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09. – 15. 02. 2015 r. 

V Niedziala Zwykła  

Dzisiejsza niedziela każe nam spojrzeć na Chrystusa jako na cudotwórcę. Uzdrawia 

teściową Piotra Apostoła, a także „wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami”. I nie 

dziwmy się, że Apostołowie, znalazłszy Go na miejscu pustynnym, mówią Mu: 

„Wszyscy Cię szukają”. Kiedy indziej, po cudownym rozmnożeniu chleba, gdy 

również tłumy szukały Jezusa, On im odpowiedział: „Szukacie Mnie nie dlatego, że 

widzieliście znaki, lecz dlatego, że jedliście i najedliście się...” (J 6,26). 

Widać z tego, że cuda miały czemuś służyć, bo inaczej, gdy będą celem same dla 

siebie, pozostanie tylko odrobina sensacji, widowisko. A właśnie tego Jezus 

najbardziej unikał i przed tym się bronił, o czym świadczy chociażby dzisiejszy 

fragment Ewangelii. Uzdrowił wszystkich chorych, których wówczas przyniesiono, a 

„nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne i 

tam się modlił”. Zawsze tak postępował, nigdy nie pragnął taniej sensacji. 

Jezus czynił cuda w odpowiedzi na wiarę lub dla jej ożywienia. Nie czynił ich dla 

ludzi żądnych jedynie sensacji, chcących się Jego kosztem zabawić. „Wieczorem 

mówicie: Będzie piękna pogoda, bo niebo się czerwieni... Wygląd nieba umiecie 

rozpoznawać, a znaków czasu nie możecie? Plemię przewrotne i wiarołomne żąda 

znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany...” (Mt 16,2—4). Tak bronił Jezus swoich 

cudów przed spłyceniem, tak uczył ich głębokiego rozumienia, czyli wiązania z 

całością swego posłannictwa. Cuda miały być znakiem, że przybliżyło się królestwo 

Boże, że trzeba podjąć dzieło nawrócenia i zawierzenia Ewangelii. 

Św. Jan Paweł II o życiu konsekrowanym 

„Monastycyzm wschodni szczególnie ceni sobie nawrócenie, wyrzeczenie się siebie i 

skruchę serca, dążenie do hezychii, czyli wewnętrznego pokoju i nieustanną modlitwę, 

post i czuwania, walkę duchową i milczenie, paschalną radość z obecności Pana” (VC 

6). 

W V wieku nauczyciel Arseniusz usłyszał słowa: „uciekaj, milcz i bądź spokojny”. 

Odpowiedział na nie, podejmując życie na pustyni. Uważa się go za prekursora 

głębokiej tradycji duchowej Wschodu, zmierzającej do scalenia osobowości ludzkiej 

przez nieustanną pamięć o Bogu. 



Intencje mszalne 
 

Poniedziałek  9. 2. 2015  
7. 00 Za + Jerzego w rocznicę śmierci, za ++ rodziców, rodzeństwo i dusze 

czyśćcowe   

Wtorek  10. 2. 2015 – św. Scholastyki dz. 
18. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP w int. Brygidy Kornek z ok. 75 r. ur., z pr. o 

zdrowie i Boże błog., za + męża Alfreda i syna Karola 

18. 30 Spotkanie dla kandydatów do bierzmowania dla kl. III Gimnazjum 

Środa  11. 2. 2015 – NMP z Lourdes – Dzień Chorego 
9. 00 Do NMP z Lourdes w int. Chorych z okazji Światowego Dnia Chorych – 

sakramentem namaszczenia chorych 

18. 00 W pewnej intencji 

Czwartek  12. 2. 2015 – Tłusty Czwartek 
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 Za ++ Jadwigę i Jana  Frejlich, ojca Piotra, matkę Annę, szwagra Piotra i za 

++ rodziców oraz pokr. 

Piątek  13. 2. 2015  
7. 00 Do MB Fatimskiej za Czcicieli i Ofiarodawców 

18. 00 MSZA ŚW. SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA Za + Gabrielę Warwas w I r. 

śmierci 

18. 30 Katecheza dla dzieci I-komunijnych 

Sobota  14. 2. 2015 – świętych Cyryla i Metodego – Patronów Europy 
12. 00 Dz. błag. Do B.Op. MBF z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 

Marii i Jana Wieszala z ok. 50 r. ślubu i za dzieci z rodzinami oraz za wnuki 

18. 00 Pierwsza Msza niedzielna - intencja zbiorcza  

- Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski w int. Leszka i Katarzyny w 25 

r. ślubu, za dzieci i wnuczki z pr. o zdrowie i Boże błog.  

- Do św. Anioła Stróża z roczne dziecko Lenkę Łaszewską, za rodziców, 

dziadków i chrzestnych  

- Za + Adriana Parucha, matkę Teresę, ojca Augustyna Siekierka i za ++ z 

tego domu  

Niedziela  15. 2. 2015 – VI Niedziala Zwykła 
8. 00 - Za + Konrada Smandzik, żonę Marię, za ++ krewnych z rodz. Smandzik – 

Kowol i za + Oswalda Smandzik  

- Za ++ Alojzego i Martę Salzburg i d.op. 

10. 30 Za + Piotra i żonę Annę Frejlich, ich ++ rodziców, teściów, syna Jana, 

synową Jadwigę, zięcia Piotra i za ++ z pokr. oraz d.op.   

16. 00 Nieszpory 

16. 30 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w 

int. Edyty i Stefana Kocot z ok. 55 r. ślubu i za córkę z rodziną 

 



Pozostałe ogłoszenia  

1. W środę 11 lutego – Światowy Dzień Chorego. Zachęca się naszych 

Chorych, samotnych i dotkniętych różnymi chorobami do udziału w 

uroczystej Mszy św. z udzielaniem sakramentu namaszczenia chorych. 

Po uroczystej Mszy św. zapraszam do salki na herbatę, kawę i na ciasto. 

Zwracam się z gorącą prośbą do domowników naszych chorych, o ile to 

możliwe aby ich przywieść do kościoła na tę szczególną liturgię  

2. W piątek wspomnienie Matki Boskiej Fatimskiej. Jak każdego miesiąca 

Czcicieli zapraszam na Mszę św.  

3. W sobotę 14 lutego Święto świętych Cyryla mnicha i Metodego biskupa 

– patronów Europy. Także wspomina się św. Walentego, patrona 

zakochanych  

4. We wtorek o godz. 19.00 próba chóru  

5. Zbiórka ministrantów w sobotę o godz. 11.00  

6. Zebranie Marianek w salce parafialnej w sobotę o godz. 11.00 

 

Opowiadanie – Barka skruchy 

Potężny król Milinda powiedział do starego kapłana: 

- Mówisz, że jeżeli człowiek, który przez sto lat czynił wszelkie możliwe zło, poprosi 

przed samą śmiercią Boga o przebaczenie, zdoła się odkupić i wejdzie do nieba. 

Natomiast człowiek, który popełni tylko jedno wykroczenie, a nie okaże wobec Niego 

swojej skruchy, zostanie wtrącony do piekła. Czy to sprawiedliwe? Czy to znaczy, że 

sto przestępstw waży mniej aniżeli jedno? 

Stary kapłan odpowiedział wtedy królowi: 

- Jeżeli wezmę wielki kamień i rzucę go w jezioro, pójdzie na dno, czy utrzyma się na 

powierzchni? 

- Pójdzie na dno - odpowiedział król. 

- A jeśli wezmę sto wielkich kamieni, ułożę je na barce i popchnę je na środek jeziora, 

utrzymają się na powierzchni, czy pójdą na dno? 

- Utrzymają się na powierzchni 

- Czy więc sto kamieni leżących na barce nie jest lżejszych od jednego samotnego 

kamyczka? 

Król nie wiedział, co odpowiedzieć. Starzec kontynuował dalej: 

- Tak samo, królu, dzieje się z ludźmi. Człowiek, który ma wiele grzechów, a oprze 

się na Bogu, nie zostanie wtrącony w piekielną otchłań. Natomiast człowiek, który 

popełnił tylko jeden grzech, a nie odwoła się do Bożego miłosierdzia, będzie 

potępiony. 



Patron tygodnia – bł. Józef Eulalio Valdes 

Józef urodził się 12 lutego 1820 roku na Kubie. Miesiąc później został oddany do 
sierocińca. Wychowany w surowych warunkach, zachował pogodę ducha i 
serdeczność dla innych. Jako bardzo młody chłopiec oddawał się opiece nad chorymi, 
ofiarami epidemii cholery, która miała miejsce w 1835 roku. 
Odczytawszy w głębi swojego serca głos powołania, wstąpił do Zakonu Szpitalnego - 
bonifratrów. Przez kolejne 54 lata życia, aż do chwili śmierci, posługiwał w szpitalu 
jako usłużny i życzliwy pielęgniarz, później jako lekarz-chirurg. Zawsze z oddaniem 
wykonywał swoją pracę. Zajmował się biednymi i osobami z marginesu, troszcząc się 
o ich stan zdrowia, zapewniając wsparcie i pomoc materialną oraz duchową. 
Brat Józef Eulalio udowodnił swoje wielkie oddanie chorym, kiedy kubańscy 
przywódcy wydali dekrety delegalizujące działalność zakonów w całym kraju. 
Pomimo tych wydarzeń pozostał wierny swoim przekonaniom i głosowi powołania, 
nie pozostawiając szpitala i nie opuszczając chorych, których nazywał swoimi braćmi 
i siostrami. Posiadał szczególny dar rozwiązywania problemów i sporów rodzinnych. 
Zmarł 7 marca 1889 roku w Camaguey. Beatyfikowany został na Kubie w Camaguey 
w dniu 29 listopada 2008 r. 

Humor 

Wchodzi kapelan na oddział psychiatryczny: 

- Bracia, nie bójcie się, Bóg mnie tu posłał 

Odzywa się jeden z pacjentów: 

- Wcale nie! Nikogo nie posyłałem! 

Pracownik do szefa: 

- Da mi pan jutro wolne? 

- Chyba oszalałeś! 

- Bo jutro przyjeżdża teściowa i mam jej nosić bagaże. 

- Nie ma mowy! 

- Wiedziałem, że mogę na pana liczyć! 

Przychodzi Putin do wróżki i pyta co jego i Rosję czeka w 2015 roku.  

A wróżka na to że będzie wojna z Polską...  

Nudy, nudy - odpowiada Putin. - To Ty mi więc lepiej powiedz po ile będzie w 

grudniu euro w Moskwie?  

A po 5 złotych - odpowiada wróżka. 

Rozmowa męża z żoną:  

- Piwo się skończyło! Skoczysz do sklepu?  

- Ale na zewnątrz jest lód, jeszcze się wywrócę!  

- To kup w puszce, żeby się nie stłukło. 

Facet próbuje wyrzucić teściową przez balkon.  

Pod balkonem przechodzi sąsiad i krzyczy:  

- Panie, zabijesz pan człowieka!  

- To się pan odsuń! 


