
WSPÓLNOTA 

INTENCJE MSZALNE od 15 lutego do 21 lutego 2021 

Poniedziałek, 15 lutego   
7.00 1) + Stanisław Chowaniec-Bulcyk; 2) + Domicela Dudzik – od wspólnoty Sióstr ze 

Słupii; 3) + Edward Olech – int. od Dzieci i Wnuków 

7.30 ++ Marian, Franciszek, Agnieszka, Władysław 

18.30 + Magdalena Wyżga 

Wtorek, 16 lutego  
7.00 + Stanisław Chowaniec-Bulcyk 

7.30 + Teresa Kralka 

18.00 NABOŻEŃSTWO NOWENNOWE DO MBM 

18.30  INTENCJE NOWENNOWE: 1) + Maria Chyra – int. od Koleżanek z Apteki Da-

rów; 2) + Jadwiga Smosarska (w 19. rocz. śm.) i mąż, Kazimierz; 3) + Józefa Suberlak – int. od 

Sąsiadów; 4) + Andrzej w 10. rocz. śm.; 5) O zdrowie dla Krystyny; 

Środa, 17 lutego – ŚRODA POPIELCOWA 

7.00 ++ Alina i ++ Zm. z rodziny Dewódzkich i Raźnych 

9.0 + Stanisław Chowaniec-Bulcyk 

16.00 + Danuta Wącław – int. od I. Róży 

17.00 + Domicela Dudzik – od wspólnoty Sióstr Albertynek z Kielc 

18.30 + Krzysztof Brzewski 

Czwartek, 18 lutego  
7.00  1) + Zofia Filek – int. od rodz. Gilarskich; 2) + Domicela Dudzik – od wspólnoty 

Sióstr Albertynek z ul. Malborskiej w Krakowie 

7.30 + Stanisław Chowaniec-Bulcyk 

18.30 ++ Zm. rodzice Leokadia, Antoni Sitarscy 

Piątek, 19 lutego  
7.00 1) + Stanisław Chowaniec-Bulcyk; 2) + Zofia Filek – int. od Koleżanek i Kolegów z 

pracy; 3) + Domicela Dudzik – int od SS. Albertynek w Miechowie 

7.30 O bł. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Bożeny i Andrzeja 

18.30 + Weronika Jaśkowiec – int. od Sąsiadów z działki 

Sobota, 20 lutego  
7.00 1) + Stanisław Chowaniec-Bulcyk;  

2) + Domicela Dudzik – int od SS. Albertynek z domu samotnej matki w Wadowicach  

7.30 1) + Dawid Kowalczyk w 21. rocz. śm; 2) ++ Janina, Franciszek 

18.30 ++ Anna i Józef Kuźmińscy 

NIEDZIELA, 21 lutego – WSPOMNIENIE ŚW. PIOTRA DAMIANIEGO, BI-

SKUPA I DOKTORA KOŚCIOŁA 
7.30 Za Parafian 

9.00 ++ Mieczysław i Cecylia; ++ Janina i Władysław 

10.30 O zgodę w rodzinie 

12.00 ++ Krystyna i Antoni Parda 

13.15 + Wojciech Mroczko – int. od Koleżanek i Kolegów z pracy wnuka, Wojciecha 

17.00 ++ Maria, Wiktor Żurkowscy; ++ Helena, Edward Jaroszewscy; + Paweł Barter 

18.30 Dziękczynna, z prośbą o bł. Boże dla Zofii i Kazimierza w 50. rocz. ślubu i dla ich rodziny 

20.00 ++ Katarzyna, Wanda, Tadeusz Szyba 
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EWANGELIA NA VI. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 

/Mk 1, 40-45/  

Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy na kola-

na, 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 za-

szło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w 

miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego.  

 

REFLEKSJA 

Naśladujmy wiarę trędowatego. On wie, że Chrystus wszystko 

może. Nie naśladujmy jego nieposłuszeństwa. Chrystus pragnął dyskre-

cji. Nie szukał ludzkiego uznania. Nie chciał, by Jego posłannictwo ro-

zumiano jako przywrócenie zewnętrznego królestwa Izraela. Starajmy się 

dobrze odczytywać wolę Bożą i wprowadzać ją w nasze życie. 

 



ŚW. JÓZEF,  

PATRON NA DZISIEJSZE CZASY, CZ. VII 

ŚW. JÓZEF – WZÓR ŚWIĘTOŚCI DLA LUDZI XXI WIEKU 
 

 

Wzór kojarzy się najczęściej z czymś niedoścignionym i niemoż-

liwym do urzeczywistnienia w realnym świecie. Mówi się nawet, że nie 

ma ludzi idealnych. To prawda. Warto jednak szukać wzorów i próbować brać z nich 

przykład.  

To właśnie święty Józef jest takim wzorem, niestety niedostatecznie eksponowa-

nym. To przede wszystkim normalny człowiek, normalny mąż, normalny ojciec, normalny 

pracownik… W pełni uosab``ia on takie cnoty, jak posłuszeństwo wobec Boga, uczciwość, 

sprawiedliwość, pracowitość, czystość, odpowiedzialność za powierzone Mu losy Maryi 

oraz Jezusa. Nie bez przyczyny Kościół katolicki uczynił go patronem ojców. To on uczy 

nas właściwej postawy wobec Boga we współczesnym świecie – męskiego podejścia, 

męskiego powierzenia się Ojcu niebieskiemu. Postawa Józefa to nie płacz, lament, bezrad-

ność i narzekania na swój los, ale przeciwnie – wyrażenie zgody na Boży plan, by go wy-

pełnić. To nie wzdychanie, lecz męskie podejmowanie wyzwań „rzucanych” przez Boga. 

Józef widzi przed sobą zadanie i nie pyta Boga, jak ma je wykonać i czy da radę, lecz po 

prostu je wypełnia. Myślę, że to może być wskazówka dla nas, by Boże przykazania uwa-

żać nie za wielki ciężar, lecz za zadanie, które chcemy wykonać.  

Józef uczy nas także odpowiedniej postawy wobec kobiet. Czystości intencji, pla-

nów, zamierzeń. Był mężczyzną, miał żonę, a żył jak celibatariusz. Czystość Józefa była z 

pewnością walką i trudną drogą rezygnacji z samego siebie z miłości. Józef uczy czystego 

patrzenia na innych, dostrzegania nie tyle ciała, co przede wszystkim duszy i szukania jej 

dobra.  
Józef pokazuje, że ojcem jest nie tylko ten, kto spłodził, lecz ten, kto wychowuje. 

Biologia to osobna kwestia – najważniejsze jest wychowanie dziecka. Dzisiaj coraz bar-

dziej widzimy ojców, którzy nie chcą lub nie potrafią kształtować młodego człowieka, 

który będzie gotowy do samodzielnego życia. Zbyt wielu unika odpowiedzialności za 

powołane przez nich do istnienia życie, które wymaga ich troski i opieki. 
Jestem wielce przekonany, że ten, kto głębiej zastanowi się nad życiem św. Józe-

fa, odnajdzie w nim wzór człowieka, który nie jest od razu ideałem, lecz stopniowo, dzień 

po dniu, buduje swoją pobożność, odpowiedzialność, a przede wszystkim prawdziwą 

świętość, która niewiele mówi, a wiele czyni (por. Święty Józef – jaki był? [w:] pch24.pl). 
 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA VI. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 

   

1. Dziś w naszym kościele rozpoczynamy 40-godzinne nabożeństwo przed rozpoczęciem 

Wielkiego Postu. Adoracja Najświętszego Sakramentu od 14.00 do 17.00. Jutro i we wto-

rek od 8.00 do 18.00. Pierwszą połowę kolejnej godziny adoracji można poświęcić na 

modlitwę wspólną, drugą na modlitwę w ciszy. Jedną z intencji modlitwy może być temat 

rozpoczynanego dziś w Kościele w Polsce 54. Tygodnia Modlitw o Trzeźwość, który przy-

jął hasło: Trzeźwością pokonywać kryzys. 

 2. We wtorek comiesięczna nowenna do Matki Bożej Miłosierdzia z nabożeń-

stwem o godzinie 18.00 i Mszą św. w intencjach nowennowych o godzinie 18.30.  W 

czwartek nabożeństwo do św. Jana Pawła II, patrona rodzin z rozważaniem stosownego 

fragmentu Jego nauczania o godzinie 18.00.   

 3. W najbliższą środę Popielec. Rozpoczynamy Wielki Post. Msze św. z obrzędem 

posypania głów popiołem w naszym kościele o 7.00, 9.00, 16.00, 17.00, 18.30. W Popie-

lec obowiązuje post ścisły i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Osoby od 18. do 

rozpoczęcia 60. roku życia spożywają jeden posiłek do sytości i dwa lekkie. Wszyscy, 

którzy ukończyli 14 rok życia w Środę Popielcową odmawiają sobie pokarmów mięsnych. 

Posypanie głów popiołem również w przyszłą niedzielę po Mszach świętych. Od środy do 

niedzieli kwartalne dni modlitwy o ducha pokuty. Jałmużnę wielkopostną można złożyć 

do skarbony Na kuchnię św. Jana Kantego.  

 4. W Wielkim Poście odprawiamy nabożeństwa pasyjne. Drogę Krzyżową w pią-

tek: dla dzieci o 17.00, dla dorosłych o 18.00, dla młodzieży o 19.30. Dzieciom i młodzie-

ży uczestniczącym w Drodze Krzyżowej udzielimy Komunii św. Gorzkie Żale z kazaniem 

pasyjnym, głoszonym w tym roku przez księdza dra Tomasza Bajera, wikariusza z parafii 

św. Wojciecha w niedzielę o godzinie 17.45, po nich Msza święta o godz. 18.30. Za udział 

w nabożeństwach pasyjnych można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. 

 W Wielkim Poście transmitujemy w niedzielę sumę o godz. 12.00 i Gorzkie Żale 

o 17.45. W dni powszednie Mszę św. o godzinie 18.30 i w piątki Drogę Krzyżową o go-

dzinie 18.00.     

 Od najbliższego czwartku, zapraszamy również codziennie na Jutrznię, czyli po-

ranną modlitwę brewiarzową. Jutrznia w dni powszednie w dolnym kościele o godzinie 

6.40. W czwartki po Mszy św. o godzinie 7.30 na rozpoczęcie całodniowej Adoracji Naj-

świętszego Sakramentu.  

 5. Rekolekcje wielkopostne w tym roku odprawimy od piątej niedzieli Wielkiego 

Postu, czyli od 21. marca. Jeśli Bóg pozwoli, dla wszystkich wygłosi je stacjonarnie ks. 

Jacek Bernacik, duszpasterz młodzieży skupionej w Ruchu Światło-Życie i akademickiej, 

jak również duszpasterz Domowego Kościoła. Na rekolekcje dla dzieci i młodzieży w tym 

samym czasie zaprosiliśmy ks. Krzysztofa Bularza, wikariusza z Niegowici. O trybie reko-

lekcji dla dzieci i młodzieży poinformujemy w polowie marca br. Już prosimy o modlitwę 

w intencji rekolekcjonistów i rekolekcji. 

 6. Dziękujemy za sukcesywne odśnieżanie placu kościelnego księżom wikariu-

szom, kościelnym i ich współpracownikom. Aniołek zebrał ofiarę w wysokości 896,45 

PLN, czyli na połowę zapłaty za drugiego króla do szopki. Bardzo dziękujemy dzieciom 

za ofiarność. Boży Młyn zaprasza dziś do nabycia domowego ciasta. Dochód ze sprzedaży 

ciasta wesprze potrzebujących. Policja przestrzega seniorów przed oszustwami na poli-

cjanta, czy wnuczka. Ulotki przy Wspólnocie.  

 7. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Janinę Cichoń, śp. Grażynę Krawczyk 

i śp. Jadwigę Filman Zwierską. Wszystkich żegnających swych bliskich zmarłych zachę-

camy do spowiedzi św. przed uroczystością pogrzebową i do przyjęcia komunii św. w 

czasie liturgii pogrzebowej. Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie... 
 


