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Chociaż miną już Rok Miłosierdzia Bożego nie zapominajmy o 
modlitwie  --   Koronki  do 

Bożego  Miłosierdzia. 

My mamy za co 

dziękować  Bogu i mamy 
o co prosić, a szczególnie 
o pokój na Ukrainie i w 
świecie.  

Więc  znajdźmy pare 
minut na tą krótką 
modlitwę codziennie o 
godz.15.00, a jeżeli w ten 
czas jesteśmy bardzo 
zajęci, to  wieczorem, 

wspólnie z Rodziną. 
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Pod Twoim krzyżem , Panie 

Płacz jest wytchnieniem. 

 

Pod Twoim krzyżem , Panie 

Płacz jest ukojeniem. 

 

Pod Twoim krzyżem , Panie 

Czuję się kochany. 

 

Bo Twój krzyż , Panie 

Jest lekarstwem 

Na wszystkie moje rany. 

 

http://moodle.zsp-cogito.pl/galeria/_zrodlo_wiary_luter_2013/
mailto:ks.piotr.sdb@op.pl


KALENDARZ LITURGICZNY –  MARZEC. 

W TROSCE O BOŻE ŻYCIE. 

6.  III – środa Popielcowa. 
9.  III – świętego Dominika Savio. 
19. III – Uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP. 
25. III – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. 
 

 

26  marca nasz ks. Proboszcz Piotr 

Smolka obchodzi swoje urodziny. 
 

 

Z tej okajii   przychodzimy do Was ze 

słowami wdzięczności za Waszą posługę 
kapłańską w naszym kościele: za głoszenie 
Słowa Bożego, za naukę, która uczy nas 
jak żyć według przykazań Bożych i 
prowadzi nas do zbawienia. 

Życzymy  Wam pokoju serca, 
czynów, Błogosławieństwa Bożego, opieki 
Matki Bożej Wspomorzycielki Wiernych. 

Życzymy Wam odwagi kochania 
siebie, jak Bóg Was ukochał i kochania 
innych Jego miłością. 

Niech Wasze życie będzie dla 
każdego człowieka drogowzkazem do 
źródła miłości. 

Życzymy Wam pięknych chwil życia, 
któte napełnią  Was radością i 
optymizmem. 

Życzymy Wam szczęścia w najlepszym tego słowa znaczeniu.  
Życzymy Wam wiary, nadziei i miłości. 

                                                                     BWS  

Gdzie słyszysz śpiew tam idź, 
Tam dobre serce mają. 

Źli ludzie uwierz mi,  
Ci nigdy nie śpiewają. 

 

Ciągle zaczynam od nowa 
 

 

1.Ciągle zaczynam od nowa, choć czasem w drodze upadam, 

Wciąż jednak słyszę te słowa: "Kochać to znaczy powstawać". 
Chciałbym Ci w chwilach uniesień życie poświęcić bez reszty. 

Spójrz, moje ręce są puste, stoję ubogi, ja grzesznik. 

Przyjm jednak małość mą Panie, weź serce me jakie jest. 

 

2.Jestem jak dziecko bezradny, póki mnie ktoś nie podniesie, 

Znów wraca uśmiech na twarzy, gdy mnie Twa miłość rozgrzeszy. 

Wiem, że wystarczy Ci Panie, dobra, choć słaba ma wola, 

Z Tobą mój duch nie ustanie, z Tobą wszystkiemu podołam. 
Szukam codziennie Twej twarzy, wracam w tę noc pod Twój dach. 

 

3.Teraz już wiem jak Cię kochać, przyjm moje "Teraz", o, Panie. 

Dziś rozpoczynam od nowa, bo kochać to znaczy powstawać. 
 

 

 

 

http://www.giszowiec.org/index.php/spiewnik/c/148-ciagle-zaczynam-od-nowa


Для  Вас  Батьки  та   Діти. 

Бруно Ферреро.  Короткі історії для душі. 
             ДЕ СХОДЯТЬСЯ НЕБО З ЗЕМЛЕЮ. 
 

У старовинній книзі з бібліотеки монастиря два монахи 
прочитали, що на краю світу є таке місце, де сходяться небо з землею. 
І ось вони вирішили відшукати його, пообіцявши, що не повернуться 
доти, доки не знайдуть. 

Мандруючи по світу, вони наражалися на безліч небезпек, 
витримували спеку і холод, терпіли страшні злигодні, які часто 
супроводжують паломництво. Долали тисячі перешкод, які спроможні 
були відвернути людину від її мети. Та все-таки монахи витримали. 

Вони знали, що в тому місці, яке вони шукають, мають бути 
двері, в які достатньо лиш постукати, щоб побачити Бога лице в лице. 

Знайшли двері. І, не роздумуючи й миті, зі щемом у серці 
постукали. 

Двері повільно відчинилися. Стривожені, монахи увійшли і... 
опинилися у власній келії свого монастиря. 

Одного разу до рабина Менделя з Коцк прийшли вчені гості. 
Вони довго веселилися, аж раптом господар запитав: 

— Де живе Бог? 

Ті засміялися і відповіли: 
— Що за дивне питання? Чи ж всесвіт не є повний Його слави? 

Але рабина не задовільнила така 
відповідь. Він похитав головою і сказав: 

— Бог живе там, куди ми дозволимо 
Йому увійти. 

І це є найважливіше у нашому житті — 

дозволити Богові увійти. Але дозволити Йому 
увійти можемо тільки туди, де самі 
перебуваємо, де живемо правдивим життям, — 

тобто у серце. 
"Стою при дверях і стукаю", — каже 

Господь у Біблії. 
Чи відчиниш ти Йому сьогодні двері 

свого серця? 

Kochani  Parafianie  I Przyjaciele Przemyślan 

Któryś za nas cierpiał rany 

Jezu Chryste zmiłuj się nad nami!!! 
     
       W Środę Popielcową weszliśmy w okres rozważania męki  i śmierci 
Jezusa Chrystusa który dobrowolnie z największej Miłości oddać życie za 
nas grzesznych. 

      Kto chciałby umrzeć za drugiego człowieka,  jak wszyscy myślą jak  
żyć wygodnie,   bezstresowo i długo. 
     Życie jest jedno i trzeba abyśmy je przeżyli godnie jak wypada na 
Chrześcijan, którzy wierzą w Chrystusa. 
     Bracia i Siostry znajdźmy czas na wspólne rozważanie męki Jezusa 
uczestnicząc w piątki w Drodze Krzyżowej, a w niedziele we Mszy Świętej 
i Gorzkich  Żalach. 
     Każdy z nas niech podejmie walkę ze swymi złymi nawykami i módlmy 
się nawzajem za siebie. 
     Popatrzmy, może ktoś obok  nas żyje  samotnie, jest chory czy starszy, 
pomożemy im. Dzisiaj Oni potrzebują pomocy, a może jutro my. Coście 
uczynili jednemu z tych najmniejszych  Mnieście uczynili – mówi Chrystus. 
      Kochajmy  Jezusa nie tylko ustami, ale życiem. 
                                                                    Ks.  Piotr  Smolka. 

 

 

Krzyż, wbity na Golgocie tego nie wybawi, 

Kto sam na sercu swoim krzyża nie postawi. 
Adam  Mickiewicz. 

      Panie Jezu, Ty Swoją krwją obmyłeś nasze grzechy. Na Swe święte ramiona 
wziąłeś ciężar naszych win i poniosłeś na Golgotę.  Trzy razy upadłeś  pod 
ciężarem krzyża. Pod krzyżem z miłości do nas.  Ty Jezu bez wachania przyjąleś  
wolę Swego Ojca, aby my mieliśmy życie wieczne. Na krzyżu cierpienia umarłeś.  

 A my nadal żyjemy w grzechu.Idziemy przez ulice… Dookoła pełno ludzi, którzy 
spieszą się do pracy, do szkoły, do sklepu. Każdy ma swe myśli, życiowe trudności. 
I tak każdego dnia… W takim biegu trudno znaleść czas na modlitwę.  

Odpocznij…Popacz dookoła…Pomyśl…Co my robimy dla  zbawienia? 

Czy patrząc na Twoją mękę Jezu uświadamiamy sobie swoje grzechy i upadki? 



Czy pragniemy zmienić swoje życie na lepsze i iść za Tobą ścieżką Miłości do 
Boga i Bliźniego z pokorą dźwigać swój własny krzyż? 

Kolejny raz weszliśmy w czas Wielkiego Postu. Czas zadumy, pracy nad sobą. 
Przeżywamy trudne czasy… Obok nas trwa wojna, giną niewinni, młodzi 

ludzie… A my mamy to szczęście żyć.  Żyć  w miłości z Chrystusem. Więc 
korzystajmy z tego. Czyńmy tylko to co jest miłe Panu Bogu, co jest napisane w 

Piśmie Świętym , żyjmy zgodnie z Jego wolą. Nie traćmy czasu na głupstwa, na 
internet, na oglądanie złych filmów, bo, 

 «.. nieznamy dnia ani godziny, kiedy Pan Bóg przyjdzie» i wezwie nas do 
Królewstwa Niebieskiego, na które trzeba zasłużyć już  tu,  na ziemi. 

Spróbujmy więcej czasu znaleść na czytanie i rozważanie Pisma Świętego, na 
modlitwę – rozmowę z Bogiem. Codziennie odmawiajmy chociaż jeden dziesiątek 
Różańca Swiętego, prosząc Matkę Bolesną, 
która oddała za nas grzesznych Swego jedynego Syna o pokój na Ukrainie, o pokój 
w naszych  sercach, rodzinach i w świecie. 

Starajmy się już  teraz, nie czekając końca Wielkiego Postu, zastanowić się nad 
swoim życiem. Pomyślmy , czy nie skrzywdziliśmy  bliźniego swego, czy nie 
obraziliśmy swoich rodziców, starszych, kolegów i koleżanek; przebaczmy swym 
krzywdzicielom, aby z  czystym  i otwartym sercem  przyjąć Pana Jezusa. 

 

                                                                           Redakcja. 

 

 

List do Ciebie. 
 

      Moje dziecko, widzę Twoje łzy, które wylewasz w ukryciu. I każdą z 
nich przechowuję w swoim bukłaku. Bo są tak cenne dla mnie. Jesteś tak 
drogi w moich oczach.  

      Ja słyszę każde słowo Twojego cierpienia, za kim je wypowiesz. I 

pragnę Cię pocieszyć.  Znam ciężar krzyża, który niesiesz  na swoich 
barkach, ponieważ  dźwigam go razem z Tobą. Właśnie wtedy gdy czujesz 
się najbardziej samotny, Ja jestem przy Tobie. 
       Obiecałem, że nigdy Cię nie opuszczę i ani na krok nie odstąpię od 

Ciebie. I choć byś miał iść przez wodę, ona Cię nie zatopi – ponieważ Ja 

będę z Tobą.  
      Bądź silny. I przyjmij wszystko co przyjdzie na Ciebie, bądź mężny i 
mocny. Nie bój się ja idę z Tobą. Choć by cię opuścił ojciec  albo matka ja 
Cię przygarnę, dam Ci schronienie, przychowam Cię w swoim namiocie w 

dniu nieszczęścia. Ze mną przejdziesz  przez  najciemniejszą dolinę 
swojego życia. Ponieważ ja będę  jakby lampą u Twoich stóp. Ciemność 
przestanie być ciemna. Ja oświetlę Twe życie.  
     Wzywaj mnie w dniu utrapienia. Ja cię uwolnię, a Ty mnie uwielbisz. 
Zachowaj pokój serca i bądź cierpliwy. Ja jestem z Tobą. Ja będę dźwigał 
Twe ciężary. Ja zajmę się Tobą. Jesteś mym ukochanym dzieckiem. Jesteś 
dziełem moich rąk i znam Cię lepiej niż ktokolwiek  inny. 

      Nie goń za tym co wielkie, co przerasta twe siły, każdy dzień mija 
szybko, pamiętaj że masz tylko jedno życie więc przeżyj go mądrze i 
dobrze. Jest to zbyt krótkie by się skończyć. Więc  rozraduj swe serce i 
pociesz je i oddal od siebie złe myśli, napełnij je nadzieją i powstań w ciszy 

i w ufności leży Twoja siła. Wspomnij moje dzieła, to uczyniłem dla ciebie.    
Tak, ja jestem twym Bogiem i niema innego. Będziesz szczęśliwy. Moja 
moc jest w Tobie. Pokładaj swą ufność  we mnie. Ponieważ  beze mnie nic 

nie możesz uczynić. A dla mnie nie ma rzeczy nie możliwych. Proś mnie, a 
ja Cię wysłucham. Trwaj we mnie i  proś o cokolwiek chcesz, a ja to 
zupełnie. Ja mogę uczynić daleko więcej niż to co prosisz i rozumiesz.  
Wylej swe serce.  

     Jeśli się nawrócisz, dozwolę byś znów stanął przede mną. Przyjdź  do 
mnie bo czekam na Ciebie. Daję Ci drogę powrotu. Ze wzruszeniem będę 
Cię oczekiwał, przebaczę ci każdy twój błąd, oczyszczę Twe serce.  
     Jestem wierny i sprawiedliwy, dla tego wyznaj mi swoją winę, a ja je 

odpuszczę. Ja oddalę od ciebie  twój grzech. I dam ci serce nowe, osunę 
serce z kamienia.  

     Dziecko, proszę Cię, przebacz tym którzy Cię zranili. Przebaczaj im, 
abym i ja mógł przebaczyć Tobie.  Puść wszystko w niepamięć, a ja opatrzę 
twoje rany.  

      Wiem że to trudne, ale ja sam dałem Ci swój przykład, nie zwlekaj, zrób 
to teraz. Zostaw swoją  przeszłość i spoglądaj przed siebie bo mam 
względem ciebie wspaniały plan. Wybrałem właśnie Ciebie. Jeśli pójdziesz 
moją drogą, będę współdziałał z Tobą. To ja  jestem Twoją drogą i we mnie 
dokonasz czynów pełnych mocy. Czy pójdziesz  ze mną. Czekam na twoją 
odpowiedź. 
 

                                                                                                         Jezus. 

                           

 


