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PIERWSZE CZYTANIE Iz 49,14-15 
Bóg nie opuszcza swojego ludu
Czytanie z Księgi proroka Izajasza
Mówił Syjon: „Pan mnie opuścił, Pan o mnie 
zapomniał”. „Czyż może niewiasta zapomnieć 
o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swe-
go łona? A nawet gdyby ona zapomniała, Ja nie 
zapomnę o tobie”. Oto Słowo Boże. 
PSALM RESPONSORYJNY: Ps 62,2-3.6-
7.8-9ab
Jedynie w Bogu spokój znajdzie dusza. 
DRUGIE CZYTANIE 1 Kor 4,1-5 
Bóg jest sędzią, nie sądźcie przedwcześnie
Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła 
Apostoła do Koryntian
Bracia: Niech ludzie uważają nas za sługi Chry-
stusa i za szafarzy tajemnic Bożych. A od sza-
farzy już tutaj się żąda, aby każdy z nich był 
wierny. Mnie zaś najmniej zależy na tym, czy 
będę osądzony przez was, czy przez jakikolwiek 
trybunał ludzki. Co więcej, nawet sam siebie 
nie sądzę. Sumienie nie wyrzuca mi wprawdzie 
niczego, ale to mnie jeszcze nie usprawiedli-
wia. Pan jest moim sędzią. Przeto nie sądźcie 
przedwcześnie, dopóki nie przyjdzie Pan, który 
rozjaśni to, co w ciemnościach ukryte, i ujawni 
zamiary serc. Wtedy każdy otrzyma od Boga 
pochwałę. Oto Słowo Boże.
EWANGELIA Mt 6,24-34 

Ufność w Opatrzność Bożą
Słowa Ewangelii według świętego 
Mateusza
Jezus powiedział do swoich 
uczniów: „Nikt nie może dwom 
panom służyć. Bo albo jednego 
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będzie nienawidził, a drugiego będzie miło-
wał; albo z jednym będzie trzymał, a drugim 
wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamo-
nie. Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się 
zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić; 
ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. 
Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a cia-
ło więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom 
w powietrzu: nie sieją ani żną i nie zbierają do 
spichrzów, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż 
wy nie jesteście ważniejsi niż one? Kto z was 
przy całej swej trosce może choćby jedną chwi-
lę dołożyć do wieku swego życia? A o odzie-
nie czemu się zbytnio troszczycie? Przypatrzcie 
się liliom na polu, jak rosną: nie pracują ani 
przędą. A powiadam wam: nawet Salomon w 
całym swoim przepychu nie był tak ubrany jak 
jedna z nich. Jeśli więc ziele na polu, które dziś 
jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak 
przyodziewa, to czyż nie o wiele pewniej was, 
małej wiary? Nie troszczcie się więc zbytnio i 
nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy 
pić? czym będziemy się przy odziewać? Bo o 
to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec 
wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrze-
bujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga 
i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie 
wam dodane. Nie troszczcie się więc zbytnio o 
jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć 
się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy”. Oto 
słowo Pańskie.



Pn Syr 17,24-29 Ps 32 Mk 10,17-27 /Wt Syr 
35,1-12 Ps 50 Mk 10,28-31 /Śr Syr 36,1.4-
5a.10-17 Ps 79 Mk 10,32-45  /Cz yr 42,15-25 
Ps 33 Mk 10,46-52 /Pt Syr 51,13-20 Ps 16 Łk 
12,35-40 /So Syr 51,12-20 Ps 19 Mk 11,27-33 
/Ndz Pwt 11,18.26–28 Ps 31 Rz 3,21–25a.28 
Mt 7,21–27.

INTENCJE MSZALNE
Niedziela 27.2. – 8 niedziela zwykła
7:00 + Adama Włodarczyka (Gr. 27).
8:30 + Kazimierza i Mariannę Rutów, Mieczy-
sława Dębskiego, Eugeniusza Ablewskiego, 
Bolesława Koziasza.
10:00 W int. Julii (15 r. ur.) i Weroniki (12 
r. ur.) dziękczynno-błagalna z prośbą o Boże 
błog. dla cr.
11:30 + Mariannę, Stefana, Eugeniusza i Kazi-
mierza Jankowskich.
13:00 Za Parafian.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII  
O bł. Boże dla Przemysława Jerzego Trybuc-
kiego w dniu chrztu oraz dla cr. 
18:00 + Jana Nowickiego (Gr. 20).
18:00 + Anielę i Kazimierza Janczewskich, Ju-
liannę i Adama Wagów.
Poniedziałek 28.2. 
6:30 + Aleksandra i Helenę Rogulskich, Stani-
sława i Juliannę Główków.
7:00 + Adama Włodarczyka (Gr. 21).
7:00 + Jana Nowickiego (Gr. 21).
8:30 O bł. Boże dla Bartosza Maksymiuka w 1 
r. urodzin.
18:00 + Krzysztofa Smolaka (2 r. śm.), jego 
rodziców i rodzeństwo.
Wtorek 1.3.  
6:30 + Jana Nowickiego (Gr. 29).
6:30 + Katarzynę Hać (Gr. 1).
7:00 + Adama Włodarczyka (Gr. 29).
7:00 + Stanisława Frelka (Gr. 1).
7:00 O bł. Boże dla Sary w 1 r. urodzin.
8:30 + Helenę Figiel (im.).

18:00 + Czesława i Andrzeja Brzezińskich, 
Helenę i Władysława Polów, cr. Brzezińskich 
i Polów.
Środa 2.3. 
6:30 + Jana Nowickiego (Gr. 30).
6:30 + Katarzynę Hać (Gr. 1).
7:00 + Adama Włodarczyka (Gr. 30).
7:00 + Stanisława Frelka (Gr. 1).
7:00 + Zofię Górka (4 r. śm.).
8:30 + Helenę, Bolesława, Mirosława Lechów, 
cr. Kabatów, Nowosielskich i Stefaniuków, 
Adelę Chmielewską, Annę Jańczuk.
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
+ Henryka i Halinę Tomaszewskich, Krystynę 
Wardowską, Władysławę Królak. 
+ Romana Kuźnię (mies. po pog.).
+ Jerzego Replińskiego (mies. po śm.). 
+ Henryka Kowalskiego (mies. po śm.). 
+ Romana Siennickiego (11 r. śm.). 
+ Romana Jaskulskiego (im.). 
+ Antoniego Nowaka.
Czwartek 3.3. 
6:30 + Katarzynę Hać (Gr. 1).
7:00 + Stanisława Frelka (Gr. 1).
7:00 + Alicję Czaplak (mies. po śm.).
8:30 + Franciszka i Zofię Zduńczyków, Annę 
Kuśmierz (pół roku po śm.).
18:00 + Michała Wójcika (7 r. śm.).
Piątek 4.3. – ŚW. KAZIMIERZA, KRÓLEWI-
CZA
6:30 + Katarzynę Hać (Gr. 1).
7:00 + Stanisława Frelka (Gr. 1).
8:30 + Kazimierę Myszkowską.
16:30 
18:00 MSZA ZBIOROWA
Dz.-bł. Ks. Proboszcza Kazimierza (im.).
Dz.-bł. dla Kazimierza z prośbą o opiekę MB.
+ Kazimierza i Ewę Cicheckich. 
+ Kazimierza, Kazimierę i Józefa Nojszewskich, 
Jana Basiewicza (7 r. śm.). 
+ Kazimierza Skóreckiego. 



+ Emilię Błachnio. 
+ Kazimierza Szymańskiego. 
+ Janinę Jenne (mies. po śm.). 
+ Kazimierza Jankowskiego, jego rodziców i 
brata.
Sobota 5.3. 
6:30 + Katarzynę Hać (Gr. 1).
7:00 + Stanisława Frelka (Gr. 1).
7:00 + Mariana, Marka, Józefa, Mariannę, Ge-
nowefę Strzemińskich, Stanisławę i Bolesława 
Bylinków, Tadeusza Gniadka.
7:00 + Feliksa i Janinę Adamusów, Zofię Lew-
czenko.
8:30 + Wandę Lech.
18:00 MSZA ZBIOROWA.
O bł. Boże dla Pawła Krzemińskiego w 18 r. 
urodzin.
+ Czesława Zdunka (8 r. śm.) jego rodziców i 
cr. Jabłońskich. 
+ Kazimierza Stalkę (24 r. śm.), cr. Stalków i 
Maćkiewiczów. 
+ Stanisława Rudnickiego (1 r. śm.).
Niedziela 6.3. – 9 niedziela zwykła
7:00 + Katarzynę Hać (Gr. 1).
7:00 + Stanisława Frelka (Gr. 1).
8:30 + Zofię i Jana Soszyńskich.
10:00 + Helenę Kowalczyk (im.).
11:30 + Janinę, Czesławę, Bolesława i Stefana 
Kruczów.
13:00 Dz-bł. w 50 r. ślubu Krystyny i Andrzeja 
Golików z prośbą o bł. dla Jubilatów i Syna z 
rodziną.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII 
18:00 + Władysława Skowrońskiego.

Ogłoszenia duszpasterskie
wW tym tygodniu przypada pierwszy 

czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobo-
ta miesiąca. 

wW I czwartek Godzina Święta po Mszy 

św. o godz. 18.00.

wW I piątek  miesiąca Msze św. o Najśw. 
Sercu PJ i Nabożeństwo o godz. 7.00, 16.30 
i 18.00, spowiedź popołudniowa od godz. 
16.15

wW I sobotę miesiąca Msza o Niep. 
Sercu NMP i Nabożeństwo o godz. 7.00 i 
18.00. 

wW piątek, 4 marca, który jest jednocze-
śnie pierwszym piątkiem miesiąca, czcimy 
świętego Kazimierza (1458-1484). Ten 
gorliwy czciciel Eucharystii i Matki Naj-
świętszej jest też patronem biskupa – se-
niora Kazimierza Romaniuka oraz naszego 
ks. proboszcza. Zapraszamy na Mszę św. 
wieczorną o godz. 18.00 w int. naszego 
Ks. Proboszcza Kazimierza Gniedziejko. 
Po niej odbędzie się koncert w wykonaniu 
chóru Rubikon Anny Vranowej. Serdecz-
nie zapraszamy.
wZa tydzień I niedziela miesiąca: po 

Mszy św. o godz. 13.00 adoracja Najśw. 
Sakramentu i spotkanie Kół Żywego Ró-
żańca, a o godz. 17.00 w salce na plebanii 
spotkanie dla rodziców i chrzestnych przed 
chrztem dzieci. 

Zaproszenie

Msza œw. imieninowa 
Ks. Proboszcza 

Kazimierza Gniedziejko
Pi¹tek, 4 marca 
o godz. 18:00
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Księże Proboszczu, 
z okazji imienin pragniemy złożyć najlepsze życzenia przede wszystkim Bo-

żej radości, aby towarzyszyła ona w każdym dniu kapłańskiej posługi, oraz 
wielu życzliwych serc ludzkich, gotowych przyjść z pomocą w głoszeniu Dobrej 
Nowiny. Modlimy się, by Bóg błogosławił Cię oraz obdarzał nieustannie swoją 
łaską i pokojem. Niech przedłuża lata Twego życia i pozwoli jak najowocniej 
dalej służyć budowaniu Królestwa Bożego na ziemi.

Parafianie

ŚWIĘTY KAZIMIERZ 
PATRON POLSKI I LITWY

Znany z dobroczynności, surowego trybu życia oraz 
głębokiej pobożności eucharystycznej i maryjnej św. 
Kazimierz (ur. 3 października 1458 – zm. 4 marca 
1484) jest orędownikiem i patronem tych, którzy po-
dejmują służbę publiczną w państwie. 

Urodzony w 1458 roku w Krakowie drugi syn Ka-
zimierza Jagiellończyka łączył życie religijne, wręcz 
kontemplacyjne, z działalnością polityczną. Stawia-
ny jest jako wzór konsekwencji w realizowaniu po-
stanowień oraz miłosierdzia wobec potrzebujących 
i cierpiących. Mówił bowiem o sobie, że „królewicz 
nie może nic przystojniejszego czynić, jak w ubogich 
służyć samemu Chrystusowi”. 

Jego relikwie spoczywają w wileńskiej katedrze, a 
uroczystość ku jego czci obchodzona jest na Litwie 
jako święto państwowe. 

W wieku 13 lat wyruszył na Węgry, by przyjąć tam-
tejszą koronę królewską. Wyprawa jednak zakończyła 
się niepowodzeniem i powrotem królewicza do kraju. 
W latach 1481-1483, podczas pobytu króla na Litwie, 
Kazimierz jako namiestnik rządził Królestwem Pol-
skim. Już wtedy odznaczał się sprawiedliwością i tro-
ską o ubogich, dbał także o bezpieczeństwo zewnętrzne 
i wewnętrzne kraju. Natomiast na Litwie zyskał sobie 
wśród ludności wdzięczność i popularność za troskę 
o potrzeby mieszkańców, zwłaszcza biednych i po-
krzywdzonych. Jego życie duchowe rozwijało się pod 

wpływem duchowości franciszkańskiej akcentującej 
ascezę, ale specyfiką pobożności św. Kazimierza była 
wielogodzinna adoracja Najświętszego Sakramentu i 
kontemplacja męki i śmierci Jezusa Chrystusa. 

Naśladowanie Chrystusa uznawał za najważniejszą 
sprawę swojego życia. Miłość bliźniego pojmował w 
duchu św. Franciszka jako ofiarną służbę. Praktyko-
wał też liczne formy ascezy, jak noszenie włosiennicy i 
skromnego stroju, spanie na podłodze i długie posty, 
unikał rozrywek i wypoczynku, gardził stanowiskami 
i zaszczytami. Mimo to, łącząc z życiem kontempla-
cyjnym działalność polityczną, brał udział w różnych 
zjazdach i naradach, towarzysząc ojcu w ważnych 
sprawach państwowych. Tym samym sposobił się do 
objęcia władzy w Rzeczypospolitej. Jednak jego przy-
gotowanie do przejęcia rządów w Polsce przerwała 
śmiertelna choroba. Św. Kazimierz zmarł w Grodnie 
4 marca 1484 roku, mając zaledwie 26 lat.

Pochowany został w katedrze wileńskiej. Szybko 
odbył się jego proces kanonizacyjny i już w 1521 
roku papież Leon X wydał bullę kanonizacyjną, która 
jednak zaginęła. Dopiero w 1602 roku Klemens VIII 
wydał nowy dokument kanonizacyjny. Św. Kazimierz 
jest patronem Polski i Litwy, a od 1690 roku także 
Zakonu Kawalerów Maltańskich. 

Po odzyskaniu przez Litwę niepodległości w 1991 
roku uroczystościom ku czci św. Kazimierza nadano 
rangę święta państwowego. Corocznie w jego święto 
w Wilnie organizowane są odpusty i jarmarki zwane 
kaziukami.

 

Anna Wojtas 


