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                     9. 02. 2014      OGŁOSZENIA     DUSZPASTERSKIE 
 
  1. W dniu dzisiejszym Wspólnota Niepełnosprawnych rozprowadza przed kościołem 
      ulotki o 1% podatku.Jest to forma pomocy i wsparcia tej wspólnoty. 
 
  2. Dziś na godz.16.00 zapraszamy I grupę młodzieży przygotowującej się do 
      Sakramentu bierzmowania na spotkanie. 
 
  3. W najbliższy wtorek 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. Prosimy, aby osobom chorym pomóc w przybyciu  
      do kościoła i powrocie do domu. 
 
  4. Organizujemy pielgrzymkę do Portugali i Hiszpanii, w dniach 14 -20 września 
      włącznie ( 7 dni ).Zwiedzać będziemy ; Lizbona, Fatima, Batlaha, Alcobaca,Nazare, 
      Coimbra, Braga, Santiago de Compostela, Porto, Cascais i wiele innych miejsc. 
      Jest to wyjazd samolotowo – autokarowy.Koszt wyjazdu 2950 zł. od osoby + 
      60 Euro.Zapisy są prowadzone dziś w zakrystii, a w tygodniu w kancelari  
      parafialnej. Jest jeszcze kilkanaście miejsc wolnych. Zapisy trwją tylko do 22 lutego. 
Zapraszamy i zachęcamy do wyjazdu. 
 
5. Organizujemy wyjazd na Misterium Męki Pańskiej do Czerwińska w dn 29 marca, ze 
względu na rezerwacje biletów należy zapisać się oraz opłacić do końca lutego. Bilet na 
sztuke oraz autokar i zwiedzanie muzeum misyjnego kosztuje dla dzieci 30 zł dla doro-
słych 35 zł. Zapisy w zakrystii. 
 
  6. W zakrystii jest do nabycia prasa katolicka.Zachęcamy do jej nabywania i czytania. 
 
7. Za tydzień w niedzielę zapraszamy o godz 16.00 na spotkanie II grupe młodzieży 
przygotowującej się do bierzmowania. Obecność Obowiązkowa 
 
       

 
 
 
 

KALENDARZ LITURGICZNY 
 

10 II Poniedziałek. Wspomnienie św. Scholastyki, dziewicy. 
1 Krl 8, 1-7. 9-13; Ps 132 (131), 6-7. 9-10 (R.: por. 8a); Mt 4, 23; Mk 6, 53-56;  
11 II Wtorek. Dzień powszedni albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z 
Lourdes. 
1 Krl 8, 22-23. 27-30; Ps 84 (83), 3-4. 5 i 10. 11 (R.: por. 2); Ps 111, 7b. 8a; Mk 7, 1-13; 
12 II Środa. Dzień powszedni. 
1 Krl 10,1-10; Ps 37 (36), 5-6. 30-31. 39-40 (R.: por. 30a); por. J 17, 17; Mk 7, 14-23; 
13 II Czwartek. Dzień powszedni. 
1 Krl 11, 4-13; Ps 106 (105), 3-4. 35-36. 37 i 40 (R.: por. 4); por. Mt 11, 25; Mk 7, 24- 
30; 
14 II Piątek. Święto świętych Cyryla, mnicha, i Metodego, biskupa - patronów 
Europy. 
Dz 13, 46-49; Ps 117 (116), 1-2 (R.: por. Mk 16, 15); Łk 4, 18; Łk 10, 1-9; 
15 II Sobota. Dzień powszedni. 
1 Krl 12, 26-32; 13, 33-34; Ps 106 (105), 6-7a. 19-20. 21-22 (R.: por. 4a); Mt 4, 4b; Mk 
8, 1-10; 
16 II Szósta Niedziela zwykła.  
Syr 15, 15-20; Ps 119 (118), 1-2. 4-5. 17-18. 33-34 (R.: por. 2); 1 Kor 2, 6-10; J 6, 63b. 
68b; Mt 5, 17-37 (krótsza: Mt 5, 20-22a. 27-28. 33-34a. 37); 
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PIERWSZE CZYTANIE 
Światło dobrych uczynków 
Czytanie z Księgi proroka Izajasza Iz 58,7–10 
To mówi Pan: Dziel swój chleb z głodnym, 
wprowadź w dom biednych tułaczy, nagiego, 
którego ujrzysz, przyodziej i nie odwróć się od 
współziomków. Wtedy twoje światło wzejdzie 
jak zorza i szybko rozkwitnie twe zdrowie. Spra-
wiedliwość twoja poprzedzać cię będzie, chwała 
Pana iść będzie za tobą. Wtedy zawołasz, a Pan 
odpowie, wezwiesz pomocy, a On rzeknie: „Oto 
jestem!”. Jeśli u siebie usuniesz jarzmo, przesta-
niesz grozić palcem i mówić przewrotnie, jeśli 
podasz twój chleb zgłodniałemu i nakarmisz 
duszę przygnębioną, wówczas twe światło zabły-
śnie w ciemnościach, a twoja ciemność stanie się 
południem. 
Oto słowo Boże. 
PSALM  RESPONSORYJNY  
Ps 112,4–5. 6–7.8a i 9 
Refren: Wschodzi w ciemnościach jak światło 
dla prawych. 
On wschodzi w ciemnościach jak światło dla 
prawych, 
łagodny, miłosierny i sprawiedliwy. 
Dobrze się wiedzie człowiekowi, 
który z litości pożycza, 
i swymi sprawami zarządza uczciwie. 

Sprawiedliwy nigdy się nie zachwieje 
i pozostanie w wiecznej pamięci. 
Nie przelęknie się złej nowiny, 
jego mocne serce zaufało Panu. 

Jego wierne serce lękać się nie będzie. 
Rozdaje i obdarza ubogich; 
jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze, 
wywyższona z chwałą będzie jego potęga. 
DRUGIE CZYTANIE 
Nauczanie świętego Pawła 
Czytanie z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła 
do Koryntian 1 Kor 2,1–5 
Bracia, przyszedłszy do was, nie przybyłem, by 
błyszcząc słowem i mądrością, dawać wam 
świadectwo Boże. Postanowiłem bowiem, będąc 

wśród was, nie znać niczego więcej, jak tylko 
Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego. I staną-
łem przed wami w słabości i w bojaźni, i z wiel-
kim drżeniem. A mowa moja i moje głoszenie 
nauki nie miały nic z uwodzących przekonywa-
niem słów mądrości, lecz były ukazywaniem 
ducha i mocy, aby wiara wasza opierała się nie 
na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. 
Oto słowo Boże. 
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ J  8,12b 
Alleluja, alleluja, alleluja 
Ja jestem światłością świata, 
kto idzie za Mną, będzie miał światło życia. 
Alleluja, alleluja, alleluja 
EWANGELIA 
Wy jesteście światłem świata 
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza  
Mt 5,13–16 
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Wy jeste-
ście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, 
czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, 
chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. 
Wy jesteście światłem świata. Nie może się 
ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się 
też światła i nie stawia pod korcem, ale na 
świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w 
domu. Tak niech świeci wasze światło przed 
ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i 
chwalili Ojca waszego, który jest w niebie”. 
Oto słowo Pańskie. 
 



 

Intencje Mszalne 

W tym tygodniu do wieczności odeszli: 
+ Michał Hetmanowski 
+ Alicja Sawicka 
Wieczny odpoczynek ….. 

KOMENTARZ DO SŁOWA BOŻEGO Z DNIA „Wy jeste-
ście solą ziemi. (...) Wy jesteście światłem świata". Świa-
tło i sól to znaki przymierza z Bogiem. To ono nas prze-
mienia, uświęca, odnawia - uzdalnia do przejścia od 
życia w grzechu, bez celu, do życia w lasce i bliskości z 
Bogiem. Pan odnawia swoje przymierze z nami w tej 
Mszy świętej. Pozwólmy się Jemu poprowadzić, byśmy 
tak jak On potrafili „dzielić swój chleb z głodnym, 
wprowadzać w dom biednych tułaczy, nagiego przyod-
ziewać i nie odwracać się od współziomków" 

NIEDZIELA 09.02.2014 
7.00   W int. Różańca Fatimskiego 
8.30 + Stanisława Szczepańskiego greg. 9. 
10.00 + Helenę i Adolfa Głodowskich 
11.30   O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Mateu-
sza i jego rodziny 
13.00 W int. parafian  
18.00 + Aleksandra i Apolonię Hołyńskich 
 
PONIEDZIAŁEK 10.02.2014 
7.00 + Stanisława Szczepańskiego greg. 10  
7.00 + Za dziadków Traczyk i Kowalik 
7.00 + Scholastykę i Ignacego Zielińskich, Anastazję Szulc 
18.00 + Eugeniusza Krysztofiaka w 6 r. śm 
 
WTOREK 11.02.2014 
7.00 + Stanisława Szczepańskiego greg. 11 
7.00 + Bogdana Przybysza 
7.00 + Janinę, Zygmunta i Fabiana Getler, Kazimierza i Wandę 
Badurskich 
10.00   W intencji chorych 
18.00 + Franciszka Kamińskiego w 3 r. śm 
18.00 + Stanisława Kędziorę 
 
ŚRODA 12.02.2014 
7.00 + Stanisława Szczepańskiego greg. 12 
7.00 + Teresę, Stanisława i Jarosława Bielskich 
7.00 + Eulalię Wódecką 
18.00   Nowenna do MBNP. 
18.00 + Dorotę Jaros w 3 r. śm. 
 
CZWARTEK 13.02.2014 
7.00 + Stanisława Szczepańskiego greg. 13 
7.00   O uzdrowienie ęmocjonalno-duchowe dla Marzeny 
7.00 + Zbigniew Olk 
18.00 + Irenę Szymańską 
 
PIĄTEK 14.02.2014 
7.00 + Stanisława Szczepańskiego greg. 14 
7.00 + Janusza Młodawskiego p.p. 
7.00 + Danutę, Klementynę i Bronisława Śniady, Monikę, 
dziadków Bziuk, Zenona Skubińskiego, Barbarę i Kazimierza 
Mikulskich 
18.00 + Kazimierę i Franciszka Kaszyńskich 
18.00 + Tadeusza Golejewskiego w 32 r.śm 
 
SOBOTA 15.02.2014 
7.00 + Stanisława Szczepańskiego greg. 15 
7.00 + Henryka Karwowskiego, zmarłych rodziców i dusze w 
czyśćcu cierpiące 
7.00 + Mariannę Staniszewską, rodziców Staniszewskich, 
Trzcińskich i Jadwigę Rutkowską 
 
18.00 + Helenę i Piotra Płodziszewskich w 19 r. śm 
18.00    
NIEDZIELA 16.02.2014 
7.00 + Stanisława Szczepańskiego greg 16 
8.30   Wypominki roczne 
10.00 + Danutę Tokarską, Stanisława i Stefanię Sienkiel oraz 
zm z rodz. Wojtowiczów 
11.30   W intencji Niepełnosprawnych 
13.00 W int. parafian  
18.00 + Stanisława, Irenę, Edwarda i Włodzimierza Rakow-
skich 

Kościół przyniósł Polsce 
Chrystusa — to znaczy 
klucz do rozumienia tej 
wielkiej i podstawowej 
rzeczywistości, jaką jest 
człowiek. Człowieka 
bowiem nie można do 
końca zrozumieć bez 
Chrystusa. A raczej: 
człowiek nie może siebie 
sam do końca zrozumieć 
bez Chrystusa. Nie może 
zrozumieć, ani kim jest, 
ani jaka jest jego właści-
wa godność, ani jakie jest 

jego powołanie i ostateczne przeznaczenie. Nie może 
tego wszystkiego zrozumieć bez Chrystusa. I dlatego 
Chrystusa nie można wyłączać z dziejów człowieka w 
jakimkolwiek miejscu ziemi. Nie można też bez Chrystu-
sa zrozumieć dziejów Polski — przede wszystkim jako 
dziejów ludzi, którzy przeszli i przechodzą przez tę zie-
mię. Dzieje ludzi! Dzieje narodu są przede wszystkim 
dziejami ludzi. A dzieje każdego człowieka toczą się w 
Jezusie Chrystusie. W Nim stają się dziejami zbawienia. 
Dzieje narodu zasługują na właściwą ocenę wedle tego, 
co wniósł on w rozwój człowieka i człowieczeństwa, w 
jego świadomość, serce, sumienie. To jest najgłębszy 
nurt kultury. To jej najmocniejszy zrąb. To jej rdzeń i 
siła. Otóż tego, co naród polski wniósł w rozwój człowie-
ka i człowieczeństwa, co w ten rozwój również dzisiaj 
wnosi, nie sposób zrozumieć i ocenić bez Chrystusa. 
„Ten stary dąb tak urósł, a wiatr go żaden nie obalił, bo 
korzeń jego jest Chrystus” (Piotr Skarga, Kazania sej-
mowe). Trzeba iść po śladach tego, czym — a raczej kim 
— na przestrzeni pokoleń był Chrystus dla synów i córek 
tej ziemi. I to nie tylko dla tych, którzy jawnie weń wie-
rzyli, którzy Go wyznawali wiarą Kościoła. Ale także i 
dla tych, pozornie stojących opodal, poza Kościołem. 
Dla tych wątpiących, dla tych sprzeciwiających się. 
(Fragment homilii w czasie Mszy św. odprawionej na 
placu Zwycięstwa, Warszawa, 2 czerwca 1979r.) 

Tak niech świeci wasze światło przed 

ludźmi, aby widzieli wasze dobre 

uczynki i chwalili Ojca waszego,  

który jest w niebie.  

Moje uczynki są powodem do chwa-

lenia Pana Boga, a może raczej 

utrudniają innym zaufanie naszemu 

Ojcu, który jest w niebie? 

Kącik dla dzieciKącik dla dzieciKącik dla dzieciKącik dla dzieci    

Prawda wyzwala, wypala jak sól, szczypie, wreszcie rozdziera, nadaje smaku naszemu życiu. Dosolić sobie. He-
brajskie słowo melah znaczy sól, ale też rozdarcie, w sensie rozdartych szat. Wiemy, co to znaczy rozdzierać szaty 
– czyniło się to zawsze, gdy ktoś bardzo żałował, dokonywał skruchy albo chciał odsłonić prawdę o sobie. Bywa 
jednak i tak, że przeżywamy rozdarcie, ponieważ ciągnie nas w dwie strony. Nasze postawy nie są jednoznaczne. 
Idziemy za Chrystusem, ale oglądamy się za diabłem, jak za panienką w krótkiej spódniczce. Oburzamy się na 
ludzką chciwość i marzymy o pieniądzach. Pochwalamy skromność i pokorę, ale niech no tylko Pan Bóg nas 
wysłucha i da nam kogoś, przy kim będziemy skromnie wyglądać – odczujemy zazdrość. Pragniemy, aby nas 
szanowano, wysłuchiwano i traktowano z szacunkiem, ale czy tak traktujemy innych? I wreszcie ten znienawidzo-
ny świat, którym gardzimy jako chrześcijanie, czując do niego wstręt za niemoralność, czy nie jest tym samym 
światem, który wszyscy podglądamy przez dziurkę od klucza, przez różne ekraniki, czasopisemka, słuchaweczki? 
Symbolem zakłamanej postawy stała się żona Lota, która oficjalnie uznała świat Sodomy za niegodny jej osoby, 
ale tak naprawdę zezowała za nim z tęsknotą. Napisano: Żona Lota, która szła za aniołami, obejrzała się i stała się 
słupem soli (por. Rdz 19,26). Sól to jednoznaczność ucznia Pana, to zdecydowanie, jakiś smak radykalności, o 
którą trzeba walczyć z własnymi kusicielami. Mamy skłonność do oszukiwania siebie. Rola sumienia polega na 
prawdziwej ocenie sytuacji. Pychy nie nazywać godnością, buntu nie nazywać obroną, chciwości nie nazywać 
troską o siebie. „Dosolić sobie” – to nie wierzyć w swoje kłamstwa tak bardzo, że wydadzą się prawdami. Nie 
wmawiać sobie, że grzech jest silniejszy niż Jezus. Kiedy Elizeusz wrzucił sól do źródła, wody stały się zdrowe, a 
okolica płodna. „Mieszkańcy miasta mówili do Elizeusza: »Patrz! Położenie miasta jest miłe, jak sam, panie mój, 
widzisz, lecz woda jest niezdrowa, a ziemia nie daje płodów«. On zaś rzekł: »Przynieście mi nową misę i włóżcie 
w nią soli!«. I przynieśli mu. Wtedy podszedł do źródła wody, wrzucił w nie sól i powiedział: »Tak mówi Pan: 
Uzdrawiam te wody, już odtąd nie wyjdą stąd ani śmierć, ani niepłodność«” (2 Krl 2,19–21). Co to znaczy wrzucić 
sól do źródła strumieni? Trzeba szukać źródeł naszych postępków, przyczyn naszych zachowań. Prawda wyzwala, 
wypala jak sól, szczypie, wreszcie rozdziera, nadaje smaku naszemu życiu. Żeby uzdrowić chore ciała, trzeba 
sięgnąć do chorych emocji i uczuć, do źródła, do dzieciństwa, do pierwszych chwil życia, które jak źródło życia 
wypływa z rodziny. Dać sól u źródeł, to rzucić Słowo ewangeliczne w chory klimat dzieciństwa, to posłużyć się 
nie tylko spowiedzią, ale i rozmową, modlitwą o uzdrowienie uczuć i pamięci.  

Tekst do przemyśleń 

 
Wszechmogący i miłosierny Boże, Ojcze wszystkiego, Stworzycielu i Władco Wszechświata, Panie 
Dziejów, którego dzieła są bez skazy, którego współczucie dla błędów ludzkich jest niewyczerpane, 
w Twojej woli nasz pokój. Wysłuchaj miłosiernie tej modlitwy, która wznosi się do Ciebie spośród 

zgiełku i rozpaczy świata, w którym zapomniano o Tobie, w którym nie wzywa się Twojego imienia, w 
którym drwi się z Twoich praw i ignoruje Twoją obecność. Albowiem nie znając Ciebie, nie żyjemy w 
pokoju. Pomóż nam zapanować nad orężem, który grozi, że zapanuje nad nami. Pomóż nam wykorzy-
stać naukę dla pokoju i bogactwa, nie dla wojny i zniszczenia. Pokaż nam, jak wykorzystać energię 

nuklearną dla dobra, nie dla zguby naszych dzieci. Rozwiąż wewnętrzne sprzeczności, które rosną w 
nas niewiarygodnie i nieznośnie. Są one zarazem udręką i błogosławieństwem: gdybyś bowiem nie 

zostawił nam światła sumienia, nie musielibyśmy cierpieć. Naucz nas wytrwałości w bólu, męce i nie-
pewności. Naucz nas jak czekać i jak ufać. Obdarz światłem, obdarz siłą i cierpliwością wszystkich, 

którzy pracują na rzecz pokoju. (Tomasz Merton) 


