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VI Niedziela zwykła 
 

Słowa Ewangelii wg św. Łukasza 

Jezus zszedł z Dwunastoma na dół i zatrzymał się na równinie; był tam liczny tłum 

Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jeruzalem oraz z nadmorskich 

okolic Tyru i Sydonu. 

On podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: 

«Błogosławieni jesteście, ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże. 

Błogosławieni, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. 

Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. 

Błogosławieni jesteście, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród 

siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego odrzucą z pogardą wasze imię 

jako niecne: cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w 

niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom. 

Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą. 

Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie. 

Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie. 

Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem przodkowie ich 

czynili fałszywym prorokom». 

 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 18. 02. 2019  

18. 00 Za + brata Rajmunda Laxy z ok. ur., za ++ rodz. Bernharda i Jadwigę Laxy 

 Wtorek 19. 02. 2019  

18. 00 Za ++ Elżbietę i Józefa Woszek, za ++ z rodz. Serwotka – Woszek, za ++ 

Kapłanów i za ++ Siostry Zakonne 

18. 30 Katecheza dla  kl.VI SP. I Grupa Kandydatów do Bierzmowania 

 Środa 20. 02. 2019  

18. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 

Stefani Waluś z ok. 70 r. ur., za synów z rodzinami i za wnuki 

 Czwartek 21. 02. 2019 – św. Piotra Damianiego, bpa i dra K. 

8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 Intencja wolna 

18. 00 Za + matkę Marię Faszynka w 6 r. śm. i za + z pokr. 

 Piątek 22. 02. 2019 – Katedry Świętego Piotra Apostoła 

18. 00 MSZA SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA Za ++ Agnieszkę i Piotra Jaszkowic, 

++ rodz. Kacuba, za ++ dobrodziejów i d.op. 

18. 30 Katecheza dla dzieci I-komunijnych 

 Sobota 23. 02. 2019 – św. Polikarpa, bpa i m. 

14. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 

Teresy z ok. 70 r. ur., w int. córek z rodzinami i za + męża 

18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA – INTENCJA  ZBIORCZA  

- Za ++ rodz. Jana i Franciszkę, Gertrudę Frejlich, syna Manfreda oraz synowe 

Marię i Joannę  

- Za ++ rodz. Zofię i Franciszka Witola, syna Henryka i córkę Stefanię 

 Niedziela 24. 02. 2019 – VII Niedziela Zwykła 

8. 00 Za ++ rodz. Gertrudę i Józefa Małeckich, brata Andrzeja, bratanka Mariusza, 

za ++ rodz. Małeckich - Szymańda - Staś - Stelmaszczyk 

10. 30 Za + Jerzego Szafarz w 10 r. śm., za ++ rodz., teściów, za + brata Józefa, 

córkę Elżbietę, pokr. i d.op. oraz za + Zygmunta Janiak w 22 r. śm., + siostrę 

Krystynę, brata Stanisława, trzech szwagrów, za + Józefa Kornek  i d.op. 

16. 00 Nieszpory  

16. 30 Za ++ w roku 2018 z naszej Parafii od Firmy pana Ireneusza Oszajcy i za 

d.op. 

 



Pozostałe ogłoszenia 

1. W liturgii w tym tygodniu wspominamy: (piątek) święto Katedry św. Piotra 

Apostoła, (sobota ) św. Polikarpa   

2. Bóg zapłać naszym Chorym i Seniorom za bardzo liczny udział w uroczystej 

Liturgii z okazji Światowego Dnia Chorych i tym wszystkim, którzy swoich 

Rodziców i Dziadków przywieżli  do kościoła   

3. Przyszła comiesięczna kolekta parafialna na opał do kościoła. Na chwilę obecną 

zakupiłem już 15 ton ekogroszku (koszt 12 tys. zł.) Nasz kościół jest cały czas 

ogrzewany, aż do końca sezonu grzewczego 

4. Próba chóru parafialnego we wtorek o godz. 18.00 

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

6. Spotkanie ministrantów w sobotę o godz. 12.00 

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian 

Bracia: 

Jeżeli głosi się, że Chrystus zmartwychwstał, to dlaczego twierdzą niektórzy spośród 

was, że nie ma zmartwychwstania? 

Jeśli umarli nie zmartwychwstają, to i Chrystus nie zmartwychwstał. A jeżeli Chrystus 

nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara i aż dotąd pozostajecie w waszych 

grzechach. Tak więc i ci, co pomarli w Chrystusie, poszli na zatracenie. Jeżeli tylko w 

tym życiu w Chrystusie nadzieję pokładamy, jesteśmy bardziej od wszystkich ludzi 

godni politowania. 

Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwociny spośród tych, co 

pomarli. 

 

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza 

Tak mówi Pan: «Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku i który w ciele 

upatruje swą siłę, a od Pana odwraca swe serce. Jest on podobny do dzikiego krzewu 

na stepie, nie dostrzega, gdy przychodzi szczęście; wybiera miejsca spalone na 

pustyni, ziemię słoną i bezludną. 

Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu, i Pan jest jego nadzieją. Jest on 

podobny do drzewa zasadzonego nad wodą, co swe korzenie puszcza ku strumieniowi; 

nie obawia się, gdy nadejdzie upał, bo zachowa zielone liście; także w roku posuchy 

nie doznaje niepokoju i nie przestaje wydawać owoców». 



Patron tygodnia – św. Małgorzata 

Św. Małgorzata z Kortony, pokutnica (1247-1297). Urodziła się w Laviano w Toskanii 
we Włoszech. Nazywana Magdaleną zakonu franciszkańskiego. Córka rolnika. Jej 
matka zmarła, gdy Małgorzata miała 7 lat. Dwa lata później ojciec ożenił się 
powtórnie, jednak macocha nie potrafiła zaakceptować pasierbicy. Małgorzata źle 
czuła się w domu. w wieku około siedemnastu lat uciekła z młodym arystokratą z 
Montepulciano, urodziła mu syna i żyła jako jego kochanka przez kolejnych dziewięć 
lat. Wielokrotnie prosiła go, by się z nią ożenił, jednak, mimo obietnic, tak się nie 
stało. w 1274 kochanek Małgorzaty został zamordowany przez rabusiów, którzy ukryli 
jego ciało w płytkim grobie. Odkrycie zwłok ukochanego doprowadziło do 
nawrócenia późniejszej świętej. Zwróciwszy krewnym zmarłego kochanka całą 
biżuterię i posiadłości ziemskie, podjęła próbę powrotu do domu ojca. Ten 
prawdopodobnie przyjąłby ją, lecz sprzeciwiła się temu macocha. Ostatecznie 
Małgorzata udała się z synem do Kortony, gdzie poddała się kierownictwu 
duchowemu franciszkanów. Nadal młoda i atrakcyjna, z wielką determinacją zmagała 
się z silnymi pokusami. Prowadziła niezwykle umartwione, surowe życie. 
Rygorystycznie pościła. 
Po trzech latach próby została przyjęta do Trzeciego Zakonu Franciszkańskiego. Żyła 
odtąd w ścisłym ubóstwie. Utrzymywała się z jałmużny. Opiekowała się chorymi, 
ubogimi, bezdomnymi. Małgorzata rozwinęła głębokie i intensywne życie modlitwy. 
Doświadczała wizji i ekstaz. Odznaczała się szczególnym nabożeństwem do 
Eucharystii i Męki Chrystusa. Była stygmatyczką. 
Założyła szpital w Kortonie i powołała zgromadzenie kobiet zwanych Poverelle, które 
zajmowały się opieką nad chorymi. 
Ostatni okres życia spędziła jako rekluza, nierozumiana i opuszczona przez 
wszystkich. Pochowana została w Kortonie gdzie do dziś jej nieulegające rozkładowi 
ciało eksponowane jest w kryształowym relikwiarzu. 
Została beatyfikowana w 1515 r. przez Leona X, kanonizowana 16 maja 1728 r. przez 
Benedykta XIII. 
Jest patronką fałszywie oskarżonych, bezdomnych, trampów, szalonych, umysłowo 
chorych, zreformowanych prostytutek. 

Humor 

Przedszkolanka przechadzała się po sali obserwując rysujące dzieci. Od czasu do czasu zaglądała, jak idzie 

praca. Podeszła do dziewczynki, która w skupieniu coś rysowała. Przedszkolanka spytała ją, co rysuje.  

- Rysuję Boga - odpowiedziała dziewczynka.  

- Ale przecież nikt nie wie, jak Bóg wygląda - powiedziała zaskoczona przedszkolanka.  

Dziewczynka mruknęła, nie przerywając rysowania:  

- Za chwilę będą wiedzieli. 

Egzamin ustny. Biedna studentka plącze się w odpowiedziach, nie może wybrnąć. Wreszcie płaczliwym 

głosem stwierdza, że ona tego wszystkiego się uczyła, umiała, a teraz z powodu wielkich nerwów 

zapomniała. Na to profesor spokojnym głosem każe jej na głos liczyć do 10. Ta przekonana, że to jakaś 

terapia na uspokojenie, posłusznie wykonuje polecenie. Kiedy skończyła - profesor prosi o indeks i wpisując 

2 mówi: 

- Kiedy coś się naprawdę umie, to i nerwy nie przeszkadzają. 


