INTENCJE MSZALNE

Niedziela 12.2. – 6 niedziela zwykła
7.00 + Jadwigę i Jana Kurpisów (Gr. 12).
+ Łukasza Szymańskiego (Gr. 12).
8.30 + Antoniego Nowaka (1 r. śm.).
10.00 + Ignacego Zakrzewskiego i Sławomira
Barana.
11.30 + Jana Czyżewskiego (8 r. śm.) r-ców Józefę i Józefa Czyżewskich.
13.00 Za Parafian.
15.00 Msza wg mszału Jana XXIII
+ Julię Błogowską (2 r. śm.), Bronisławę i Jana
Cierliców, Zofię i Filomenę oraz Cr. Cierliców,
Nowaków i Błogowskich.
18.00 + Andrzeja (17 r. śm.) i Władysława Jarząbków.
20.00
Poniedziałek 13.2.
6.30
7.00 + Jadwigę i Jana Kurpisów (Gr. 13).
7.00 + Łukasza Szymańskiego (Gr. 13).
8.30
18.00 + Helenę Wojtasik.
Wtorek 14.2. – ŚWIĘTYCH CYRYLA, MNICHA,
I METODEGO, BISKUPA, patronów Europy
6.30 + Marię (14 r. śm.) i Kazimierza Sarneckich,
Emmę Weiiss.
7.00 + Jadwigę i Jana Kurpisów (Gr. 14).
7.00 + Halinę i Adama Krawczyków, Cr. Krawczyków i Rogowskich.
7.00 + Antoniego (17 r. śm.) i Reginę Zalewskich.
8.30 + Łukasza Szymańskiego (Gr. 14).
18.00 + Janinę Dzioba (7 r. śm.), Cr. Kozłów,
Mroczków i Mulów.
Środa 15.2.
6.30 + Jadwigę Jasińską (mies. po śm.).
6.30 O bł. Boże dla Agnieszki w 31 r. chrztu.
7.00 + Jadwigę i Jana Kurpisów (Gr. 15).
7.00 + Łukasza Szymańskiego (Gr. 15).
8.30 + Mariannę (2 r. śm.) i Antoniego Posłusznych.
18.00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
+ Adama Sulewskiego (mies. po śm.). + Toma-

sza Niewczasa ( mies. po śm.).
Czwartek 16.2.
6.30
7.00 + Jadwigę i Jana Kurpisów (Gr. 16).
7.00 + Łukasza Szymańskiego (Gr. 16).
7.00 + Mariannę i Juliana Więckowskich, Cr.
Więckowskich i Salwów.
8.30 O bł. Boże i opiekę Matki Bożej dla Jolanty,
Jacka, Pawła, Piotra, Magdy i Tomasza.
18.00 + Józefę, Aleksandra i Wojciecha Sierpińskich.
Piątek 17.2.
6.30 + Włodzimierza Jankowskiego (6 r. śm.).
7.00 + Jadwigę i Jana Kurpisów (Gr. 17).
7.00 + Łukasza Szymańskiego (Gr. 17).
7.00 Dz.-bł. z racji imienin, z prośbą o bł. Boże
i opiekę MB dla Zbigniewa, żony Justyny, córek
Weroniki i Zosi.
8.30 + Sylwię Kuśmierczak (26 r. śm.).
18.00 + Teresę Kobus (10 r. śm.).
Sobota 18.2.
6.30
7.00 + Jadwigę i Jana Kurpisów (Gr. 18).
7.00 + Łukasza Szymańskiego (Gr. 18).
7.00 + Henrykę (1 r. śm.) i Witolda (10 r. śm.)
Wawerów.
8.30 + Tadeusza Gomoraka (27 r. śm.).
18.00 + Antoninę i Jerzego Sławianowskich.
Niedziela 19.2. – 7 niedziela zwykła
7.00 + Jadwigę i Jana Kurpisów (Gr. 19).
+ Łukasza Szymańskiego (Gr. 19).
8.30 + Mariannę i Stanisława Kowalczyków.
10.00
11.30 + Mariannę, Stefana, Eugeniusza, Kazimierza Jankowskich.
13.00 Za Parafian.
15.00 Msza wg mszału Jana XXIII
18.00 + Genowefę i Józefa Michalczyków.
20.00 O bł. Boże i Dar Ducha Świętego dla Małgorzaty Gajkowskiej; + Grzegorza Pawełskiego.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
tPrzed nami ostatnie dni karnawału, tłusty czwartek. Przeżyjmy je w duchu chrześci-

jańskiej radości, która zawsze musi się łączyć
z odpowiedzialnością za swoje czyny.
tSchola rozpoczęła próby do Triduum.
Chętnych do włączenia się w to przygotowanie zapraszamy. Kontakt z Agatą Bączkowską, szczególnie po mszy o 10:00.
tChętnych do prenumeraty Oremusa zapraszamy do zapisu w zakrystii.
tPrzez okres trwania kolędy kancelaria
czynna: pn-pt. – tylko rano; sob. – tylko po
południu. Wieczorem spowiedź tylko przed
Mszą św. Kolędę rozpoczynamy codziennie
(pon. – pt.) o godz. 16.00, w soboty o godz.
10.00.
Plan kolędy w tym tygodniu:
w13.02. Poniedziałek: Bema (2), Tadeusza, Owalna (2), Ejsmonda, Przybosia, Sowińskiego, Ordona (1)
w14.02. Wtorek: Godebskiego, Baśniowa,
Legendy, Przyjazna, Sezamkowa, Stokrotki
(2), Ekologiczna (1) Dworska (1) Orla (1)
w15.02. Środa: Pawia, Łabędzia, Krótka,
Gołębia, Bogatki (3), Jaskółcza, Papuzia, Jastrzębia (2)
w16.02. Czwartek: Kopernika 11 (2),
Ogrodowa (3)
w17.02. Piątek: Polna bloki 9a (1), 19a i
19b (2), Polna bloki 42, 42b, 42c, 44 (2)
w18.02. Sobota: 3 Maja bloki 2, 2a, 2b,
2c, 2d (5)
W tym tygodniu patronują nam:
· 14 lutego – święci Cyryl i Metody. Żyli w
IX wieku, pochodzili z miasta Saloniki w cesarstwie bizantyńskim. Znali wiele języków,
dzięki czemu podjęli wiele udanych wypraw
misyjnych, między innymi do Bułgarii i na
Morawy, gdzie wprowadzili do liturgii język
słowiański pisany przystosowanym alfabetem
greckim, używany w Kościołach wschodnich
do dziś. Cyryl przetłumaczył na ten język Pismo Święte. W 1980 roku papież Jan Paweł
II ogłosił świętych Cyryla i Metodego współ-

patronami Europy, podnosząc tym samym
wspomnienie do rangi święta;
·14 lutego – święty Walenty, kapłan, który
poniósł śmierć męczeńską, gdyż podczas
tortur nie chciał się wyrzec Chrystusa. Od lat
także u nas przyjęło się go czcić jako patrona
zakochanych. Niech to będzie okazja do radości, ale także do modlitwy, podziękowania
Panu Bogu za miłość, którą nas obdarzył, i za
bliskich, którzy nas kochają. Pamiętajmy też
o wszystkich narzeczonych z naszej wspólnoty parafialnej i prośmy, aby ich wzajemna
miłość się umacniała i aby z Bogiem weszli
na wspólną drogę życia.
W człowieku jest bardzo dużo tajemnic, a
jedną z nich jest zderzenie wielkiego cierpienia z mocą ludzkiego ducha. Te dwie
siły stały się przedmiotem wielu analiz
psychologicznych, a także inspiracją dla
pisarzy i poetów. Niech i nas pobudzą do
dalszej refleksji.
******************************
Wspólnota Chemin Neuf zaprasza
małżeństwa na sesję KANA, która odbędzie
się w wakacje w dwóch terminach: lipcowym
i sierpniowym. Sesja KANA to sześciodniowe
rekolekcje, w czasie których małżeństwo ma
okazję na nowo przyjrzeć się swojej relacji
i pogłębić życie duchowe. Na sesję można
przyjechać z dziećmi, które pozostają pod
opieką animatorów. Zaproszenie skierowane jest do wszystkich chętnych małżeństw,
niezależnie od stażu małżeńskiego bądź zaangażowania w inne wspólnoty kościelne.
Ponadto Wspólnota zaprasza małżeństwa na
marcowe weekendy KANA, których tematem
będzie stosunek do pieniędzy i dóbr materialnych. Na te weekendy również można przyjechać z dziećmi. Szczegóły na tablicy ogłoszeń w przedsionku kościoła oraz na stronie:
www.kana.info.pl.

„Chcę, bądź oczyszczony”

Żeby dobrze zrozumieć, co uczynił Jezus, najpierw
trzeba uświadomić sobie, kim byli trędowaci i jak byli
wówczas traktowani. Może trochę światła na ten problem rzucił świetny film „Ben Hur”, który mieliśmy
okazję oglądać w czasie ostatnich Świąt. Otóż trąd był
w owych czasach najgroźniejszą nieuleczalną chorobą. Zarażało się nim niezwykle łatwo: przez dotknięcie chorego, dlatego też chorzy byli bezwzględnie izolowani od społeczeństwa w specjalnych gettach. Nie
wolno było się im zbliżać do ludzkich sadyb, dróg,
miejsc publicznych. Gdy przypadkiem zbliżali się
do chorego ludzie, ten musiał natychmiast specjalną
kołatką sygnalizować swoją niebezpieczną obecność
i szybko usuwać się z drogi. Kto tego nie przestrzegał
mógł być bez sądu ukamienowany. Trędowaci to byli
ludzie przeklęci, umarli za życia.
I właśnie taki człowiek odważył się złamać wszelkie
zakazy i zbliżyć do Jezusa. Można sobie wyobrazić
ogrom determinacji, rozpaczy, a także pragnienia zdrowia, i normalnego życia oraz nadziei, która musiała
nim kierować. Przecież wiedział, że grozi mu śmierć,
w najlepszym razie wyzwiska i kamienie. Przyjście do
Jezusa musiało go więc sporo kosztować.
I kto wie, czy największą ceną nie była niepewność,
czy się uda. Nie ma bowiem nic gorszego i boleśniejszego, jak pryśnięcie ostatniej nadziei. Człowiek bowiem łatwo przyzwyczaja się do swojej niedoli, gdy
pogodzi się ze swoim cierpieniem, jakoś potrafi z nim
żyć. Ale gdy zaświeci mu nadzieja, że jednak nie musi,
że może zostać uwolniony, wtedy jego odrętwienie i
obojętność natychmiast mija. Pojawia się bunt, wola
walki, wyzwolenia, zrzucenia kajdanów i powrotu do
normalnego życia.
I dlatego trędowaty podszedł, bo wierzył, że Jezus
może mu pomóc. Ta wiara zrodziła się jednak z czegoś więcej niż tylko pragnienie zdrowia. Trędowaty
nie tylko wierzył w swoje uzdrowienie – że jest ono
możliwe; on wierzył także Jezusowi, że to właśnie On
może sprawić, jednym swoim słowem, myślą, aktem
woli: „Jeśli chcesz, możesz...” To była wiara w Jezusa.
To było zawierzenie Jezusowi. Do końca!
Właśnie tego oczekuje od nas Jezus: że wszystkie swoje pragnienia, nadzieje, plany na przyszłość i
związane z nimi ryzyko, złożymy w Nim. Dopiero to

jest wiara: że swoje życie jesteśmy gotowi całkowicie
uzależnić od Boga, bo wierzymy że On nas kocha i że
z Nim będziemy bezpieczni. Jak daleko odbiega to od
naszych pustych, tanich i powierzchownych deklaracji: „No, wierzę, że jest Bóg...” I co z tego?
Jezus dotknął trędowatego. W ten sposób nie tylko
go uzdrowił, ale także przezwyciężył strach, wstręt i
izolację. Przywrócił mu poczucie własnej wartości i
ludzkiej godności. Kto wie, może to jest właśnie ten
najgorszy trąd naszych czasów: że człowiek czuje się
niepotrzebny, niechciany, wrogi? Wiara może to zmienić. Wiara daje nam przystęp do Boga. Każdy, kto ma
wiarę, może bez lęku zbliżyć się do Jezusa i prosić, o
co tylko chce. Prosić zwłaszcza o to, bez czego nie da
się żyć – o nadzieję.
Ks. Mariusz Pohl

Adoracja Najśw. Sakramentu:
Pn-śr. – 9.00-9.30
Pt – 17.00-18.00 i możliwość spowiedzi

Zapraszamy na próby Scholi i Chóru
p. Bogumił – środa, g. 19.00 sala
dzieci – niedziela, g. 10.30 sala
p. Aleksander – środa, g. 19.00 kościół
Tel. do poradni: 22 789 21 05 w. 107
Poradnia Psychologiczna
Zaprasza małżeństwa i osoby indywidualne we
wtorki w godz. 19.00-20.00.
Poradnia Prawna
Można bezpłatnie uzyskać poradę w środy w
godz. 19.00–20.00.
Poradnia Małżeńska
Zaprasza w czwartek w godz. 19.00-20.00.
Więcej na stronie internetowej naszej parafii.

Świetlica SFCh

Czynna w środy, czwartki i piątki
w godz. 14.30 - 18.00.

Kancelaria: czynna w dni powszednie (pn.-so.) 9:00-10:45 i 16:00-17:45 (Tel 227892105)
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