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Godz. otwarcia kancelarii:  

pon.—pt. (bez czw.): 10-12 
        16-17:30 

1. Dziś I Niedziela miesiąca- o godz. 17.30 Nabożeństwo adoracyjne. 

2. Przypominamy, iż jutro w naszej parafii będzie zbiórka elektro-

śmieci. Akcja jest prowadzona przez fundację „Pomoc Kościołowi 

w Potrzebie” – dochód z utylizacji przeznaczony jest dla najbied-

niejszych osób w różnych częściach świata. Zbiórka będzie trwała 

od rana do odz.11.00. 

3. W tym tygodniu Środą Popielcową rozpoczniemy Wielki Post – 

czas, w którym przez nawrócenie, pokutę, umartwienie i rozważania 

Męki Pańskiej mamy się przygotować na radości świąt Zmartwych-

wstania Pańskiego. W Środę Popielcową Msze św. o godz. 7.00, 

10.00, 18.00 i 19.30. Posypanie głów popiołem podczas każdej 

Mszy św. W tym dniu obowiązuje post ścisły. 

4. Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowiązuje wszyst-

kich, którzy ukończyli 14 rok życia- we wszystkie piątki, Środę 

Popielcową oraz zaleca się ją w Wigilię Zmartwychwstania Pańskie-

go. Post ścisły, czyli ilościowy – obowiązuje w Środę Popielcową 

i w Wielki Piątek wszystkich między 18, a 60 rokiem życia. Uzasad-

niona niemożliwość zachowania wstrzemięźliwości w piątek doma-

ga się od chrześcijanina podjęcia innych form pokuty. W okresie 

Wielkiego Postu katolicy zobowiązani są do powstrzymania się od 

udziału w zabawach i dyskotekach. 

5. W dobrym przeżywaniu czasu Wielkiego Postu, Kościół oferuje 

nam szczególną pomoc- są to nabożeństwa wielkopostne. W piątki 

Wielkiego Postu nabożeństwa Drogi Krzyżowej odprawiane są: 

- o godz. 17.15 - dla dzieci wraz z rodzicami 

- o godz. 18.30 (bezpośrednio po Mszy św .wieczornej) –– dla mło-

dzieży i dorosłych. 

Na rozważanie Męki Pańskiej w Nabożeństwie Gorzkich Żali zapra-

szamy w każdą Niedzielę Wielkiego Postu o godz. 17.15. 

6. W środę Popielcową rozpoczyna się Tydzień modlitw o trzeź-

wość naszego narodu. 

7. W czwartek (11 Lutego) w całym Kościele będziemy obchodzić - 

Dzień Chorych. Zapraszamy ludzi chorych – czy to na ciele, czy na 

duszy, na Mszę św. o godz. 10.00. Po Mszy św. będzie udzielone 

błogosławieństwo Lourdskie – Najświętszym Sakramentem. Prosi-

my, aby osobom chorym pomóc w przybyciu do kościoła i w po-

wrocie do domu. 

8. W związku z zarządzeniem Ks. Abpa, pasterza naszej Diecezji 

w przyszłą niedziele (14 lutego), po Mszach św., będzie przeprowa-

dzona zbiórka do puszek dla Caritas – na leczenie i rehabilitację 

chorych dzieci. O przeprowadzenie tej zbiórki prosimy Panie 

z Żywego Różańca. 

9. Zostały rozpoczęte prace związane z wymianą chodnika od ul. 

Paderewskiego do kościoła. 

10. Ze względu na okres ferii Drogi Krzyżowej dla dzieci w ten 

piątek nie będzie. 

11. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej – nabyć ja można 

w zakrystii. 
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PIERWSZE CZYTANIE 
Czytanie z Księgi proroka Izajasza. W roku 
śmierci króla Ozjasza ujrzałem Pana zasiadające-
go na wysokim i wyniosłym tronie, a tren Jego 
szaty wypełniał świątynię. Serafiny stały ponad 
Nim; każdy z nich miał po sześć skrzydeł. I wo-
łał jeden do drugiego: «Święty, Święty, Święty 
jest Pan Zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego 
chwały». Od głosu tego, który wołał, zadrgały 
futryny drzwi, a świątynia napełniła się dymem. 
I powiedziałem: «Biada mi! Jestem zgubiony! 
Wszak jestem mężem o nieczystych wargach 
i mieszkam pośród ludu o nieczystych wargach, 
a oczy moje oglądały Króla, Pana Zastępów!» 
Wówczas przyleciał do mnie jeden z serafinów, 
trzymając w ręce węgiel, który szczypcami wziął 
z ołtarza. Dotknął nim ust moich i rzekł: «Oto 
dotknęło to twoich warg, twoja wina jest zmaza-
na, zgładzony twój grzech». I usłyszałem głos 
Pana mówiącego: «Kogo mam posłać? Kto by 
Nam poszedł?» Odpowiedziałem: «Oto ja, poślij 
mnie!». 

Oto słowo Boże. 

 
PSALM RESPONSORYJNY 
Refren: Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu.  
1 Będę Cię sławił, Panie, z całego serca, * 
bo usłyszałeś słowa ust moich. 
Będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów, * 
2 pokłon Ci oddam w Twoim świętym przybytku. 
   I będę sławił Twe imię za łaskę i wierność Twoją, * 
   bo ponad wszystko wywyższyłeś Twe imię i obietni-
cę. 
   3 Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem, * 
   pomnożyłeś moc mojej duszy. 
4 Wszyscy królowie ziemi będą dziękować Tobie, 
Panie, * 
gdy usłyszą słowa ust Twoich. 
5 I będą opiewać drogi Pana: * 
«Zaprawdę, chwała Pana jest wielka!» 
   7 Wybawia mnie Twoja prawica. * 
   8 Pan za mnie wszystkiego dokona. 
   Panie, Twa łaska trwa na wieki, * 
   nie porzucaj dzieła rąk swoich.  
DRUGIE CZYTANIE 
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła 
Apostoła do Koryntian. Bracia: Przekazałem 
wam na początku to, co przejąłem: że Chrystus 
umarł – zgodnie z Pismem – za nasze grzechy, 
że został pogrzebany, że zmartwychwstał trze-

ciego dnia, zgodnie z Pismem; i że ukazał się 
Kefasowi, a potem Dwunastu, później zjawił się 
więcej niż pięciuset braciom równocześnie; 
większość z nich żyje dotąd, niektórzy zaś po-
marli. Potem ukazał się Jakubowi, później 
wszystkim apostołom. W końcu, już po wszyst-
kich, ukazał się także i mnie jako poronionemu 
płodowi. Tak więc czy to ja, czy inni, tak nau-
czamy i tak uwierzyliście. 

Oto słowo Boże. 
 
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Alleluja, alleluja, alleluja 

Pójdźcie za Mną,  
a uczynię was rybakami ludzi. 
Alleluja, alleluja, alleluja 

EWANGELIA 
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. 
Pewnego razu – gdy tłum cisnął się do Jezusa, 
aby słuchać słowa Bożego, a On stał nad jezio-
rem Genezaret – zobaczył dwie łodzie stojące 
przy brzegu; rybacy zaś wyszli z nich i płukali 
sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała 
do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od 
brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. 
Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: 
«Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów!» 
A Szymon odpowiedział: «Mistrzu, całą noc 
pracowaliśmy i nic nie ułowiliśmy. Lecz na 
Twoje słowo zarzucę sieci». Skoro to uczynili, 
zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich 
zaczynały się rwać. Skinęli więc na współtowa-
rzyszy w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomo-
cą. Ci podpłynęli; i napełnili obie łodzie, tak że 
się prawie zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr 
przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: «Wyjdź ode 
mnie, Panie, bo jestem człowiekiem grzesz-
nym». I jego bowiem, i wszystkich jego towa-
rzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego 
dokonali; jak również Jakuba i Jana, synów Ze-
bedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. 
A Jezus rzekł do Szymona: «Nie bój się, odtąd 
ludzi będziesz łowił». I wciągnąwszy łodzie na 
ląd, zostawili wszystko i poszli za Nim. 

Oto słowo Pańskie. 
 



NIEDZIELA 07. 02. 2016 

7.00    Int. Żywego Różańca. 

8.30 + Karola Affek w 8 greg. 

10.00 + Władysława i Mariannę Nosa-

rzewskich oraz rodziców, zm. z rodz. 

Choroś, Nalborskich i Piaseckich. 

11.30 + Stanisławę i Mariana w 20 r. 

śm. oraz Waldemara Więckowskich. 

13.00   W int. parafian. 

18.00   Dzięczynna za otrzymane łaski 

z prośbą o dalszą opiekę i błogosła-

wieństwo Boże dla Jolanty i Augusta. 

PONIEDZIAŁEK 08. 02. 2016 

7.00 + Mariannę i Jana Orzechowskich. 

7.00 + Bogdana Przybysza i dusze w 

czyśćcu cierpiące. 

7.00 + Władysławę Krysiak. 

18.00 + Karola Affek w 9 greg. 

WTOREK 09. 02. 2016 

7.00 + W intencji własnej. 

7.00 + Annę, Mariannę, Wacława i Ma-

riana Olewniczak, Weronikę, Rozalię i 

Józefa Mróz. 

7.00 + Karola Affek w 10 greg. 

18.00 + Apolonię i Aleksandra Hołyń-

skich. 

ŚRODA 10. 02. 2016 

7.00 + Karola Affek w 11 greg. 

7.00 + Scholastykę, Ignacego Zieliń-

skich i Anastazję Szulc. 

7.00   Siostrę Scholastykę 

10.00 + Marka Cichockiego. 

18.00   Nowenna do MBNP. 

19.30 + Juliana Kępa. 

  Intencje Mszalne 

W minionym tygodniu do wieczności 

odeszli: 

Śp. Barbara Kaszyńska 

Śp. Stanisław Bogdan Ziemak 

Śp. Władysław Orłow 

Śp. Wergina Sosińska 

Wieczny odpoczynek… 

 

CZWATEK 11. 02. 2016 
7.00 + Reginę Sadowską i zm. z rodz. 
7.00 + Kazimierza, Jana Wardak. 
7.00 + Karola Affek w 12 greg. 
10:00 W int. chorych 
18.00 + Franciszka Kamińskiego w 5 r. 
śm., zm. rodziców Józefę i Franciszka        
Kamińskich, Wiktorię i Zygmunta Bor-
kowskich. 
PIĄTEK 12. 02. 2016 
7.00 + Marię Wewiur p. p. 
7.00 + Karola Affek w 13 greg. 
7.00   Dziękczynna za ocalenie życia w 
wypadku i o Boże błog. oraz łaski dla       
Łukasza z okazji urodzin. 
18.00 + Wandę Affek w 1 r. śm. 
SOBOTA 13. 02. 2016 
7.00 + Walentynę Zwierzchowską. 
7.00 + Dziadków Rusztewskich i Stani-
sławę Cieślak. 
7.00 + Karola Affek w 14 greg. 
18.00 + Helenę i Adolfa Głodowskich. 
NIEDZIELA 14. 02. 2016 
7.00    Int. Różańca fatimskiego. 
7.00 + Ryszarda Możdżyńskiego 1 greg. 
8.30 + Karola Affek w 15 greg. 
10.00 + Jerzego Ancerowicza, Teresę i 
Jerzego Jędrzejczak, Krystynę Politow-
ską, zm. rodziców i teściów. 
11.30 O Boże błog. dla Wiesławy z oka-
zji 70 r. ur. 
13.00   W int. parafian. 
18.00 + Halinę w 7 r. śm. i Wojciecha 

11 lutego Najświętsza Maryja Panna z Lourdes. 
   W 1858 roku, w cztery lata po ogłoszeniu przez Piusa IX dogmatu o Niepokalanym Poczęciu, Matka Boża zjawiła 

się ubogiej pasterce, św. Bernadecie Soubirous, w Grocie Massabielskiej w Lourdes. Podczas osiemnastu zjawień (w 

okresie 11 lutego - 16 lipca) Maryja wzywała do modlitwy i pokuty. 11 lutego 1858 r. Bernadetta Soubirous wraz z 

siostrą i przyjaciółką udała się w pobliże Starej Skały - Massabielle - na poszukiwanie suchych gałęzi, aby rozpalić 

ogień w domu. Gdy dziewczyna została sama, usłyszała dziwny dźwięk podobny do szumu wiatru i zobaczyła 

światłość, z której wyłoniła się postać "Pięknej Pani" z różańcem w ręku. Odtąd objawienia powtarzały się. Bernade-

tta opowiedziała o tym wydarzeniu koleżankom, te rozpowiedziały o tym sąsiadom. Rodzice strofowali Bernadettę, 

że rozpowiada plotki; zakazali jej chodzić do groty, w której miała jej się ukazać Matka Boża. Cofnęli jednak zakaz, 

gdy zobaczyli, że dziecko gaśnie na ich oczach z udręki. Dnia 14 lutego dziewczęta udały się najpierw do kościoła i 

wzięły ze sobą wodę święconą. Gdy przybyły do groty, było już po południu. Kiedy w czasie odmawiania różańca 

ponownie ukazała się Matka Boża, Bernadetta, idąc za radą towarzyszek, pokropiła tajemniczą zjawę i wypowiedzia-

ła słowa: "Jeśli przychodzisz od Boga, zbliż się; jeśli od szatana, idź precz!". Pani, uśmiechając się, zbliżyła się aż do 

brzegu wylotu groty i odmawiała różaniec. 18 lutego Bernadetta udała się w pobliże groty z dwiema znajomymi rodziny Soubirous. Przeko-

nane, że może to jest jakaś dusza czyśćcowa, poradziły Bernadecie, aby poprosiła zjawę o napisanie życzenia na kartce papieru, którą ze sobą 

przyniosły. Pani odpowiedziała: "Pisanie tego, co ci chcę powiedzieć, jest niepotrzebne". Matka Boża poleciła dziewczynce, aby przychodzi-

ła przez kolejnych 15 dni. Wiadomość o tym rozeszła się lotem błyskawicy po całym miasteczku. 21 lutego, w niedzielę, zjawiło się przy 

grocie skał massabielskich kilka tysięcy ludzi. Pełna smutku Matka Boża zachęcała Bernadettę, aby modliła się za grzeszników. Tego dnia, 

gdy Bernadetta wychodziła po południu z kościoła z Nieszporów, została zatrzymana przez komendanta miejscowej policji i poddana śledz-

twu. Kiedy dnia następnego dziewczynka udała się do szkoły, uczące ją siostry zaczęły ją karcić, że wprowadziła tyle zamieszania swoimi 

przywidzeniami. 23 lutego Matka Boża ponownie zjawiła się i poleciła Bernadecie, aby udała się do miejscowego proboszcza i poprosiła go, 

aby tu wystawiono ku Jej czci kaplicę. Roztropny proboszcz, po pilnym przeegzaminowaniu 14-letniej dziewczynki, rzekł do Bernadetty: 

"Mówiłaś mi, że u stóp tej Pani, w miejscu, gdzie zwykła stawać, jest krzak dzikiej róży. Poproś Ją, aby kazała tej gałęzi rozkwitnąć". Przy 

najbliższym zjawieniu się Matki Bożej Bernadetta powtórzyła słowa proboszcza. Pani odpowiedziała uśmiechem, a potem ze smutkiem 

wypowiedziała słowa: "Pokuty, pokuty, pokuty". 25 lutego w czasie ekstazy Bernadetta usłyszała polecenie: "A teraz idź do źródła, napij się 

z niego i obmyj się w nim". Dziewczę skierowało swoje kroki do pobliskiej rzeki, ale usłyszało wtedy głos: "Nie w tę stronę! Nie mówiłam 

ci przecież, abyś piła wodę z rzeki, ale ze źródła. Ono jest tu". Na kolanach Bernadetta podążyła więc ku wskazanemu w pobliżu groty 

miejscu. Gdy zaczęła grzebać, pokazała się woda. Na oczach śledzącego wszystko uważnie tłumu ukazało się źródło, którego dotąd nie było. 

Woda biła z niego coraz obficiej i szerokim strumieniem płynęła do rzeki. Okazało się rychło, że woda ta ma moc leczniczą. Następnego dnia 

posłał do źródła po wodę swoją córkę niejaki Bouriette, kamieniarz, rzeźbiarz nagrobków. Stracił prawe oko przy rozsadzaniu dynamitem 

bloków kamiennych. Także na lewe oko widział coraz słabiej. Po gorącej modlitwie począł przemywać sobie ową wodą oczy. Natychmiast 

odzyskał wzrok. Cud ten zapoczątkował cały szereg innych - tak dalece, że Lourdes zasłynęło z nich jako pierwsze wśród wszystkich sank-

tuariów chrześcijańskich. 27 lutego Matka Boża ponowiła życzenie, aby na tym miejscu powstała kaplica. 1 marca 1858 roku poleciła Berna-

decie, aby modliła się nadal na różańcu. 2 marca Matka Boża wyraziła życzenie, aby do groty urządzano procesje. Zawiadomiony o tym 

proboszcz odpowiedział, że będzie to mógł uczynić dopiero za pozwoleniem swojego biskupa. 4 marca na oczach ok. 20 tysięcy ludzi został 

cudownie uleczony przy źródle miejscowy restaurator, Maumus. Miał on na wierzchu dłoni wielką narośl. Lekarze orzekli, że jest to złośliwy 

rak i trzeba rękę amputować. Kiedy modlił się gorąco i polecał wstawiennictwu Bernadetty, zanurzył rękę w wodzie bijącej ze źródła i 

wyciągnął ją zupełnie zdrową, bez ropiejącej narośli. Poprzedniego dnia pewna matka doznała łaski nagłego uzdrowienia swojego dziecka, 

które zanurzyła całe w zimnej wodzie źródła, kiedy lekarze orzekli, że dni dziecka są już policzone. Nastąpiła dłuższa przerwa w objawie-

niach. Dopiero 25 marca, w uroczystość Zwiastowania, Bernadetta ponownie ujrzała Matkę Bożą. Kiedy zapytała Ją o imię, otrzymała 

odpowiedź: "Jam jest Niepokalane Poczęcie". Były to bardzo ważne słowa, ponieważ mijały zaledwie 4 lata od ogłoszenia przez papieża 

Piusa IX dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Maryi, który budził pewne kontrowersje. Warto zauważyć, że pojęcie to dla wiejskiej dziew-

czynki nie było ani zrozumiałe, ani nawet jej znane. Po dłuższej przerwie 7 kwietnia, w środę po Wielkanocy, Matka Boża ponownie objawi-

ła się Bernadecie. Po rozejściu się tłumów policja pod pozorem troski o bezpieczeństwo publiczne i konieczności przeprowadzenia badań 

wody źródła, zamknęła dostęp do źródła i groty. Zabrano także do komisariatu liczne już złożone wota. Jednak Bernadetta uczęszczała tam 

nadal i klękając opodal modliła się. 16 lipca, w uroczystość Matki Bożej Szkaplerznej, Matka Boża pojawiła się po raz ostatni. 18 stycznia 

1862 roku komisja biskupa z Targes po wielu badaniach ogłosiła dekret, że "można dać wiarę" zjawiskom, jakie się przydarzyły w Lourdes. 

W roku 1864 ks. proboszcz Peyramale przystąpił do budowy świątyni. W roku 1875 poświęcił ją uroczyście arcybiskup Paryża Guibert. W 

uroczystości tej wzięło udział: 35 arcybiskupów i biskupów, 3 tys. kapłanów i 100 tys. wiernych. W roku 1891 Leon XII ustanowił święto 

Objawienia się Matki Bożej w Lourdes, które św. Pius X w 1907 r. rozciągnął na cały Kościół. Lourdes jest obecnie słynnym miejscem 

pielgrzymkowym, do którego przybywają tysiące ludzi, by czcić Matkę Bożą jako Uzdrowienie Chorych. Bernadetta wstąpiła w 1866 roku 

do klasztoru Notre Dame de Nevers i tam zmarła na gruźlicę w 1879 r. w wieku 35 lat. Pius XI w roku 1925 uroczyście ją beatyfikował, a w 

roku 1933 - kanonizował. Jej wspomnienie obchodzone jest 16 kwietnia. 
Por.: http://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/ 

Kartki z Kalendarza Liturgicznego 


