
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 07.02.2021 – 14.02.2021 

Niedziela – 07.02.21, V Niedziela zwykła. 
         Kolekta na Seminarium Duchowne i obiekty diecezjalne 
  7.30 – O zdrowie, Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny  
  Macyszyn oraz w p. int. 
  9.00 – Msza św. w czasie pandemii: Za żyjących i ++ parafian oraz o zdrowie  
  dla chorych i cierpiących. 
10.30 – Suma: Z prośbą o zdrowie i Boże błog. oraz opiekę Matki Boskiej dla  
  Marii Filusz i jej rodziny. 

Poniedziałek – 08.02.21,  
  6.30 – W intencji Lenki z ok. 5 urodzin.  

Wtorek – 09.02.21,  
  6.30 – O Boże błogosławieństwo w rodzinach w pewnej intencji.  

Środa – 10.02.21, Msza szkolna,  
17.00 – Za + Konrada Juraszek. 
17.30 – Katecheza dla dzieci I-Komunijnych 

Czwartek – 11.02.21, NMP z Lourdes, Światowy Dzień Chorych 
  8.00 – Do NMP z Lourdes w intencji chorych i cierpiących o zdrowie.  
   Nabożeństwo przed Najśw. Sakramentem. 

Piątek – 12.02.21,  
  6.30 – Za + ks. Władysława Hiriszny. 

Sobota – 13.02.21,  
  7.00 – Za + Piotra Gawlik w 30 dzień po śmierci. 

Niedziela – 14.02.21, VI Niedziela zwykła. 
         Miesięczna kolekta (kopertowa) na prace remontowe w parafii 
  7.30 – Za + ks. Stanisława Dutkę w kolejną rocznicę śmierci. 
  9.00 – Msza św. w czasie pandemii: Za żyjących i ++ parafian oraz o zdrowie  
  dla chorych i cierpiących. 
10.30 – Suma: Za + żonę i matkę Annę Griner. 
Rozpoczęcie adoracji Najśw. Sakramentu 
11.30 – Adoracja w ciszy dla wszystkich chętnych 
12.00 – Adoracja dla parafian z ul. Głównej. 
13.00 – Adoracja dla dzieci i młodzieży  
14.00 – Adoracja dla pozostałej części parafii 
14.45 – Nabożeństwo na zakończenie adoracji.  

Najbliższe wolne intencje w lutym: 15, 16, 21, 22, 23 i 25.   

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
1. Chrystus w czasie Eucharystii uczy nas modlitwy. Wielokrotnie wskazywał, 
że trzeba na nią znaleźć nie tylko miejsce, lecz także czas. Uczymy się w tym 
kościele, jak w sercu i w codzienności budować świątynię, w której będziemy 
spotykać Boga twarzą w twarz na modlitwie i wsłuchiwać się w Jego słowa. 
2. W czwartek wspomnienie Matki Bożej z Lourdes – Światowy Dzień 
Chorego. W 1858 r., cztery lata po ogłoszeniu dogmatu o niepokalanym 
poczęciu Najświętszej Maryi Panny, w grocie Massabielle Bernadecie 
Soubirous objawiła się Matka Boża, która przedstawiła się jako Niepokalane 
Poczęcie, oraz wezwała do nawrócenia i prosiła o modlitwę. O godz. 8.00 w 
szczególny sposób będziemy się modlić za chorych z naszej parafii. Zadbajmy 
o to, by nasi chorzy bliscy czy sąsiedzi, dzięki naszej życzliwej pomocy, mogli 
tego dnia uczestniczyć we Mszy Świętej. 
3. Odwiedziny chorych oraz udzielanie sakramentu namaszczenia chorych 
odbywają się na indywidualne zgłoszenie. W przypadku osób chorych na 
Covid-19 posługę sakramentalna spełniają tylko specjalnie wyznaczeni do tego 
kapłani. Chorych można zgłaszać telefonicznie.  
4. Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle organizuje dojazdy na szczepienia dla osób 
powyżej 70 r. życia. Zgłoszenia pod nr 77 40 50 317 w godz. 7.00 – 15.00. 
5. W przyszłą niedzielę rozpoczynają się dni przygotowań do liturgicznego 
okresu Wielkiego Postu. Po mszach św. zapraszamy dodatkowo na chwile 
adoracji Najśw. Sakramentu. 
6. W tym tygodniu patronuje nam: 
– w środę 10 lutego – św. Scholastyka (ok. 480-547), dziewica, siostra św. 
Benedykta, założyciela zakonu benedyktynów i patrona Europy, założyła 
żeński zakon według reguły benedyktyńskiej i całkowicie poświęciła się Bogu. 

W minionym tygodniu pożegnaliśmy:  
+ Maria Zimnik, l. 85, z ul. Kosynierów. Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie…  

SENTENCJA TYGODNIA  
Służba w Kościele jest darem, a nie umową o pracę (Papież Franciszek) 

UŚMIECH TYGODNIA 
Wchodzi kapelan na oddział psychiatryczny:  
- Bracia, nie bójcie się, Bóg mnie tu posłał  
Odzywa się jeden z pacjentów:  
- Wcale nie! Nikogo nie posyłałem! 



NAUCZANIE PAPIESKIE O EUCHARYSTII 

„Nie idzie tylko o recytację czy śpiew, który, choćby był najdoskonalszy wedle 
wymogów sztuki muzycznej i rubryk świętych obrzędów, dociera jedynie do 
uszu, ale raczej o wzniesienie myśli i duszy naszej do Boga, abyśmy Mu siebie 
samych i prace nasze z Jezusem Chrystusem złączeni, całkowicie oddali. Od 
tego zależy w wielkiej mierze skuteczność naszych modlitw” (Pius XII). 

OPOWIADANIE: Barka skruchy 

Potężny król Milinda powiedział do starego kapłana: 
- Mówisz, że jeżeli człowiek, który przez sto lat czynił wszelkie możliwe zło, 
poprosi przed samą śmiercią Boga o przebaczenie, zdoła się odkupić i wejdzie 
do nieba. Natomiast człowiek, który popełni tylko jedno wykroczenie, a nie 
okaże wobec Niego swojej skruchy, zostanie wtrącony do piekła. Czy to 
sprawiedliwe? Czy to znaczy, że sto przestępstw waży mniej aniżeli jedno? 
Stary kapłan odpowiedział wtedy królowi: 
- Jeżeli wezmę wielki kamień i rzucę go w jezioro, pójdzie na dno, czy utrzyma 
się na powierzchni? 
- Pójdzie na dno - odpowiedział król. 
- A jeśli wezmę sto wielkich kamieni, ułożę je na barce i popchnę je na środek 
jeziora, utrzymają się na powierzchni, czy pójdą na dno? 
- Utrzymają się na powierzchni 
- Czy więc sto kamieni leżących na barce nie jest lżejszych od jednego 
samotnego kamyczka? 
Król nie wiedział, co odpowiedzieć. Starzec kontynuował dalej: 
- Tak samo, królu, dzieje się z ludźmi. Człowiek, który ma wiele grzechów, a 
oprze się na Bogu, nie zostanie wtrącony w piekielną otchłań. Natomiast 
człowiek, który popełnił tylko jeden grzech, a nie odwoła się do Bożego 
miłosierdzia, będzie potępiony. 

Dobrej niedzieli, samych dobrych dni w ciągu tygodnia oraz obfitości Bożego 
błogosławieństwa wszystkim parafianom i przybyłym gościom  

życzy ksiądz proboszcz Jerzy Tomeczek 
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Rozważanie  

„Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Jezusowi o niej. 
On podszedł do niej i podniósł ją ująwszy za rękę, gorączka ją opuściła. A ona 

im usługiwała”. 

Zwróćcie uwagę na dwa słowa: „podniósł ją” i „usługiwała im”. Jako że 
cud jest zawsze jakimś pouczeniem, ewangelista chce nam dziś pokazać, że 
moc Jezusa może nas podnieść, abyśmy stali się tymi, którzy służą. 

Wszystko zatem dzieje się w „domu”. A kobieta, którą Jezus stawia na 
nogi, jest jego wspaniałą gospodynią. Kiedy gościem jest Jezus, wszyscy chcą 
świętować! Na razie obecni są tylko czterej wybrani: Piotr, Andrzej, Jakub i 
Jan, ale już wkrótce będzie ich dwunastu, a z nimi ich żony i dzieci. I tłum! 
Marek opowiada dalej: „Tłum się zbierał, tak że nawet posilić się nie mogli”. 
Nie są to zbyt miłe sytuacje dla pani domu, która widzi, że jej suflet z serem 
zaczyna opadać. 

Wyobrażamy sobie teściową Piotra (szkoda, że nie znamy jej imienia) 
stawiającą wszystkiemu czoło, jak to czyni tak wiele kobiet, obdarzonych 
prawdziwym zmysłem gościnności, wymagającym hojności i dyskrecji. „I 
usługiwała im”. Warto w tym rozważaniu pomyśleć o „tych, które służą”. Być 
może sami jesteśmy wezwani do tego powołania, a może trzeba, abyśmy 
zastanowili się nad naszą postawą wobec wszystkich kobiet pełniących z 
wielkim oddaniem różne posługi. 

Być może przy okazji tej Ewangelii jest czas, ażeby, wobec Pana, który 
leczy złe gorączki, zastanowić się nad swoim postępowaniem i słowami. Nas 
wszystkich, którzy jesteśmy „obsługiwani”, opowieść o kobiecie, która służy, 
powinna zachęcić do rachunku sumienia. Czy jesteśmy wdzięczni albo choćby 
po prostu ludzcy? To prawda, że spotykane w życiu codziennym kelnerki, 
sprzedawczynie, urzędniczki nie zawsze są uprzejme, ale czy nam łatwo byłoby 
się uśmiechać po wielu godzinach wyczerpującej pracy, w której bylibyśmy 
narażeni na kontakt z nieuprzejmymi klientami? Może chociaż my moglibyśmy 
rozjaśnić ich dzień? 


