
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 12.02.2023 – 19.02.2023 

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. 

Poniedziałek – 13.02.23, 
  6.30 – W intencji ofiarodawców skarbonki św. Antoniego. 

Wtorek – 14.02.23 
  6.30 – Za + ks. Stanisława Wąsik (em. prob. par. w Polskiej Nowej Wsi) 

Środa – 15.02.23,  
17.00 – Za ++ rodz. Józefa i Julię Kołeczek i brata Pawła. 
Salka parafialna w kościele (po mszy św.): Spotkanie poświęcone Pielgrzymce  
autokarowej do Włoch 

Czwartek – 16.02.23 
  6.30 – Do NMP Królowej dziękczynna z okazji urodzin Janiny Lechowicz 
   z prośbą o potrzebne dary i łaski Boże na dalsze lata życia.  

Piątek – 17.02.23,  
  6.15 – Koronka do Miłosierdzia Bożego za młode pokolenie 
  6.30 – Za + Konrada Juraszek 

Sobota – 18.02.23,  
  7.00 – Za + Horsta Marek ze wspom. + żony Elżbiety 
  9.00 – Nauka przedchrzcielna  
17.00 – w jęz. niem.: Za + babcię Marię Gabor w 17 r. śmierci. 

Niedziela – 19.02.23, Kolekta na potrzeby parafii 
Po mszach św.: zbiórka na pomoc ofiarom trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii 
  7.45 – Modlitwy poranne 
  8.00 – Za ++ rodz. Gertrudę i Edmunda Plich, Łucję i Walentego Pander, 

 ++ dziadków oraz ++ z rodziny.  
10.30 – Suma: Za ++ rodz. Stefanię i Jana Szarfenberg, Elfrydę i Karola  
  Cielontko, ++ 2 siostry, brata i szwagra. 
  Chrzest dziecka: Iwo Jerzy Hatłas. 
Rozpoczęcie Adoracji Najśw. Sakramentu przed Popielcem i Wielkim Postem 
Po mszy św.: Wystawienie Najśw. Sakramentu 
11.30 – Adoracja dla wszystkich chętnych 
12.00 – Adoracja w ciszy 

13.00 – Adoracja dla dzieci i młodzieży 
14.00 – Adoracja dla dorosłych  
15.00 – zakończenie adoracji. 

Najbliższe wolne intencje mszalne: 20 i 22 lutego, 14, 20 i 21 marca 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
1. Tylko czerpiąc obficie ze stołu słowa Bożego i eucharystycznego, zostajemy 
uzdrowieni i umocnieni, aby świadczyć o Chrystusie wśród tych, do których 
On nas posyła. Pamiętajmy, że w każdym spotkaniu drugi człowiek potrzebuje 
naszej miłości. Nie będziemy jej mieli, jeśli nie ugruntujemy naszej przyjaźni z 
Panem Bogiem. 
2. W najbliższy wtorek, 14 lutego, przypada święto św. św. Cyryla (826-869), 
mnicha, i Metodego (815-885), biskupa. Obaj święci są uważani za apostołów 
Słowian. W 1980 roku papież św. Jan Paweł II ogłosił ich współpatronami 
Europy. 
3. Tego samego dnia tradycja wspomina św. Walentego, kapłana rzymskiego, 
który w 269 roku poniósł śmierć męczeńską, gdyż podczas tortur nie chciał się 
wyrzec Chrystusa. Przyjęło się go czcić jako patrona zakochanych. Niech to 
będzie okazja do radości i wspólnej zabawy, wszak trwa jeszcze karnawał, ale 
także do modlitwy, podziękowania Panu Bogu za miłość, którą nas obdarzył, 
i za bliskich, którzy nas kochają.  
4. Rozpoczynają się ferie zimowe w naszym województwie. Wszystkim 
dzieciom, młodzieży, nauczycielom i wychowawcom życzymy udanych ferii 
zimowych.  
5. W najbliższą środę 15 lutego, po mszy wieczornej, odbędzie się spotkanie 
poświęcone planowanej na ten rok pielgrzymce autokarowej do Włoch. 
Zainteresowane osoby zapraszamy na spotkanie do salki w kościele. 
6. W przyszłą niedzielę po mszach św. odbędzie się zbiórka ofiar na pomoc 
osobom poszkodowanym przez trzęsienie ziemi w Turcji i w Syrii. Zebrane 
pieniądze zostaną przekazane  potrzebującym przez Caritas Polska. 
 
SENTENCJA TYGODNIA  
Adorując, dajemy Jezusowi możliwość przekształcania nas przez Jego miłość, 
rozświetlania naszych ciemności, udzielania nam siły w słabościach i odwagi w 
próbach. papież Franciszek 

UŚMIECH TYGODNIA 
Amerykańscy naukowcy odkryli, że ludzie, którzy się zawsze spóźniają, są 
szczęśliwsi od tych, którzy na nich czekają. 



KATECHEZY O DOMU BOŻYM DLA NAS 
W tym momencie warto zwrócić uwagę na stwierdzenie: „Bóg, mocą swego Ducha, 
zgromadził i stale gromadzi lud”. Specyfika genezy, czyli powstania Kościoła, ujawnia 
się m.in. w tym, że chociaż raz zaistniał w historii świata, stale powstaje na nowo i 
nieustannie się realizuje. Dlatego mówi się o historycznym zaistnieniu i permanentnej 
genezie, czyli ciągłym powstawaniu i urzeczywistnianiu się Kościoła.  

O tym, że Kościół zaistniał najpierw wewnątrz Trójcy Świętej,  tj. w Boskim 
umyśle, jako konkretny projekt, mówili już Ojcowie Apostolscy i Apologeci w II 
wieku. Nauczali też wyraźnie o stworzeniu świata ze względu na Kościół (Hermas, 
Arystydes, św. Justyn).  Znacząco wyraził rzecz Klemens Aleksandryjski: „Jak wolą 
Bożą jest czyn, a tym czynem jest «świat», tak Jego intencją jest zbawienie człowieka, 
i ta intencja nazywa się Kościołem” (Pedagogus, 1, 6). Chodzi o najzupełniej wolny i 
pełen tajemnicy plan wyniesienia ludzi do uczestnictwa w życiu Bożym nie 
pojedynczo, lecz ustanawiając lud (por. KK 2; DM 2), a więc o projekt obdarowania 
kogoś poza sobą udziałem w swym życiu; jak mówi bł. Jan Paweł II: „plan ogarniający 
całe stworzenie, plan – rzec można – kosmiczny: zjednoczyć wszystko w Chrystusie-
Głowie” (por. Ef 1,9–10).  

Stworzenie, jakiego Bóg dokonał, zwłaszcza stworzenie człowieka, stanowi 
pierwszy akt dziejowej realizacji owego odwiecznego zamysłu Boga. Mówi się o 
„Kościele stworzenia” jako rzeczywistości, która zaistniała i ujawniła się w naturze 
człowieka stworzonego na obraz Boży jako mężczyzna i niewiasta (por. Rdz 1,27). 
Chodzi o to, że Bóg przygotowując Kościół, nadał ludzkiej naturze wyraźnie 
komunijny charakter, wpisał w naszą naturę dwojakie odniesienie: tęsknotę za Bogiem 
i pragnienie drugiego człowieka. W takiej „urodzie” ludzkiej natury trzeba widzieć 
swego rodzaju genotyp Kościoła, tzn. Boski zaczyn ukierunkowania człowieka na 
wspólnotę z Bogiem i ludźmi. Jest to więc pierwszy etap przygotowania – tak a nie 
inaczej – ludzkiej natury, z głodem Boga i bliźniego. 

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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Od Proroków, Apostołów, a przede wszystkim od Jezusa Chrystusa 
otrzymaliśmy wspaniały zbiór praw, pouczeń, mądrości w pełni natchniony Duchem 
Świętym. Jest w nim wszystko, co Bóg nam chciał, chce i będzie chciał przekazać i 
powiedzieć. I tak w Księdze Mądrości Syracha czytamy, iż Pan zna nasze wszystkie 
czyny, zamiary, te dobre i te złe: „Ponieważ wielka jest mądrość Pana, potężny jest 
władzą i widzi wszystko. Oczy Jego patrzą na bojących się Go – On sam poznaje 
każdy czyn człowieka.” (Syr 15,18-19). Może czasami sobie myślimy, że drobna 
sprawa umknie i ujdzie nam na sucho, bowiem trudno to zrozumieć i pojąć, iż Bóg zna 
i widzi wszystko, wie o każdym naszym postępku. 

My sami nierzadko nie pamiętamy wielu szczegółów z naszego życia. Więcej, 
niejednokrotnie mylimy się w ocenie, jesteśmy w bolesnym dla nas błędzie. Mądrość 
Boga, podobnie jak Jego Miłość, nie jest wybiórcza, ale jest tak wielką dla nas 
tajemnicą, że jedynie miłość do Boga potrafi nam cokolwiek przybliżyć tę 
niewysłowioną dobroć, o której święty Paweł pisze w Liście do Kolosan: „tę, której 
nie pojął żaden z władców tego świata; gdyby ją bowiem pojęli, nie ukrzyżowaliby 
Pana chwały; lecz właśnie głosimy, jak zostało napisane, to, czego ani oko nie 
widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie 
rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha. 
Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego.” (1 Kol 2,8-10). 

Dzisiejsza Ewangelia to wielka katecheza Jezusa Chrystusa dotycząca Prawa 
danego nam w postaci 10 przykazań, Prawa, które cały czas nas obowiązuje: 
„Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna 
jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek 
więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten 
będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten 
będzie wielki w królestwie niebieskim.” (Mt 5,18-19). Daje nam to nadzieję, że 
wypełniając Prawo, wypełniając to, co nam Bóg proponuje i nakazuje, będziemy 
mogli dostąpić tego, co nam Bóg poprzez wiarę ofiarowuje. Za podstawę naszego 
postępowania powinniśmy przyjąć zdanie: "Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, 
nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi.” (Mt 5,37). 


