
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 05.02.2023 – 12.02.2023 

Niedziela – 05.02.23,  
  Kolekta na Seminarium Duchowne i obiekty diecezjalne 
  8.00 – Za ++ Albertynę i Pawła Skoczylas ze wspom. ++ z pokrew.  
10.30 – Suma: Ku czci NMP Królowej Świata w int. rodziny Liebich z  
  podziękow. i prośbą o zdrowie i Boże błog.   
  Chrzest dziecka: Nicodem Hubert Liebich. 

Poniedziałek – 06.02.23, 
  6.30 – Za ++ rodz. Alojzję i Franciszka Koczwara, + brata Rudolfa i + siostrę  
  Marię.  

Wtorek – 07.02.23 
  6.30 – Za + S.M. Edwinę w 2 r. śmierci i ++ z jej rodziny. 

Środa – 08.02.23, Msza szkolna 
17.00 – Z podziękow. Panu Bogu i Matce Najśw. za odebrane łaski z prośbą o  
  dalsze zdrowie, opiekę i błog. w rodzinie Jochimczyk. 
Po mszy św.: Katecheza dla klasy VI (przygotowanie do bierzmowania) 

Czwartek – 09.02.23 
  6.30 – Za ++ Maksymiliana i Annę Kuźnik, ++ Józefa i Jadwigę Urbaś,  
   bratową Marię i ++ dziadków z obu stron. 
12.00 – Pogrzeb + Eryka Barteczko 

Piątek – 10.02.23,  
  6.15 – Koronka do Miłosierdzia Bożego za młode pokolenie 
  6.30 – Za + żonę Marię Zimnik w II r. śmierci. 

Sobota – 11.02.23, NMP z Lourdes 
  7.00 – Za + Waltra Dziacko, jego rodziców i rodzeństwo, ++ rodz. Annę 

 i Alfonsa Cibura, 2 siostry, ++ rodz. Janinę i Stanisława Wróblewskich  
 i ++ pokrew. z obu stron. 

  9.00 – Ku czci NMP z Lourdes za wszystkich chorych i cierpiących z naszej  
  Parafii o dar zdrowia i sił. Nabożeństwo i błogosławieństwo lourdzkie. 

Niedziela – 12.02.23, Kolekta na cele inwestycyjno – remontowe w Parafii 
  7.45 – Modlitwy poranne 
  8.00 – Za + ks. Stanisława Dudkę w 30 r. śmierci. 
10.30 – Suma: Za + żonę i matkę Annę Griner. 

Najbliższe wolne intencje mszalne: 13, 14, 20, 21, 22 lutego 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
1. Piąta niedziela w ciągu roku liturgicznego gromadzi nas przy stole 
Eucharystii. Pamiętajmy, że nikt z nas osobiście ani nasza wspólnota parafialna 
nie jest w stanie pogłębić swojej więzi z Panem Bogiem bez Eucharystii. Tylko 
w ten sposób możemy stać się świadkami Chrystusa w świecie. 
2. W sobotę, 11 lutego, przypada liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi 
Panny z Lourdes. Święto to łączymy z obchodami Światowego Dnia Chorych. 
W naszym kościele Mszę Świętą ze specjalnym błogosławieństwem dla 
chorych będziemy sprawowali o godz. 9.00. Serdecznie proszę o pomoc 
wszystkim chorym, niepełnosprawnym, seniorom w dotarciu do naszej 
świątyni. Można zgłosić potrzebę przywiezienia do kościoła u ks. Proboszcza. 
3. W trudnym okresie zimowym ze szczególną uwagą rozejrzyjmy się wokół 
siebie. Może blisko nas są jakieś osoby mające strapienia czy potrzeby. 
Bądźmy wrażliwi i nie szczędźmy zwykłej, samarytańskiej pomocy. 
4. W tym roku chciałbym zaproponować wakacyjną Pielgrzymkę do Włoch 
(proponowany termin to początek wakacji, od 25 czerwca do początku lipca). 
Osoby zainteresowane pielgrzymką zapraszam na spotkanie informacyjne za 
tydzień, w środę 15 lutego, po mszy św. szkolnej – ok. godz. 17.30 do salki 
parafialnej w kościele. 
5. W piątek o godz. 19.30 w kościele WMMP z Koźlu odbędzie się Dekanalne 
spotkanie dla młodzieży połączone z czuwaniem modlitewnym (ok. 1 godz.).  
6. W tym tygodniu żegnamy naszego parafianina, śp. Eryka Barteczko, l. 93, z 
ul. Sucharskiego. Polecamy go Miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek 
racz mu dać Panie… . 

SENTENCJA TYGODNIA  
Wiara nie jest problemem intelektualnym, który można rozwiązać. Wiara jest 
zaufaniem, że jestem w rękach Kogoś mądrzejszego… lepszego…  
                                                                                                ks. Jan Twardowski 

UŚMIECH TYGODNIA 
Małżeństwo rozmawia przed snem: 
- Kochasz mnie skarbie? – pyta żona. 
- Kocham… – odpowiada mąż. 
- A ładna jestem? – dociekliwie pyta żona. 
- Ładna… – odpowiada coraz bardziej zdenerwowany mąż. 
- A podobam Ci się? – dopytuje małżonka. 
- Podobasz… – stwierdza mąż. 
- A powiesz coś od siebie? – zagadnęła żona. 
- Śpij wreszcie – podsumował mąż. 



KATECHEZY O DOMU BOŻYM DLA NAS 
Na temat zaistnienia i trwania Kościoła Katechizm Kościoła Katolickiego 
wyraźnie więcej mówi w numerach 758–769. A na pytanie, jaki jest początek i 
wypełnienie Kościoła o wiele bogatsza jest odpowiedź w Kompendium 
Katechizmu Kościoła Katolickiego. Wszystkich bardzo zachęcam do 
zapoznawania się z Katechizmem oraz do wnikliwego wczytywania się w 
kolejne numery niniejszego Kompendium, czyli wyciągu najistotniejszych 
treści z Katechizmu, które zainspirował papież Benedykt XVI. Pod numerem 
149 czytamy: 
„Kościół znajduje swój początek i swoje wypełnienie w odwiecznym  zamyśle 
Boga. Był przygotowany w Starym Przymierzu wraz z wybraniem Izraela jako 
ludu Bożego, będącym znakiem przyszłego zjednoczenia wszystkich narodów. 
Założony przez słowa i czyny Jezusa, został urzeczywistniony przede 
wszystkim za pośrednictwem Jego odkupieńczej Męki i Jego 
Zmartwychwstania. Został następnie ukazany jako misterium zbawienia przez 
wylanie Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy. Osiągnie swoje wypełnienie 
w chwale nieba jako zgromadzenie wszystkich odkupionych”. 
Z powyższego tekstu wynika, że powstanie Kościoła trzeba wiązać z 
odwiecznym planem Boga i w jego realizacji widzieć określone etapy. A więc 
Kościół nie zaistniał w jednym momencie historii. Owszem, życie i dzieło 
Jezusa jest dla Kościoła zasadniczym momentem w historii jego powstania, ale 
już wcześniej, jeszcze przed stworzeniem świata, zaistniała w zamyśle Boga 
idea Kościoła, którą Bóg stopniowo realizował. Najpierw w dziele stworzenia 
człowieka mężczyzną i niewiastą, a następnie w dziejach przymierza z ludźmi, 
kształtując lud sobie poddany. Taką drogą Bóg doprowadził do momentu, w 
którym mocą swego Ducha zgromadził i stale gromadzi wokół swego 
Jednorodzonego Syna lud, jako „rodzinę dzieci Bożych”. 

                                                                                  bp Andrzej Czaja 

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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Chcemy dzisiaj zatrzymać się nas jednym z ważnych wezwań, które zobowiązuje nas 
do bycia na co dzień solą ziemi i światłem świata. „Wy jesteście światłem świata”. W 
wywiadzie książkowym dziennikarza Petera Seewalda z Benedyktem XVI pod tytułem 
„Światłość świata” (2011), autor snuje taką refleksję: „A gdy się go słucha i siedzi 
obok niego, czuje się nie tylko precyzję jego myślenia i nadzieję, która pochodzi z 
wiary, ale też w specyficzny sposób dostrzega się widzialny blask, światłości świata, 
oblicza Jezusa Chrystusa, który chce spotkać każdego człowieka i nie wyklucza 
nikogo”. 
 „Wy jesteście solą ziemi”. W 1996 roku ukazał się wywiad-rzeka pt. „Sól ziemi”. To 
rozmowa Petera Seewalda z kard. Josephem Ratzingerem, który stwierdza: „Metafora 
‘sól ziemi’ zakłada, że nie cała ziemia jest solą. Kościół pełni funkcję, która dotyczy 
wszystkich, i niczego nie kopiuje, nie jest państwem. Być niejako wyłomem, który 
wiedzie poza świat ku światłu Boga, starać się, by cały czas była otwarta owa 
szczelina, przez którą może wpadać w świat powietrze – na tym polega specyficzne 
posłannictwo Kościoła”. 
Uczniowie Jezusa, otrzymując chrzest, stają się uczestnikami przymierza z Bogiem, 
które trwa wiecznie. Są bardzo wartościowi i pożyteczni dla świata, gdyż niosą w 
sobie „smak” Jego nauki, potwierdzając jej moc własnym życiem. Jest to, jak naucza 
św. Paweł, „ukazywanie ducha i mocy”, aby wiara „opierała się nie na mądrości 
ludzkiej, lecz na mocy Bożej”. Uczniowie Jezusa muszą wciąż pielęgnować posiane w 
sobie słowo Boże, aby nie utracić „smaku” – zdolności dawania świadectwa. 
Chrześcijanie nie żyją bowiem wyłącznie dla siebie, ale przede wszystkim dla innych. 
Aby dać się prowadzić światłu Chrystusa, powinniśmy nasz rozwój duchowy 
podporządkować Dobrej Nowinie. Kiedy zagłębiamy się w lekturę słowa życia, 
ładujemy duchowe akumulatory, dostrzegamy w świecie ślady Bożej obecności i 
realizujemy swoje życiowe powołanie. Nasz świat staje się przeniknięty światłem 
samego Chrystusa. Wpatrzeni w Chrystusa czerpiemy ze źródła i sami stajemy się 
„światłem świata. Pełniąc dzieła miłosierdzia na wzór Chrystusa, stajemy się „solą 
ziemi”. 
Nasza życiowa wspólnota z Chrystusem będzie owocować w codzienności postaw, 
myśli i pragnień. A to pokaże, czy jesteśmy jedynie sympatykami Chrystusa, przez 
zmiękczanie ewangelicznych zasad czy autentycznymi chrześcijanami.  


