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16. – 22. 02. 2015 r. 

VI Niedziala Zwykła  

„Trędowaty zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł 

już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie 

zewsząd schodzili się do Niego”. 

„Mają usta, ale nie mówią” – tak Psalm 135 opisuje fałszywe bożki. Czy jednak te 

słowa nie oddają też prawdy dotyczącej wielu współczesnych wyznawców Chrystusa? 

Niedawno pewna studentka uczestniczyła w audycji dla młodzieży w naszym 

diecezjalnym Radiu Doxa. Po audycji, spotkała koleżankę z roku, która powiedziała: 

„Wiesz… ja też tak się modlę… też mam osobistą relację z Jezusem i słucham 

regularnie tej audycji”. Z jednej strony można się cieszyć, że dziewczyny skorzystały 

z okazji, aby podzielić się swoją wiarą. Z drugiej strony, gdyby nie audycja, to być 

może nigdy nie wiedziałyby, że oprócz kierunku studiów, łączy je przyjaźń z Jezusem. 

Czytając ten tekst może z tyłu głowy rodzi się w Tobie lęk, czy to nie zmierza czasem 

w stronę obnażania czegoś bardzo osobistego, może intymnego, co można by nazwać 

wręcz ekshibicjonizmem. Nie bój się. Nie zachęcam się byś się przed innymi 

„spowiadał”. Byłoby to rzeczywiście niezdrowe. 

Zapraszam Cię do potraktowania na serio słów św. Pawła: „Jakże mieli uwierzyć w 

Tego, którego nie słyszeli? Jakże mieli usłyszeć, gdy im nikt nie głosił?” (Rz 10,14). 

Bóg dał Ci usta, abyś chwalił Go i ogłaszał Jego dzieła. Podobnie jak zrobił człowiek, 

którego Jezus uzdrowił z trądu – „zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać, to co zaszło”. 

Zacznij, warto! 

Św. Jan Paweł II o życiu konsekrowanym 

„Na Zachodzie od pierwszych stuleci istnienia Kościoła praktykowano życie 

monastyczne i powstawały bardzo różnorodne jego formy, należące zarówno do 

tradycji cenobickiej, jak i eremickiej” (VC 6). 

Św. Hieronim przetłumaczył na język łaciński pierwszą regułę zakonną spisaną przez 

św. Pachomiusza. Hieronim założył w okolicach Betlejem dwa klasztory: męski i 

żeński. Wkrótce idea monastyczna rozprzestrzeniła się na ziemie imperium 

rzymskiego i powstało wiele wspólnot. 



Intencje mszalne 
 

Poniedziałek  16. 2. 2015  
7. 00 Za + Karola , jego rodziców  ,zięcia Józefa  i za dusze czyśćcowe 

18. 00 Za ++ rodz. Jana i Annę Wolny, ++ dziadków, za + Tomasza, za ++ teściów 

Józefa i Stefanię Puscz oraz d.op. 

 

Wtorek  17. 2. 2015 – św. Siedmiu Założycieli Zakonu Serwitów NMP 
7. 00 Za ++ z rodz. Piechaczek – Hoffmann, pokr. i d.op. 

18. 00 Za ++ Elżbietę i Józefa Woszek, ++ z rodzin Serwotka – Woszek i d.op. 

 

Środa  18. 2. 2015 – Środa Popielcowa 
7. 00 Za ++ Franciszkę i Piotra Świerc, + syna, ++ dziadków i ich dzieci 

9. 00 Za ++ Szymona i Annę Zmarzły 

18. 00 Za Parafian i Dobrodziejów naszego kościoła 

 

Czwartek  19. 2. 2015  
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 Za ++ Kapłanów z naszej Parafii: ks. Skrobocza, ks. Liszkę, ks. Haasego, ks. 

Rudzkiego, Wikariuszy i Siostry Zakonne oraz za d.op.  

DROGA  KRZYŻOWA   

 

Piątek  20. 2. 2015  
17. 30 Droga Krzyżowa z udziałem dzieci i młodzieży 

18. 00 MSZA ŚW. SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA  Za + Jana Piechota w dniu 

urodzin, jego rodziców i braci 

18. 30 Katecheza dla dzieci I-komunijnych 

 

Sobota  21. 2. 2015  
18. 00 Pierwsza Msza niedzielna - intencja zbiorcza  

- Za + Piotra Sieroń w dniu ur., syna, zięcia, rodziców, rodzeństwo i d.op.  

- Za + Apolonię Kondziela, jej męża Jerzego, syna Zygmunta i ++ krewnych 

- Za ++ rodziców Antoninę i Łukasza Ożug, syna Jerzego, zięcia Romana 

Roczek i za ++ z rodz. Kieljan oraz d.op.  

Za + Jana Kampa, ++ rodziców, + siostrę, ciocię Annę i d.op. 

 

Niedziela  22. 2. 2015 – I Niedziala Wielkiego Postu 
8. 00 Za ++ rodz. Wilhelma i Cecylię Sikora, brata Helmuta i szwagra Ryszarda 

oraz d.op. 

10. 30 Za + Edwarda Pawlaczek, za ++ rodziców z obu stron i za ++ braci i d.op.   

15. 45 Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym 

16. 30 Za + Jerzego Szaforz w 5 r. śm., za ++ z rodziny, brata Józefa, ++ rodziców 

Szyndler - Szaforz i d.op. 



Pozostałe ogłoszenia  

1. W przyszłą niedzielę 22 lutego comiesięczna kolekta parafialna na 

ubezpieczenie naszego kościoła i na podatek gruntowy oraz podatek od 

nieruchomości  

2. Bardzo serdecznie dziękuję Parafianom i Gościom za bardzo liczny udział 

w  liturgii z ostatniej soboty 7 lutego, kiedy to gościliśmy w naszej Parafii 

trzy chóry: nasz parafialny, chór prawosławny „Oktoich”  z Wrocławia i 

chór ewangelicki „Jubilate Deo” z Mysłowic  

3. W niedzielę 1 marca br. w naszej Parafii będzie wizytacja kanoniczna 

przeprowadzana przez ks. Bp. Ordynariusza Andrzeja Czaję. To 

wydarzenie parafialne ma miejsce co pięć lat, w czasie której ks. Biskup 

chce spotkać się ze swoimi diecezjami i ze wszystkimi wspólnotami w 

danej parafii  

4. Zgodnie z miejscowym zwyczajem, dzisiaj a także w poniedziałek i 

wtorek, w   kościołach odbywa się całodzienna adoracja Najświętszego 

Sakramentu  poprzedzona i zakończona Mszą św.  

5. W środę rozpoczyna się okres Wielkiego Postu, który przygotowuje 

wiernych do obchodu paschalnego przez wspomnienie przyjętego chrztu i 

pełnienie pokuty. Poświęcenie i posypanie popiołem odbywa się na każdej 

Mszy św. Wiernych obowiązuje w tym dniu post ścisły tzn. jakościowy i 

ilościowy. Rozpoczyna się  czas  przygotowania do sakramentu pokuty i 

Komunii św. wielkanocnej  

6. Przykazanie kościelne zobowiązuje wiernych do powstrzymywania się od 

udziału w zabawach w okresie Wielkiego Postu  

7. Zachęcam także do udziału w Drodze Krzyżowej i w Gorzkich Żalach. W 

zakrystii można składać zalecki za naszych zalecanych wiernych  

8. We wtorek o godz. 19.00 próba chóru  

9. Zbiórka ministrantów w sobotę o godz. 11.00 

Opowiadanie – Brać czy dawać 

Pewnego razu urzędnik siedział sobie na krawędzi miejskiej fontanny. Wtem 

zamyślony wpadł do środka. Widzący go przechodnie pobiegli natychmiast w jego 

stronę z wyciągniętymi rękoma, wołając: 

- Niech pan da rękę. 

Ale urzędnik nikomu jej nie podał, jakby ich nie słyszał. 

W pewnym momencie jakiś człowiek przedarł się przez uliczny tłum i powiedział: 



- Przyjaciele, nasz urzędnik od wielu lat słyszał jedynie słowo „brać”; słowo „dać” jest 

mu zupełnie nieznane. 

Potem człowiek ów wyciągnął do niego dłoń i powiedział: 

- Dzień dobry, niech pan bierze moją rękę. 

Urzędnik zaraz uczepił się jej i wydostał się z fontanny. 

Ludzie bardzo często mylą słowa. Bóg zna tylko słowo dawać. 

Patron tygodnia – bł. Piotr z Castelnau 

Piotr urodził się ok. 1170 r. na zamku Castelnau niedaleko Montpellier we Francji. 

Zarówno w życiu świeckim, jak i w życiu mniszym odznaczał się niezwykłą 

inteligencją, pobożnością i oddaniem. W 1199 r. został archidiakonem Maguelone 

(Francja). Około 1202 r. wstąpił do opactwa cystersów w Fontfroide. Został legatem 

papieskim i inkwizytorem za czasów Innocentego III. Wysłano go do albigensów, aby 

przyprowadził ich z powrotem do jedności z Kościołem (albigensi, wśród których 

wyróżnić można katarów, wandelsów i bogomiłów, odrzucali człowieczeństwo Jezusa 

Chrystusa i uważali, że Bóg stworzył tylko świat duchowy, nie materialny; głosili też 

konieczność ubóstwa, czym zyskiwali spore poparcie wśród biednych ludzi). Piotr 

bardzo intensywnie ewangelizował wiernych w południowej Francji. Współpracował 

z nim m.in. św. Dominik Guzman, przyszły założyciel Zakonu Kaznodziejskiego. 

Albigensi byli bardzo niezadowoleni z dzieła, którego dokonywał Piotr. W 1208 r. 

zasadzili się na niego niedaleko opactwa Saint Gilles-du-Gard (Langwedocja we 

Francji) i tam go zamordowali. Byli oni wspierani przez hrabiego Rajmunda VI z 

Tuluzy, który pragnął wykorzystując albigensów wzmocnić swoją pozycję polityczną 

(prawdopodobnie mordercą był paź hrabiego). Według przekazów, ostatnie słowa 

Piotra brzmiały: „Niech Bóg wam wybaczy, bracia, jak i ja wam w pełni 

wybaczyłem”. Zamordowanie Piotra stało się bezpośrednim powodem 

zorganizowania krucjaty przeciwko albigensom na południu Francji, która rozpoczęła 

się w marcu 1208 r. W czerwcu 1209 r. Rajmund VI po odbyciu pokuty 

pielgrzymował do grobu Piotra i dla jego uczczenia złożył znaczną jałmużnę. 

Relikwie męczennika zostały spalone przez hugenotów w 1592 r. Kult Piotra został 

zaaprobowany przez papieża Piusa IX. 

Humor 

Rozmawiają dwie blondynki: 

- Wiesz, gdy wieczorem wypiję kawę to całą noc nie mogę zasnąć - mówi pierwsza. 

- Ze mną jest dokładnie odwrotnie: gdy zasnę nie mogę wypić kawy. 

 

Dwa psy spotykają się: 

- Cześć. 

- Kra kra. 

- Czyś ty zwariował!? 

- Nie. Uczę się języków obcych. 


