DYBKA z racji 70. Urodzin. 

3. marca o godz. 18 – z racji I czwartku modlimy się za kapłanów. 

5. marca o godz. 18 – w intencji wspólnoty Żywego Różańca 

(I sobota miesiąca – zmiana tajemnic różańcowych). 

13. marca o godz. 9,30 – o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski oraz opiekę  

Matki Bożej Fatimskiej dla Bożeny POTEMPA z racji IMIENIN  

(intencja od Róży św. Franciszka). 

13. marca o godz. 16,30 – o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski oraz opiekę  

Matki Bożej Fatimskiej dla Bożeny FIRLUS z racji IMIENIN 

(intencja od Róży św. Anny). 



 

W marcu modlitwę różańcową poprowadzą: 

07 – 12 marca    - Róża św. Józefa 

14 – 19 marca    - Róża św. Moniki 

21 – 26 marca    - Róża św. Anny  

28 – 31 marca    - Róża św. Rity 

 

 

 

14. marca o godz. 18. – o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski oraz opiekę  

Matki Bożej Fatimskiej dla Krystyny ILUKOWICZ z racji IMIENIN. 

19. marca o godz. 7,30 – patronalna, o Boże błogosławieństwo, opiekę  

Matki Najświętszej i wstawiennictwo św. Józefa w upraszaniu potrzebnych łask  

dla członków Żywego Różańca z Róży św. Józefa. 

19. marca o godz. 18 – z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą  

o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, zdrowie i potrzebne łaski  

dla dzieci i chrześniaków z Róży Rodziców św. Józefa. 

20. marca o godz. 11 – o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski oraz opiekę Matki  

Bożej Fatimskiej dla: Krystyn, Bożen, Józef, Józefów, Zbigniewów z racji IMIENIN 

(intencja od Żywego Różańca). 

27. marca o godz. 11 – w intencji Zofii CENCEK oraz Jerzego CENCEK  

z racji 70. Urodzin. 

2. kwietnia o godz. 18  -  w intencji Wspólnoty Żywego Różańca  

(I sobota miesiąca – zmiana tajemnic różańcowych). 
 

PLAN MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ 
 

 

 
 
 

 

 
 

Wstawiennicza modlitwa różańcowa 
prowadzona jest w kościele po rannej Mszy św. 

 

>   SERDECZNIE  ZAPRASZAMY  DO  WSPÓLNEJ  MODLITWY   < 
 

2. kwietnia – w pierwszą sobotę miesiąca – zapraszamy o godz. 17  

na różaniec wynagradzający Niepokalanemu Sercu Maryi. 

 

 

 

 
 

W  dniu 12. lutego  odeszła do domu Dobrego Ojca w Niebie 

śp. Maria LITWIN  

wieloletnia była zelatorka Straży Honorowej NSPJ. 

Zmarłą siostrę zachowamy w pamięci i w modlitwie. 
 

Msza św. o zbawienie wieczne Jej duszy,  

zamówiona przez Straż Honorową NSPJ, odprawiona będzie 

 w dniu – termin podamy w kolejnym BIULETYNIE 

 

Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie, a światłość wiekuista niechaj Jej świeci. 

Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen. 

 
 

W intencji śp. Marii LITWIN będzie odprawiona również Msza św. 

21. lipca o godz. 7,30 zamówiona przez Żywy Różaniec. 



 

Bożenie POTEMPA 

zelatorce Róży św. Franciszka 

składamy serdeczne wyrazy współczucia 

 i pocieszenia z powodu  

śmierci brata 

śp. Henryka SZCZĘSNEGO. 

Podzielamy smutek i wspieramy modlitwą. 
 

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie,  

a światłość wiekuista niechaj Mu świeci. 

Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen. 

 

 

 

 

 

 

  

Małgorzacie BARAN 

zelatorce Róży Świętej Rodziny 

składamy serdeczne wyrazy współczucia 

 i pocieszenia z powodu  

śmierci taty 

śp. Stanisława GORGONIA. 

Podzielamy smutek i wspieramy modlitwą. 
 

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie,  

a światłość wiekuista niechaj Mu świeci. 

Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Krystynie RUDNICKIEJ 

z Róży św. Moniki 

składamy serdeczne wyrazy współczucia 

 i pocieszenia z powodu  

śmierci siostry 

śp. Janiny LULEK. 

Podzielamy smutek i wspieramy modlitwą. 
 

Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie,  

a światłość wiekuista niechaj Jej świeci. 

Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Msza św. 
o zbawienie wieczne dla  

śp. Henryka SZCZĘSNEGO  
  od Żywego Różańca  
odprawiona będzie 

 20. maja o godz. 7,30. 
 
 
 

W intencji śp. Henryka Szczęsnego będą odprawione również Msze św.: 

19. lipca o godz. 7,30 - zamówiona przez Różę św. Franciszka; 

12. i 22. kwietnia o godz. 7,30 - od koleżanek siostry Bożeny; 

19. maja o godz. 18. - od koleżanek siostry Bożeny. 
 
 

 
 

 

Msza św. 
o zbawienie wieczne dla  

śp. Stanisława GORGONIA  
  od Żywego Różańca  
odprawiona będzie 

 9. sierpnia o godz. 7,30. 
 
 
 

W intencji śp. Stanisława GORGONIA będą odprawione również Msze św.: 

14. sierpnia o godz. 7,30 - zamówiona przez Różę Świętej Rodziny; 

31. sierpnia i 8. września o godz. 18. - od koleżanek córki Małgorzaty. 

 
 
 
 

Msza św. 
o zbawienie wieczne dla  

śp. Janiny LULEK  
  od Żywego Różańca  
odprawiona będzie 

20. kwietnia o godz. 7,30. 
 
 

 

 

 

W intencji śp. Janiny LULEK będą również odprawione Msze św. 

zamówione przez Różę św. Moniki oraz przez koleżanki siostry Krystyny; 

Terminy tych Mszy św. podamy w następnym BIULETYNIE 

 
 

REDAKCJA:  Rada Żywego Różańca i Teresa Duszyc  z Róży św. Rity. 


