
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 21.02.2021 – 28.02.2021 

Niedziela – 21.02.21, VII Niedziela zwykła. 
         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. 

Poniedziałek – 22.02.21,  
  6.30 – Za ++ rodz. Tumulka, Tworek, ++ siostry, braci i dziadków z obu stron. 

Wtorek – 23.02.21,  
  6.30 – Za ++ rodz. Eryka i Gertrudę Juraszek, Luizę i Jerzego Szynol. 

Środa – 24.02.21, Msza szkolna,  
17.00 – Do Matki Boskiej Królowej z ok. 20 r. ślubu Moniki i Adama Halek o  
   zdrowie i błog. w rodzinie.  
17.30 – Katecheza dla dzieci I-Kominijnych 

Czwartek – 25.02.21,  
  6.30 – Za + Marię Zimnik w 30 dzień po śmierci. 

Piątek – 26.02.21,  
  6.15 – Koronka do Miłosierdzia Bożego za młode pokolenie 
  6.30 – Za + Marię Kaczmarczyk, + męża, rodziców i pokrew.  
18.00 – Droga krzyżowa z wypominkami. 

Sobota – 27.02.21,  
  7.00 – Za ++ Adelajdę i Ernesta Schreiber, ich ++ dzieci i ++ rodziców. 
17.00 – W jęz. niem.: Za + brata Franza Langenhefla w I rocznicę śmierci. 

Niedziela – 28.02.21, II Niedziela Wielkiego Postu. Kolekta na ubezpieczenia  
       kościoła i obiektów parafialnych. Zbiórka na Dzieło Misyjne „Ad Gentes” 
  7.15 – Modlitwy poranne 
  7.30 – Za + żonę i matkę Cecylię Panusz w 10 r. śmierci. 
  9.00 – Msza św. w czasie pandemii: Za żyjących i ++ parafian oraz o zdrowie  
  dla chorych i cierpiących. 
10.30 – Za + Stefanię Szarfenberg w 15 r. śmierci. 
14.00 – Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym. 

Wolne intencje w marcu: 12, 15, 16, 18, 19 (8.00), 20 (7.00).  

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. Przeżywamy pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, czasu nawrócenia, pokuty, 
przemiany myślenia i życia. Od pierwszych wieków Kościoła wykorzystywano 
ten czas szczególnie na przygotowanie kandydatów do chrztu i odnowienia 
skutków tego sakramentu. Uczyńmy wszystko, co możliwe, by ten czas nie był 
dla nas tylko kolejnym Wielkim Postem, ale doprowadził nas do pogłębienia 
duchowej relacji z Bogiem, który wychodzi nam naprzeciw, aby nas odnaleźć. 
2. 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. Za udział w Gorzkich żalach, a 
także w Drodze krzyżowej możemy uzyskać odpust zupełny, czyli darowanie 
przez Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy. Oprócz 
udziału w nabożeństwie należy wypełnić zwykłe warunki uzyskania odpustu: 
musimy wykluczyć przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu, nawet 
powszedniego, musimy być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię 
Świętą i pomodlić się w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego. 
3. Rekolekcje wielkopostne planowane są w terminie od 25 – 28 marca (od 
Uroczystości Zwiastowania Pańskiego do Niedzieli Palmowej). 
4. Serdeczne Bóg zapłać za troskę o piękno naszej świątyni i jej obejścia, 
sprzątanie, strojenie i odśnieżanie. Bóg zapłać za wszystkie ofiary składane tu 
w kościele lub wpłacane na konto naszej Parafii na utrzymanie, remonty i 
dzieła charytatywne.  
5. Osoby, które dokonały w roku 2020 wpłat ofiar dla Parafii na konto 
parafialne, mogą wpłaconą kwotę odliczyć w zeznaniu podatkowym PIT jako 
darowiznę na cele kultu religijnego. 
 

SENTENCJA TYGODNIA  
Nawrócić się to pragnąć wsłuchiwać się w słowa Boga, uznać je za coś 
realnego i pozwolić im oświecać nasze życie (Benedykt XVI) 

UŚMIECH TYGODNIA 
Ojciec idzie do kościoła z dwoma synami. Jeden ma pięć lat, a drugi trzy. 
Sadza ich w ławce i mówi: 
- Pamiętajcie, że w kościele się milczy. 
Obaj siadają i posłusznie zachowują milczenie. Ojciec zadowolony kieruje 
wzrok na kapłana, który żegna się i zwraca się z pozdrowieniem do wiernych. 
Trzyletni chłopiec staje wówczas i głośno mówi do kapłana: 
- Pamiętaj, że w kościele się milczy! 

 



NAUCZANIE PAPIESKIE O EUCHARYSTII 
„Stosownie do planu i sposobu, według którego liturgia przedkłada nam w 
oznaczonych porach życie Jezusa Chrystusa do rozważania, Kościół pokazuje 
nam przykłady, które należy naśladować i wydaje skarby świętości, abyśmy je 
sobie przyswajali; trzeba bowiem wierzyć umysłem w to, co usta śpiewają, a to, 
w co wierzy umysł, trzeba wprowadzać do prywatnych i publicznych 
obyczajów” (Pius XII). 

OPOWIADANIE: Jałmużna 
Bardzo dawno temu, w Anglii, pewna drobna kobiecina, opatulona potarganymi 
łaszkami przebiegała uliczki małej miejscowości, pukając do wszystkich drzwi i 
prosząc o jałmużnę. 
Nie miała jednak wielkiego szczęścia. Niektórzy obrzucali ją wyzwiskami, inni szczuli 
psami, aby ją jak najszybciej odpędzić. Inni wciskali jej do fartuszka na odczepne 
kawałki spleśniałego chleba i zgniłych kartofli. Jedynie dwoje starców, którzy 
mieszkali w malutkiej chatce na obrzeżach wioski, wpuściło biedaczkę do swojego 
domu i ugościło. 
- Przycupnij sobie i ogrzej się - powiedział do niej starzec, podczas gdy żona 
przygotowywała jej miseczkę ciepłego mleka i kroiła wielką pajdę chleba. Potem, 
kiedy jadła, obdarowali ją miłymi słowami i pocieszeniem. 
 Następnego dnia w tej samej miejscowości wydarzyła się nieprawdopodobna historia. 
Królewski posłaniec odwiedzał wszystkie domy i zapraszał rodziny na królewski 
zamek. To nagłe i nieoczekiwane zaproszenie spowodowało we wsi wielkie 
zamieszanie. Po południu wszystkie rodziny wystrojone w świąteczne stroje stawiły 
się na zamku. Każdemu z nich miejsce zostało wskazane w wielkiej jadalni. Kiedy już 
wszyscy zasiedli, służba rozpoczęła podawanie dań. Po chwili z ust wszystkich 
biesiadników dały się słyszeć pomruki niezadowolenia i ukrywanej wściekłości. 
Wszystko z powodu tego, że usłużni kamerdynerzy serwowali gościom ziemniaczane 
łupiny, kamienie i kawałki spleśniałego chleba. Jedynie na talerzach dwojga 
staruszków siedzących w kącie nakładano z wielką uprzejmością wykwintne i 
smaczne potrawy. W pewnym momencie wbiegła na salę ubrana w żebracze łachmany 
kobieta: 
- Dzisiaj - powiedziała kobieta - pragnę was poczęstować wszystkim tym, czym wy 
obdarowaliście mnie wczoraj 
Potem zdjęła z siebie żebracze łachmany, pod którymi lśnił złoty strój, wytłaczany 
szlachetnymi kamieniami. Była to Królowa. 

Dobrej niedzieli oraz obfitości Bożego błogosławieństwa wszystkim parafianom i 
przybyłym gościom życzy ksiądz proboszcz Jerzy Tomeczek 
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Czas Wielkiego Postu jest po to, aby z nadzieją zwrócić nasze 
spojrzenie ku cierpliwości Boga, który nadal troszczy się o swoje stworzenie, 
podczas gdy my często traktowaliśmy je źle. Jest to nadzieja na pojednanie, do 
którego św. Paweł gorąco nas wzywa: „pojednajcie się z Bogiem” (2 Kor 5, 20). 
Otrzymując przebaczenie w Sakramencie, który znajduje się w samym centrum 
naszego procesu nawrócenia, stajemy się z kolei krzewicielami przebaczenia: 
otrzymawszy je sami, możemy je ofiarować innym poprzez zdolność do 
prowadzenia troskliwego dialogu i przyjmowania postawy, która daje pociechę 
poranionym. Boże przebaczenie, także poprzez nasze słowa i gesty, pozwala 
nam przeżywać Wielkanoc braterstwa. 

W Wielkim Poście bądźmy bardziej czujni, aby używać „słów otuchy, 
które koją, umacniają, dają pociechę, które pobudzają, a nie słów, które 
poniżają, zasmucają, drażnią, gardzą” (Fratelli tutti, 223). Czasami, by dać 
nadzieję, wystarczy być „człowiekiem uprzejmym, który odkłada na bok swoje 
lęki i pośpiech, aby zwrócić na kogoś uwagę, aby podarować uśmiech, aby 
powiedzieć słowo, które by dodało otuchy, aby umożliwić przestrzeń słuchania 
pośród wielkiej obojętności” (tamże, 224). 

W skupieniu i cichej modlitwie, nadzieja jest nam dana jako natchnienie 
i wewnętrzne światło, które oświeca wyzwania i wybory związane z naszym 
powołaniem: dlatego istotne jest, aby zebrać się w sobie do modlitwy (por. Mt 
6, 6) i spotkać w ukryciu Ojca czułości. 

Przeżywać Wielki Post z nadzieją oznacza mieć świadomość, że w 
Jezusie Chrystusie jesteśmy świadkami nowego czasu, w którym Bóg „czyni 
wszystko nowym” (por. Ap 21, 1-6). Oznacza, że mamy udział w nadziei 
Chrystusa, który oddaje swoje życie na krzyżu i którego Bóg wskrzesza 
trzeciego dnia, „zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od 
[nas] uzasadnienia tej nadziei, która w [nas] jest” (1 P 3, 15). 

Z Orędzia Papieża Franciszka na Wielki Post 2021 


