
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 14.02.2021 – 21.02.2021 

Niedziela – 14.02.21, VI Niedziela zwykła. 
         Miesięczna kolekta (kopertowa) na prace remontowe w parafii 
  7.15 – Modlitwy poranne 
  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. 
Adoracja Najświętszego Sakramentu 
ok. 11.30 (bezpośrednio po sumie) – Wystawienie 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.  

Poniedziałek – 15.02.21,  
  6.30 – W intencji czcicieli i ofiarodawców skarbonki św. Antoniego. 
Adoracja Najśw. Sakramentu 
10.00 – Członkowie Bractwa Różańcowego – Modlitwa różańcowa. 
11.00 – ul. Sucharskiego 
12.00 – Adoracja Najśw. Sakramentu „w ciszy” 
13.00 – Adoracja Najśw. Sakramentu „w ciszy” 
14.00 – ul. Wodna, Kosynierów, Stoczniowców, Bukowa, Łąkowa, Błękitna 
15.00 – ul. Rybarze, Zacisze, Stawowa, Lasoki, Rajska, Ptasia, Kamienna 
16.00 – ul. Główna  
17.00 – Adoracja dla dzieci i młodzieży  
18.00 – Baczyńskiego, Ks. Dutki i wszyscy, którzy nie mogli być wcześniej 
18.45 – Wspólne zakończenie Adoracji 

Wtorek – 16.02.21, 
  6.30 – Za kapłanów, którzy pracowali i wyszli z naszej Parafii, siostry  
  zakonne oraz o nowe powołania do Służby Bożej.  
Adoracja Najśw. Sakramentu 
  7.00 – Adoracja „w ciszy” 
  8.00 – ul. Sucharskiego, Baczyńskiego,  
  9.00 – ul. Wodna, Kosynierów, Stoczniowców, Bukowa, Łąkowa, Błękitna 
10.00 – ul. Rybarze, Zacisze, Stawowa, Lasoki, Rajska, Ptasia, Kamienna 
11.00 – ul. Główna, Ks. Dutki i ci, którzy nie mogli być wcześniej 
12.00 – Zakończenie Adoracji. 

Środa – 17.02.21, Środa Popielcowa - Popielec  
Msze święte z obrzędem pokutnym posypania głów popiołem:  
  8.00 – Na rozpoczęcie Wielkiego Postu o ducha pokuty i nawrócenia za  
   wszystkich Parafian. 
16.30 – Na rozpoczęcie Wielkiego Postu o ducha pokuty i nawrócenia za  
   wszystkich Parafian. 
18.00 – Za + Horsta Marek w kol. r. śm. ze wspom. jego żony Elżbiety. 

Czwartek – 18.02.21,  
  6.30 – Za + Elżbietę Hampf, matkę Anastazję, dziadków Jana i Małgorzatę  
   Zmarzły oraz całe pokrew. z rodziny Zmarzły i Pfalc. 

Piątek – 19.02.21,  
  6.30 – Za ++ rodz. Alojzję i Franciszka Koczwara, brata Rudolfa, siostrę  
  Marię. 
18.00 – Droga krzyżowa z wypominkami. Nabożeństwo połączone   
  z zadośćuczynieniem za grzechy wykorzystania małoletnich.  

Sobota – 20.02.21,  
  7.00 – O błog. Boże dla całej rodziny Magdaleny i Tomasza Karwat. 

Niedziela – 21.02.21, I Niedziela Wielkiego Postu. 
         Kolekta na bieżące utrzymanie parafii 
  7.15 – Modlitwy poranne 
  7.30 – Na rozpoczęcie czasu wielkopostnej pokuty za wszystkich Parafian. 
  9.00 – Za + męża Rudolfa Drescher, ++ rodziców, brata, szwagra  

 i ++ z pokrewieństwa. 
10.30 – Suma: Za ++ rodziców Mikolasz i Griner ze wspom. + synowej i brata.  
14.00 – Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym. 

Najbliższe wolne intencje w lutym: 22, 23, w marcu: 1 i 2.  

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. W Chrystusie istnieje jedność – jest Bogiem-człowiekiem. Wielokrotnie w 
Ewangelii widzimy Jezusa, który przejawia czysto ludzkie emocje i 
zachowania, pochyla się nad każdym człowiekiem, z wielką miłością lituje się 
nad ludźmi. Taki również jest Bóg: pochyla się nad każdą ludzką biedą, 
doskonale rozumie naszą sytuację. Każda Eucharystia jest dziękczynieniem za 
to, że Bóg jest wśród ludu. Teraz i zawsze. 
2. Rozpoczynamy dzisiaj 54. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Chyba 
nikogo nie trzeba przekonywać, jak wielkie spustoszenie w małżeństwach, 
rodzinach, w wychowaniu młodego pokolenia sieje nadużywanie alkoholu i 



społeczne przyzwolenie na jego picie w wielu sytuacjach. Niech modlitwa i 
pochylenie się nad tym problemem obudzą wrażliwość naszych serc i pomogą 
nam wytrwać w trzeźwości. 
3. Wspominamy św. Walentego, patrona ludzi zakochanych, ale także chorych 
i cierpiących na różne dolegliwości psychiczne. Za jego wstawiennictwem 
prośmy w intencji zakochanych, by nie mylili zakochania z pożądaniem, oraz o 
zdrowie dla tych, którzy borykają się z problemami natury psychicznej. 
4. W środę Popielec, którym rozpoczniemy Wielki Post, czas szczególnego 
zgłębiania tajemnicy cierpienia i zbawczej śmierci na krzyżu naszego Pana, 
Jezusa Chrystusa. To również czas wyciszenia i głębszej refleksji nad swoim 
życiem, jego celem i codziennością. Tego dnia obowiązuje post ścisły. Msze 
Święte z obrzędem posypania głów popiołem o godz. 8.00 i 18.00.  
5. Rekolekcje wielkopostne będą w terminie od 25 – 28 marca. 
6. W pierwszy piątek rozpoczętego Wielkiego Postu modlitwą i postem 
wynagradzajmy Bogu za grzech wykorzystywania seksualnego małoletnich. To 
bardzo trudny temat, trzeba więc żarliwej modlitwy o nawrócenie sprawców i 
uzdrowienie dotkniętych tym doświadczeniem. Nabożeństwo przebłagalne 
przed Najświętszym Sakramentem o godz. 15 (w Godzinie Miłosierdzia). 
6. We wszystkie piątki Wielkiego Postu będziemy rozważać mękę Pana Jezusa 
w czasie Drogi krzyżowej o godz. 18.00. W każdą niedzielę Wielkiego Postu o 
godz. 14.00 Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym. 
 

SENTENCJA TYGODNIA  
Miłość nie spoczywa, ale rozszerza się jak ogień, który pożera wszystko. 
                                                                         (św. Maksymilian Kolbe) 

UŚMIECH TYGODNIA 
Jedna ze spowiadających się, po raz setny ze szczegółami opowiada koleje 
swego życia. Zmęczony już tym proboszcz pyta: 
- Uprzejma damo, w którym miesiącu w ciągu roku mówi pani najmniej?  
- Nie mam pojęcia.  
- To ja pani powiem: to musi być luty, ponieważ jest o trzy dni krótszy od 
innych. 

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  

 „Nie bądźcie zgorszeniem ani dla Żydów, ani dla Greków, ani dla Kościoła 
Bożego, podobnie jak ja, który się staram przypodobać wszystkim pod każdym 
względem, szukając nie własnej korzyści, lecz dobra wielu, aby byli zbawieni”. 

Czy komuś jeszcze przeszkadza, że po sąsiedzku mieszka młoda para 
bez sakramentu małżeństwa? „Takie czasy, co zrobić?”. Czy rozpadające się z 
hukiem małżeństwo staje się dla krewnych i przyjaciół wyrzutem sumienia? 
Czy mieszkająca na tej samej ulicy samotna i biedna starsza pani jakkolwiek 
prowokuje nas do myślenia, albo działania? Wszystkie te sytuacje powinny w 
jakimś stopniu być dla nas gorszące. Czy jednak o takie zgorszenie w Biblii 
chodzi? 

Arcybiskup Grzegorz Ryś podpowiada, że zgorszyć kogoś to dosłownie 
„uczynić go gorszym”. Chodzi więc o zachowanie, które nie pomoże bliźniemu 
na drodze do świętości, w jakiejś mierze osłabi jego wolę, zjednoczenie z 
Chrystusem, albo i zdolność do kochania. Choć nasz świat jest naszpikowany 
małymi kompromisami ze złem, to czy łatwo jest zgorszyć bliźniego w tym 
właściwym sensie? 

Zdarza się, że unikanie zgorszenia powoli przeradza się w styl życia, 
który można streścić w haśle „bo co ludzie powiedzą?”. Od tego już krótka 
droga do postawy, którą papież Franciszek nazywa duchową światowością, 
która „polega na szukaniu chwały ludzkiej i osobistych korzyści zamiast 
chwały Pana” i „łączy się ze staraniem o zachowanie pozorów”. 
Podejmując małe i wielkie decyzje nie myślmy w kategoriach czy coś wypada 
nam zrobić, czy nie wypada, ale przede wszystkim niech nam leży na sercu 
nasze i bliźnich zbawienie. Czasem czegoś zrobić nie wypada, ale trzeba ze 
względu na przyjaźń z Jezusem. 


