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5. – 11. 02. 2018 

VI Niedziela Zwykła – Dzień Chorego 
 

Słowa Ewangelii wg św. Marka  

Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy na kolana, prosił Go: «Jeśli 

zechcesz, możesz mnie oczyścić ». A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go 

i rzekł do niego: «Chcę, bądź oczyszczony». Zaraz trąd go opuścił, i został 

oczyszczony. 

Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: «Bacz, abyś nikomu nic 

nie mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą 

przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich». 

Lecz on po wyjściu 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. 

Czytanie z Księgi Kapłańskiej 

Tak mówił Pan do Mojżesza i Aarona: «Jeżeli u kogoś na skórze ciała pojawi się 

nabrzmienie albo wysypka, albo biała plama, która na skórze jego ciała jest oznaką 

trądu, o przyprowadzą go do kapłana Aarona albo do jednego z jego synów kapłanów. 

Trędowaty, dotknięty tą plagą, będzie miał rozerwane szaty, włosy nieuczesane, brodę 

zasłoniętą i będzie wołać: Nieczysty, nieczysty! Przez cały czas trwania tej choroby 

będzie nieczysty. Będzie mieszkał w odosobnieniu. Jego mieszkanie będzie poza 

obozem». 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 12. 02. 2018  

9. 00 Z okazji Światowego Dnia Chorych w int. wszystkich naszych Chorych i 

Cierpiących – z udzielaniem sakramentu Chorych i błogosławieństwem 

Lurdzkim 

18. 00 Za + Helenę Hoffmann i d.op. 

 Wtorek 13. 02. 2018 – wspomnienie MB Fatimskiej 

7. 00 Do MB Fatimskiej w int. Czcicieli i Ofiarodawców Mszy św.   

18. 00 Za ++ Agnieszkę i Juliusza Jaszkowic, za ++ z rodz. Kacuba i za ++ 

dobrodziejów 

18. 30 Katecheza dla kandydatów do bierzmowania z kl. II Gimnazjum 

 Środa 14. 02. 2018 – Środa Popielcowa 

7. 00 Za naszych bliskich zmarłych, ++ Kapłanów, za dusze czyśćcowe - z ofiar ze 

skarbonki 

9. 00 Intencja wolna 

18. 00 Za + Alberta Woszek, za + żonę Cecylię, za + syna Gotharda, synową 

Krystynę i d.op.  

 Czwartek 15. 02. 2018  

8. 30 Różaniec w intencji młodego pokolenia 

9. 00 Za ++ rodziców Galla, pokr. i dop. 

9. 30 Droga Krzyżowa 

 Piątek 16. 02. 2018  

17. 30 Droga Krzyżowa 

18. 00 MSZA ŚW. SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA: Za + Gerarda Musioł, żonę 

Reginę, ++ rodziców z obu stron, pokr. i d.op. 

18. 30 Katecheza dla dzieci I-Komunijnych 

 Sobota 17. 02. 2018   

18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA - INT. ZBIORCZA  

- Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w 

int. Ditmara Piechaczek z ok. 60 r. ur., za żonę Edytę i syna Damiana  

- Do św. Anioła Stróża za roczne dziecko Milenę Juszczak, za ojca Łukasza w 

dniu urodzin, za rodziców, dziadków, chrzestnych i za całą rodzinę  

- Za + Piotra Sieroń w dniu urodzin, za + syna, zięcia, rodziców i rodzeństwo 

oraz d.op.  

- Za ++ rodz. Marię i Stanisława Radomskich, synów Kazimierza i Czesława 

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

- Za + Jana Kampa, ++ rodziców, + siostrę, teścia, pokr. i d.op.  

- Za + Adama Parucha w 14 r. śm., za ++ Teresę i Augustyna Siekierka oraz 

za ++ z tego domu 

 



 Niedziela 18. 02. 2018 – I Niedziela Wielkiego Postu 

8. 00 Za + Konrada Smandzik, żonę Marię, za ++ krewnych z rodz. Kowol - 

Smandzik, za + Oswalda Smandzik, za ++ Alojzego i Martę Salzburg i d.op. 

10. 30 - Za ++ rodz. Antoniego i Łukasza Ożóg, syna Jerzego, zięcia Romana 

Roczek, za ++ rodz. Kieljan, za + Urszulę Kieljan, pokr. i d.op. 

- Do św. Anioła Stróża za roczne dziecko Milana Piechota   

15. 45 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym 

16. 30 Do B.Op. MBNP w int. rodz. Wieszala i za córki z rodzinami 

Pozostałe ogłoszenia 

1. Zgodnie ze zwyczajem dziś, w poniedziałek i we wtorek w kościołach odbywa 

się całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu poprzedzona i zakończona 

Eucharystią  

2. W środę rozpoczyna się okres Wielkiego Postu, który przygotowuje do obchodu 

misterium paschalnego. Poświęcenie i  posypanie popiołem będzie się odbywać 

na każdej Mszy św. Wiernych obowiązuje w tym dniu post ścisły, tzn. ilościowy 

i jakościowy. Rozpoczyna się tym samym czas przystępowania do sakramentu 

pokuty i Komunii św. wielkanocnej. Przykazanie kościelne zobowiązuje 

wiernych do powstrzymania się od udziału w zabawach w okresie Wielkiego 

Postu  

3. Kolekta ze Środy Popielcowej jest wyznaczona jako Jałmużna Postna 

4. Zachęcam i zapraszam do udziału w Drogach Krzyżowych i w Gorzkich Żalach 

w  niedzielę o godz. 15.45  

5. W miesiącu lutym i w marcu są jeszcze wolne intencje mszalne, stąd można 

zamawiać sobie w tym czasie  Msze św. za żyjących i za zmarłych  

6. Wszystkich naszych Chorych zapraszam na Mszę św. w ich intencji w 

poniedziałek o  godz. 9.00  

7. Naszym Fachowcom składam podziękowanie za rozebranie szopki betlejemskiej  

8. Zbiórka ministrantów w sobotę o godz. 12.00  

9. Próba chóru we wtorek o godz. 19.00 

 

Patron tygodnia – św. Walenty 

Św. Walenty, biskup i męczennik był biskupem Terni w Umbrii. Wiadomości o nim 

są dość skąpe i niejednoznaczne. Żył w III w. i był kapłanem rzymskim. Tam w czasie 

prześladowań (Klaudiusza II Gota), wraz ze św. Mariuszem i krewnymi, asystował 

męczennikom w czasie ich procesów i egzekucji. Wkrótce sam został pojmany 

i doprowadzony do prefekta Rzymu, który przeprowadził rutynowy proces polegający 

na wymuszaniu odstępstwa od Chrystusa. w tym celu kazał użyć kijów. Ponieważ nie 



przyniosło to oczekiwanego rezultatu, kazał ściąć Walentego. Stało się to 14 lutego 

269 roku. 

Pochowano go w Rzymie przy via Flaminia. Brak bliższych wiadomości o nim nie 

przeszkodził w szybkim rozwoju jego kultu. Jego grób już w IV w. otoczony był 

szczególnym kultem. Nad grobem św. Walentego papież Juliusz i wystawił bazylikę 

ku jego czci. Odnowił ją później papież Teodor I. Bazylika wraz z grobem św. 

Walentego stała się prawdziwym sanktuarium i jednym z pierwszych miejsc 

pielgrzymkowych. w ciągu średniowiecza kult ten objął całą niemal Europę. 

W średniowieczu na terenie niemieckim Święty był wzywany jako orędownik podczas 

ciężkich chorób, zwłaszcza nerwowych i epilepsji. Na Zachodzie, zwłaszcza w Anglii 

i Stanach Zjednoczonych czczono św. Walentego jako patrona zakochanych. 

w związku z tym dzień 14 lutego stał się okazją do obdarowywania się drobnymi 

upominkami. 

W IKONOGRAFII św. Walenty przedstawiany jest jako kapłan w ornacie, z kielichem 

w lewej ręce, a z mieczem w prawej, także w stroju biskupa uzdrawiającego chłopca 

z padaczki. 

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian 

Bracia: 

Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą 

czyńcie. Nie bądźcie zgorszeniem ani dla Żydów, ani dla Greków, ani dla Kościoła 

Bożego, podobnie jak ja, który się staram przypodobać wszystkim pod każdym 

względem, szukając nie własnej korzyści, lecz dobra wielu, aby byli zbawieni. 

Bądźcie naśladowcami moimi, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. 

Humor 

Moja żona po wizycie w oceanarium powiedziała, że do szyby podpłynął wieloryb i 
zaczął się na nią gapić. Odpowiedziałem: 
- Pewnie zastanawiał się, jak stamtąd uciekłaś. 

Komisja poborowa. Chłopak z trudem odczytuje z tablicy największą literę. Lekarz 
decyduje: 
- Zdolny do walki z czołgami. 

Wynalazca prezentuje w Urzędzie Patentowym swój wynalazek - niewielkie 
pudełeczko z dziurką i mówi: 
- W ten otwór wkładamy twarz. W środku są dwie brzytwy, które błyskawicznie golą. 
- Ale przecież każdy ma inne rysy twarzy! 
- Tylko przy pierwszym goleniu! 


