
Niedzielna Msza święta—obowiązkiem każdego 
chrześcijanina. 

 
       ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Chociaż minął 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. 

 

Pismo „Źródło wiary” – Salezjańska parafia rzymskokatolicka pw. Św. 
Apostołów Piotra i Pawła w Przemyślanach k-Lwowa ul. Czupernosowska 3. 
Tel.+380979431698 ks. Piotr;  www. Przemyslany-sdb.com;  ks.piotr.sdb@op.pl 

Ks. Piotr Smolka – z dopisem na odbudowę Kościoła w Przemyślanach i okolicach 

na Ukrainie.   

Bank PKO S.A. Grupa PKO S.A. II Oddział w Krakowie nr  konta: 
62124014441111001008304659 

           

ŹRÓDŁO  
      

WIARY 

 

 

Marzec   2020r. 

 

Pamiętaj więc o tym 

siostro, bracie masz czterdzieści dni 
umartwienia w ciszy 

żałuj za swe grzechy 

czyń pokutę skruchy zrób rachunek sumienia 

z życia doczesnego 

nie odwlekaj w czasie 

żałuj; -bądź miłością Jego 

 

 

 

. 

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


KALENDARZ LITURGICZNY –  MARZEC 

W TROSCE O BOŻE ŻYCIE. 

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. 

 

Syn marnotrawny. 
1. Pustą samotną drogą 
z sercem ciężkim od win 
i ze spuszczoną głową 
szedł marnotrawny syn 
Ref.:Wróć synu wróć z daleka 
        wróć synu wróć ojciec czeka /2x 
 
     I wychodzi na drogę i wygląda 
      stęskniony czy nie wracasz do domu  
     tyle razy odchodzisz i powracasz skruszony 
     a on zawsze dla ciebie ma otwarte ramiona 
 
2. Roztrwoniłeś swą miłość z pustym sercem 
powracasz a On tobie przebacza 
i wychodzi naprzeciw serce ojca zbolałe 
wreszcie synu wróciłeś tak czekałem 
Ref.:Wróć synu wróć z daleka 
        wróć synu wróć ojciec czeka 
        wróć jeszcze czas nie zwlekaj 
        jak długo jeszcze każesz czekać 

 

 



Минула година, коли в магазин увійшла прекрасна дівчина із 
волоссям кольору меду й прекрасними блакитними очима. 
Вона рішуче поклала на прилавок шкатулку, яку ювелір так 
старанно запакував, і запитала:  
— Це намисто куплене тут ?  

— Так, панночко. — І яка його ціна ?  

— Ціни у моїй крамниці конфіденційні, їх знаю лише я і мої 
клієнти.  
— Але в моєї сестри було лише кілька дрібних монет. Вона 
ніколи не могла б заплатити за таке намисто !  

Ювелір узяв шкатулку, зачинив разом з її вмістом, знову 
старанно запакував і віддав дівчині.  
— Твоя сестра заплатила ціну вищу, ніж будь-хто інший: вона 
віддала все, що мала.  
 

«Бог бо так полюбив свіщ що Сина свого 
Єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в Нього, не 
загинув, а жив життям вічним» (Йо. 3,16). 
 

 

 

 

 
 
 

Kochani Parafianie i Przyjaciele Przemyślan 
 

„Któryś za nas cierpiał rany! 
Jezu Chryste zmiłuj się nad nami!!!” 

      
     Już pierwszy Tydzień Wielkiego Postu za nami i co się zmieniło w  
naszym Życiu  Duchowym.  
      Czas Wielkiego Postu to czas walki duchowej ze złem, które się 
rozporoszyło w nas od dawna. Bracia i Siostry sami nie damy rady  
pokonać złego ducha, on jest mądrzejszy i sprytniejszy 1000 razy od nas. 
Tylko Jezus Chrystus go pokonał przelewając Swoją Boską Krew i 
umierając na Krzyżu za nas grzeszników. Jezus Chrystus już nas wykupił i 
jesteśmy Wolni a przede wszystkim Dziećmi Boga. Jak każdy z nas 
powinien być Bogu Ojcu wdzięczny każdego dnia, za tyle łask Bożych i 
zdrowie które darmo otrzymaliśmy. Bóg chce od nas tylko byśmy Go 
kochali wyrzekając się grzechów, a zachowywali Boże Przykazania.  Bogu 
zależy abyśmy byli szczęśliwi i zdrowi.  
 
     A Ja i Ty jak za Miłość Boga się odwdzięczamy? 
       
     Czas mamy na wszystko, tylko zawsze brakuje nam go na modlitwę czy 
prywatną trzy razy dziennie czy wspólną, by znaleść czas na Mszę   świętą , 
Drogę Krzyżową, Gorzkie  Żale, Różaniec i na czynienia dobrych 
uczynków, które mogą zgładzić nasze grzechy, ale najpierw musimyz nimi 
zerwać i się nawrócić. 
     Bracia i Siostry jeszcze mamy czas, ale nie wiemy ile nam go zostało na 
ziemi, a później rozpocznie się Sąd Boży nad naszym życiem obecnym czy 
my naprawdę kochali Boga, czy odrzucali Go wybierają szatana, który 
nami się bawił, a teraz przygotował nam wieczne potępienie. 
     To od nas każdego Dnia i Nocy zależy czy wybieramy   Życie czy 
śmierć wieczną, Boga czy szatana. 
      Jest piękna piosenka  na Wielki Post o Sznu marnotrawnym „Wróć, 
Synu, wróć, Ojciec czeka”..., może ostatni raz  nasz Ojciec Niebieski czeka 
na mnie i na Ciebie Bracie i Siostro.... 
                                                         
             Przemyślany, Wielki Post 2020r. 
                                                                      Ks. Piotr Smolka, Proboszcz.   



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. 

 

    Для  Вас  Діти  --  казочка. 
 (Бруно Ферреро).  

 

БЛАКИТНЕ КАМІННЯ 
 

  Ювелір сидів за столом і крізь вітрину своєї елітної крамниці 
байдужим поглядом дивився на вулицю.  
Якесь дівчатко підійшло до магазину і притиснуло носика до 
вітрини.  
      Її очі кольору неба зблиснули, коли побачила один із 
виставлених предметів.  
Увійшла рішучим кроком і вказала пальцем на прекрасне 
намисто із блакитної бірюзи.  
      — Можете його гарно запакувати ? Це подарунок для моєї 
сестри.  
Власник крамниці зміряв недовірливим поглядом малу 
клієнтку й запитав:  
      — Скільки в тебе грошей ?  

Дівчинка зовсім не знітилась, зіп'явшись на пальчики, 
поклала на прилавок металеву коробочку, відкрила й 
перевернула її. Звідти висипались кілька монет, квиточок, 
декілька мушлів і ще якісь фігурки.  
      — Вистачить ? — запитала гордовито. — Я хочу зробити 
подарунок своїй старшій сестрі. Відколи не стало нашої 
матінки, сестра замінила її мені. Не має для себе жодної 
вільної хвилини. У неї нині день народження, і я переконана, 
що мій подарунок зробить її щасливою. Це каміння має такий 
самий колір, як і її очі.  
      Ювелір пішов у підсобне приміщення магазину, виніс 
звідти прекрасний червоний із позолотою папір і старанно 
обгорнув ним шкатулку.  
      — Прошу, — простягнув її дівчинці. — Неси обережно. 
Дівчинка рушила, гордо несучи в руці пакуночок, неначе 
трофей.  



Ojciec Święty wskazał na szczególne znaczenie, jakie dla naszego 
przeżycia Wielkiego Postu ma modlitwa, wyrażająca potrzebę 
odpowiedzenia na miłość Boga. Zachęcił też do wsłuchania się w głos 
naszego Oblubieńca oraz, by nie zmarnować tego czasu łaski, „w 
zarozumiałym złudzeniu, że to my jesteśmy panami czasów i sposobów 
naszego nawrócenia ku Niemu”.  

Wezwał do przebudzenia się z odrętwienia. Przestrzegł też przed pustą 
ciekawością i zwodniczym używaniem środków społecznego przekazu. 

 
Papież zaznaczył, że Wielki Post jest też okazją, by okazać współczucie 
wielu niewinnym „ofiarom wojen, przemocy wobec życia, począwszy od 
tego, które ma się nie narodzić po osoby starsze, różnorodnych form 
przemocy, katastrof ekologicznych, nierównego podziału dóbr ziemi, 
handlu ludźmi we wszelkich jego formach i niepohamowanego pragnienia 
zysku, będącego formą bałwochwalstwa”. Zachęcił do dzielenia się swoimi 
dobrami z najbardziej potrzebującymi poprzez jałmużnę, jako formę 
osobistego uczestnictwa w budowaniu świata bardziej sprawiedliwego. 
Przypomniał, że dniach 26–28 marca odbędzie się w Asyżu spotkanie 
młodych ekonomistów, przedsiębiorców i ludzi mających wpływ na 
zachodzące zmiany, aby przyczynić się do nakreślenia konturów 
gospodarki bardziej sprawiedliwej i sprzyjającej włączeniu społecznemu, 
niż obecna. 
„W nadchodzącym Wielkim Poście przyzywam wstawiennictwa 
Najświętszej Maryi Panny abyśmy przyjęli wezwanie do pojednania się z 
Bogiem, utkwili nasze spojrzenie serca na Tajemnicy Paschalnej i nawrócili 
się na otwarty i szczery dialog z Bogiem. W ten sposób będziemy mogli 
stać się tym, o czym Chrystus mówi w doniesieniu do swoich uczniów: solą 
ziemi i światłem świata (por. Mt 5, 13-14)” – napisał Franciszek kończąc 
swe orędzie. 

Treść Orędzia Ojca Świętego na Wielki Post 2020. 
 

 
 

 
 
 Dzień Zwiastowania 
Najświętszej Maryi 
Pannie obchodzi my 25 

marca. Zwiastowanie to 

jakby święto 
wiosennego 

przełamania, gdyż 
kończą się długie noce, 
a dzień coraz dłużej  
jest z nami. Przyroda 

święci cud powrotu 
wiosny, Kościół zaś — 

pamiątkę cudu, przez który Słowo stało się Ciałem.  
  

    „Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą".  
 

   Tymi słowami Archanioł Gabriel pozdrowił Maryję w chwili 
Zwiastowania. Ze słów tych urosła modlitwa. Początkowo odmawiano 
jedynie pierwszą część, do słów: „owoc żywota Twego". Natomiast 

słowo „Jezus" dodano później. Druga część, od słów: „Święta Maryjo", 
powstała w drugiej połowie XVI wieku, a cały tekst „Zdrowaś Maryjo" 
ukazał się w 1568 roku. W ten sposób „Pozdrowienie Anielskie" weszło 
do zbioru modlitw. 

 

 " Bądź pozdrowiona, pełna łaski ! - rzekł Anioł do Maryi w Nazarecie. 
- Oto poczniesz w swym łonie i porodzisz Syna, i nadasz Mu imię Jezus 
" 

   Po modlitwie Pańskiej „Ojcze nasz" zwykle odmawiamy w pacierzu 
„Zdrowaś Maryjo", jako modlitwę dla uczczenia Matki Bożej. Z tej 
krótkiej i powszechnej modlitwy powstał Różaniec. Z radosnych, 
bolesnych i chwalebnych tajemnic uwite są trzy wianki róż, które 

wierni czciciele składają Maryi w pokornym hołdzie pod Jej święte 
stopy. 

 

https://ekai.pl/search/Wielki+Post/
https://ekai.pl/dokumenty/oredzie-ojca-swietego-na-wielki-post-2020-w-imie-chrystusa-prosimy-pojednajcie-sie-z-bogiem-2-kor-5-20/


     Ze słów pozdrowienia Anielskiego ułożono jeszcze jedną modlitwę, 
„Anioł Pański". Jest to również bardzo rozpowszechniona modlitwa, 
którą odmawia się rano, w południe i wieczór, a głos dzwonów 
przypomina Maryję klęczącą i rozmodloną, pokornie słuchającą 
pozdrowienia Archanioła. Pierwszy to i ostatni raz w dziejach świata 
uzależnił Bóg-Ojciec swoje plany od zgody śmiertelnego człowieka. 
 

  

 

 

Na pamiątkę Zwiastowania codziennie w południe 

we wszystkich kościołach biją dzwony 

 

 
    Oto świetlisty poseł  Boży stał przed klęczącą Niewiastą, 
błogosławioną Dziewicą Maryją, i czekał na odpowiedź. A Ona — łaski 
pełna — najpokorniejsza i najczystsza, schyliła głowę przed posłem i 
powiedziała: „Oto ja służebnica Pańska". Przez Ducha Świętego 
oświecona, brała na siebie w tej chwili misję niepojętą, jedyną, wraz ze 
wszystką  jej  chwałą i boleścią. Zgodziła się ufnie i bez zastrzeżeń. 
Ona, najpokorniejsza, zgodziła się na mękę Syna, na gwiaździstą 
koronę Nieba i ziemi, i na cierniową koronę Jezusa, na strugi łask i na 
strugi Prze- najświętszej Krwi, które popłynęły z przebitych 
gwoździami ran.  
 

   Pomyślmy dzisiaj, w święto Zwiastowania, o Maryi — Matce 

Chrystusowej, o Jej bezmiarze poświęcenia i cichej pokorze, a także o 
doskonałości Jej posłuszeństwa. 

Orędzie Papieża Franciszka na Wielki 
Post: pojednajmy się z Bogiem 

25 lutego 2020 | 06:00 | st (KAI) / pz | Watykan  

Do 

pojednania się z 
Bogiem, 

rozważania 
Tajemnicy 

Paschalnej i 

nawrócenia się na 
otwarty i szczery 

dialog z Bogiem 

zachęcił Ojciec 
Święty w orędziu 
na tegoroczny 

Wielki Post. Zaznaczył, że w ten sposób chrześcijanie będą 
mogli się stać solą ziemi i światłem świata. Hasłem Orędzia są 
słowa św. Pawła „W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z 
Bogiem!” (2 Kor 5, 20). 

Treść Orędzia Ojca Świętego na Wielki Post 2020. 
Papież podkreślił, że podstawą nawrócenia jest słuchanie i przyjęcie Dobrej 
Nowiny o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa: kerygmy. Oferuje nam ona 
relację pełną szczerego i owocnego dialogu z Bogiem od którego pochodzi 
nasze życie. Słuchając natomiast głosu szatana narażamy się na pogrążenie 
w otchłani nonsensu, „doświadczając piekła już na ziemi, jak o tym niestety 
świadczy wiele dramatycznych wydarzeń z doświadczenia ludzkiego 
osobistego i zbiorowego” – stwierdził Franciszek. Jednocześnie zachęcił do 
kontemplacji zawsze aktualnej tajemnicy Paschy Jezusa. 

 

https://ekai.pl/dokumenty/oredzie-ojca-swietego-na-wielki-post-2020-w-imie-chrystusa-prosimy-pojednajcie-sie-z-bogiem-2-kor-5-20/

