
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 19.02.2023 – 26.02.2023 

Niedziela – 19.02.23, VII Niedziela zwykła, kolekta na potrzeby parafii 
      Po mszach św.: zbiórka na pomoc ofiarom trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii 
  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 Naj sw. Sakramentu przed Popielcem i Wielkim Postem 
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. 

Poniedziałek – 20.02.23, 
  6.30 – Msza św. w intencji dobrodziejów naszej Parafii. 
  7.00 – Adoracja dla chętnych 
  8.00 – Wodna, Kosynierów, Stoczniowców, Bukowa, Łąkowa i Błękitna 
  9.00 – Przerwa do godz. 15.00 
15.00 – wznowienie Adoracji  
15.00 – Dzieci i młodzież 
16.00 – Sucharskiego, Baczyńskiego, Ks. Dutki, Polskich Noblistów, Rajska,     
            Ptasia, Kamienna, Rybarze, Zacisze, Stawowa, Lasoki,  
17.00 – Główna i ci, którzy nie mogli być wcześniej 
(17.00 – Spowiedź przed Wielkim Postem) 
17.45 – Wspólne zakończenie adoracji  
18.00 – Do B. Op. i MB Królowe z ok. 25 r. ślubu Tomasza i Magdaleny  
  Karwat z prośbą o dalszą Bożą opiekę i zdrowie w rodzinie. 

Wtorek – 21.02.23 
  6.30 – Za ++ rodziców Tumulka i Czerwiński, ++ braci, siostry, dziadków i  
  całe pokrewieństwo. 
Adoracja Najśw. Sakramentu 
  7.00 – Adoracja „w ciszy” 
  8.00 – ul. Sucharskiego, Baczyńskiego, Ks. Dutki, Polskich Noblistów 
  9.00 – ul. Wodna, Kosynierów, Stoczniowców, Bukowa, Łąkowa, Błękitna 
10.00 – ul. Rybarze, Zacisze, Stawowa, Lasoki, Rajska, Ptasia, Kamienna 
11.00 – ul. Główna i ci, którzy nie mogli być wcześniej 
12.00 – Zakończenie Adoracji. 

Środa – 22.02.23, Środa Popielcowa 
  8.00 – O ducha pokuty za wszystkich Parafian na rozpoczęcie czasu  
  Wielkiego Postu. Obrzęd posypania głów popiołem. 
18.00 – O ducha pokuty za wszystkich Parafian na rozpoczęcie czasu  
  Wielkiego Postu. Obrzęd posypania głów popiołem. 

Czwartek – 23.02.23 
  6.30 – Za ++ rodz. Eryka i Gertrudę Juraszek oraz Luizę i Jerzego Szynol ze  
   wspom. ++ dziadków.  

Piątek – 24.02.23,  
  6.15 – Koronka do Miłosierdzia Bożego za młode pokolenie 
  6.30 – Za + Stanisławę Haczek w I r. śmierci ze wspom. + męża Władysława. 
17.00 – Droga krzyżowa z wypominkami w intencji wynagrodzenia za  
  grzechy oraz w intencji sprawiedliwego pokoju w I rocznicę wybuchu  
  wojny na Ukrainie 

Sobota – 25.02.23,  
  7.00 – Za ++ Adelajdę i Ernesta Schreiber, ich dzieci i dziadków.  

Niedziela – 26.02.23, I Niedziela Wielkiego Postu, kolekta na cele parafialne 
 Po mszach zbiórka na pomoc ofiarom wojny na Ukrainie 
  7.45 – Modlitwy poranne 
  8.00 – Za ++ rodz. Krystynę i Andrzeja Bartosik ze wspom. + babci Zofii,  

 Krystyny, dziadka Kazimierza, cioci Danuty i wujka Marcina.   
10.30 – Suma: Za + męża Bernarda Smykała w 3 r. śmierci, jego rodziców  
  Erwina i Gertrudę Maczek i ++ dziadków.   
15.00 – Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym. 

Najbliższe wolne intencje mszalne: 14, 20 i 21 marca 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna czas duchowego przygotowania do 
Wielkiego Postu. Zapraszamy do ofiarowania Bogu dodatkowego czasu na 
modlitwę adoracyjną. 
2. Kończy się karnawał. W tym tygodniu przypada Środa Popielcowa. Otwiera 
ona święty, szczególny czas Wielkiego Postu. Zewnętrznym znakiem naszego 
wejścia na drogę pokuty i nawrócenia jest posypanie głowy popiołem. Popiół 
przypomina, że wszystko, co ziemskie, powstało z prochu ziemi i znów w 
proch się obróci. Wielki Post – czas pokuty, postu, wyrzeczeń i modlitwy –  ma 
służyć naszemu nawróceniu, ma przygotować nasze serca na owocne przeżycie 
radosnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego.  



3. Pamiętajmy, że w Popielec obowiązuje post ścisły, polegający na 
wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i spożyciu jednego posiłku do syta 
w ciągu dnia. Pozostałe posiłki muszą zostać ograniczone co do ilości. Ten post 
obowiązuje wszystkich pomiędzy 18. a 60. rokiem życia, zaś wszystkich 
pozostałych od 14. roku życia obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów 
mięsnych. 
4. Zapraszamy na nabożeństwa Drogi krzyżowej. Wypominki można składać, 
jak zwykle, przy wejściu do zakrystii. 
5. Tegoroczna kazania pasyjne będą o godz. 15.00, głosić je będzie wieloletni 
misjonarz na Dominikanie, ks. Wiesław. Zapraszamy. 
6. Zapraszamy do zgłaszania się na pielgrzymkę do Włoch szlakiem wielkich 
świętych. Szczegółowy program na stoliku obok gazetki parafialnej. Przy 
zgłaszaniu należy wpłacić zaliczkę w wysokości 500 zł. Zgłoszenia u księdza 
proboszcza. 
7. Nowe przejście z parkingu do kościoła jest już czynne. Przygotowujemy się 
do renowacji ołtarzy bocznych w naszym kościele. Bóg zapłać za Waszą 
życzliwość, pomoc i wsparcie. 

SENTENCJA TYGODNIA  
Kościół pozbawiony obecności Eucharystycznej jest w pewnym sensie 
kościołem martwym, mimo, iż zaprasza do modlitwy. Kościół natomiast, w 
którym przed tabernakulum pali się wieczna lampka, jest zawsze żywy i jest 
zawsze czymś więcej niż tylko kamienną budowlą: jest w nim zawsze Pan, 
który czeka, zaprasza mnie i również mnie chce uczynić „eucharystycznym”. 
papież Benedykt XVI 

UŚMIECH TYGODNIA 
Na lekcji religii ksiądz pyta dzieci: 
- Kto z Was wie, do kiedy Adam i Ewa żyli w raju? 
- Do 15 września – odpowiada Jasiu. 
- Dlaczego akurat do 15 września? – dopytuje ksiądz. 
- Po 15 września nie ma już jabłek na drzewie. 

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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Dla niektórych świętość to klęczenie godzinami ze złożonymi rękoma, 
nabożna mina, oczy skierowane ku górze. Dla innych to sposób życia, postępowania, 
stan, który warto utrzymywać, bo prowadzi ku życiu wiecznemu. Dla nas, chrześcijan, 
to nasza broń przeciw złemu traktowaniu, złorzeczeniu, a także obojętności, 
zawłaszczaniu naszego życia osobistego przez tych, którym solą w oku jest nasza 
wiara, nasza postawa, nasze istnienie. 

Bóg, mówiąc do Mojżesza, nakazuje mu powtórzyć całej społeczności Izraela, 
a tym samym nam, słowa: „Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz!” 
(Kpł 19,2b). Te znamienne słowa trzeba rozumieć w sposób właściwy. Nie chodzi tu o 
świętość na pokaz, lecz o zasady postępowania, które świadczą, że człowiek jest 
sprawiedliwy, nie szuka sporów i nienawiści. 

To także ukazywanie innym naszej mądrości, naszej przynależności do Boga, 
naszego statusu człowieka wiary, miłości i nadziei. Wiary w drugiego człowieka, 
miłości do bliźnich, nadziei nie tylko na życie wieczne, ale także na to, że ci, którzy 
jeszcze nie rozumieją zasad przekazanych nam przez Jezusa Chrystusa, przyłączą się 
do nas w drodze do świętości, do Boga. Jak nam przekazuje w Liście do Koryntian 
święty Paweł, jeśli wierzymy w Zmartwychwstałego, wszystko należy do nas: „czy to 
świat, czy życie, czy śmierć, czy to rzeczy teraźniejsze, czy przyszłe; wszystko jest 
wasze, wy zaś Chrystusa, a Chrystus –  Boga.” (1 Kor 3,22b-23). 

Ewangeliczne słowa Jezusa Chrystusa to w zasadzie pełna instrukcja 
postępowania, co robić, by dostąpić świętości. Chrystus przekazuje nam podstawowe 
zasady: ”Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; 
tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że 
słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i 
niesprawiedliwych.” (Mt 5,44b-45). Zapytacie, jaka oferta za tymi zasadami się kryje? 
Najwspanialsza: proponuje nam, byśmy byli „doskonali, jak doskonały jest Ojciec 
wasz niebieski.” (Mt 5,48). A to oferta nie do przebicia. 
 


