


20 II Poniedziałek. Dzień powszedni. Jk 
3,13-18; Ps 19, 8-9.10 i 15; Por. 2 Tm 
1,10b; Mk 9,14-29; 21 II Wtorek. Dzień 
powszedni albo wspomnienie św. Piotra 
Damianiego, biskupa i doktora Kościoła. Jk 
4,1-10; Ps 55,7-8.9-10.11 i 23; Ga 6,14; 
Mk 9,30-37;  22 II Środa Popielcowa. Jl 
2,12-18; Ps 51,3-4.5-6a.2-13.14 i 17; 2 Kor 
5,20-6,3; Jl 2,13; Mt 6,1-6.16-18; 23 II 
Czwartek. Dzień powszedni albo wspomnie-
nie św. Polikarpa, biskupa i męczennika. 
Pwt 30,15-20; Ps 1,1-2.3.4 i 6; Mt 4,17; Łk 
9,22-25; 24 II Piątek. Dzień powszedni. Iz 
58,1-9; Ps 51,3-4.5-6.18-19; Am 5,14; Mt 
9,14-15; 25 II Sobota. Dzień powszedni. Iz 
58,9b-14; Ps 86,1-2.3-4.5-6; Ez 33,11; Łk 
5,27-32; 26 II Pierwsza Niedziela Wielkie-
go Postu. Rdz 9,8-15; Ps 25,4-5.6-7bc.8-9; 
1 P 3,18-22; Mt 4,4b; Mk 1,12-15.

INTENCJE MSZALNE
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, Kazi-
mierza 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 Mał-
gorzaty Gajkowskiej; + Grzegorza Pawełskiego.
Poniedziałek 20.2. 
6.30 + Annę Matyja.
7.00 + Jadwigę i Jana Kurpisów (Gr. 20)
7.00 + Łukasza Szymańskiego (Gr. 20)
7.00 + Jana Piętkę.
8.30 + Stanisławę Kos (3 r. śm.)
18.00 + Helenę (7 r. śm.) i Jana (10 r. śm.) Kob-
zów.
Wtorek 21.2. 
6.30 + Alicję Łużyńska (2 r. śm.)
7.00 + Jadwigę i Jana Kurpisów (Gr. 21)
7.00 + Łukasza Szymańskiego (Gr. 21)
7.00 + Janinę Sochacką.
8.30 + Jana (42 r. śm.), Mariannę i Edwarda Ka-

niewskich.
18.00 + Władysława i Michalinę Majewskich.
Środa 22.2. – Popielec
6.30 
7.00 + Jadwigę i Jana Kurpisów (Gr. 22)
7.00 + Łukasza Szymańskiego (Gr. 22)
7.00 + Aleksandrę i Stefan Ornochów.
8.30 Dz.-bł. w 90 r. urodzin Reginy, z prośbą o bł. 
Boże dla dzieci, wnuków i prawnuków.
17.00 + Stanisława Pawłowskiego (mies. po 
śm.)
18.00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
O łaskę zdrowia dla Moniki, dary Ducha Św. dla 
niej oraz męża Pawła i dzieci.
+ Longinę Bieńkowską (mies. po śm.). + Zofię 
Kulma (mies. po śm.)
20.00 + Teresę Kołodziejską i rodziców.
Czwartek 23.2. – Św. Polikarpa, biskupa i mę-
czennika
6.30 
7.00 + Jadwigę i Jana Kurpisów (Gr. 23)
7.00 + Łukasza Szymańskiego (Gr. 23)
7.00 + Jana Piętkę.
8.30 + Jacka Myszkowskiego (8 r. śm.), Mariana 
Salwina (7 r. śm.)
18.00 + Krzysztofa i Józefę Borzymowskich, An-
toninę, Michała, Tadeusza i Ryszarda Molaków, 
Ryszarda i Włodzimierza Kowalewiczów.
Piątek 24.2.  
6.30 + Józefa Piwnika (mies. po śm.)
7.00 + Jadwigę i Jana Kurpisów (Gr. 24)
7.00 + Łukasza Szymańskiego (Gr. 24)
7.00 + Jana Piętkę.
8.30 + Anielę, Bronisława, Stanisława, Jana, 
Stanisława i Stanisława.
18.00 O bl. Boże dla Andrzeja Wojtaszewskiego 
(r. urodzin) oraz dla Cr.
Sobota 25.2. 
6.30 
7.00 + Jadwigę i Jana Kurpisów (Gr. 25)
7.00 + Łukasza Szymańskiego (Gr. 25)
7.00 + Mirosława Cichockiego (im.)
8.30 + Helenę i Aleksandra Rogulskich, Juliannę 
i Stanisława Główków.



18.00 + Krystynę Kordzik (4 r. śm.)
Niedziela 26.2. – 1 Niedziela Wielkiego Postu 
7.00 + Jadwigę i Jana Kurpisów (Gr. 26)
+ Łukasza Szymańskiego (Gr. 26)
8.30 + Bronisława Zalewskiego (r. śm.)
10.00 + Aleksandra (im.), Antoniego i Leontynę 
Domańskich.
11.30 + Klotyldę Wojdat (10 r. śm.)
13.00 Za Parafian.
15.00 Msza wg mszału Jana XXIII 
18.00 + Wandę Lech.
20.00 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
wDzisiaj dziewiętnasty dzień miesiąca – jest 

to w naszej parafii dzień modlitw za przyczy-
ną błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki. 
Dzisiaj po wszystkich Mszach św. odmówimy 
specjalną modlitwę i po niej będzie możliwość 
ucałowania relikwii błogosławionego. Jedno-
czenie już dzisiaj ogłaszamy, że 18 marca 
podczas Mszy św. o godz. 13.00 Ordynariusz 
naszej Diecezji abp Henryk Hoser SAC doko-
na poświęcenie przygotowywanych ostatnio 
kaplic: Kaplicy patriotyczno – historycznej bł. 
ks. Jerzego oraz Kaplicy Miłosierdzia Bożego. 
Będzie to również okazja do uczczenia św. 
Józefa – patrona naszego pięknego miasta. 
Już dzisiaj zapraszamy na te uroczystości.

w25 lutego, w sobotę, o godz. 16:00, spo-
tkanie z panem Januszem Wardakiem nt. Mi-
łości Małżeńskiej.

w26 lutego, w niedzielę, o godz. 11:00, 
spotkanie Róży Różańcowej Dzieci w salce na 
plebanii i wymiana tajemnic różańcowych.

wW tym tygodniu rozpoczynamy Okres 
Wielkiego Postu, w Środę Popielcową, 22 
lutego, Msze św. z obrzędem posypania głów 
popiołem. o godz. 6.30, 7.00, 8.30, 17.00, 
18.00 i 20.00.

wPamiętajmy, że w Popielec obowiązuje 
post ścisły, od którego nie ma dyspensy, a 

polegający na powstrzymaniu się od potraw 
mięsnych oraz na ograniczeniu jedzenia. 
Tego dnia możemy zjeść trzy posiłki, ale tyl-
ko jeden z nich do syta. Wstrzemięźliwość od 
potraw mięsnych obowiązuje wszystkich od 
14. roku życia, bez górnej granicy wieku, na-
tomiast post ilościowy obowiązuje od 14. do 
60. roku życia. Jednak Kościół zachęca, aby 
w praktykę postu wprowadzać także tych, 
którzy nie są do niego zobowiązani.

wOd Środy Popielcowej do niedzieli trwały 
będą Kwartalne Dni Modlitw o Ducha Poku-
ty.

wPierwszy  tydzień Wielkiego Postu jest 
Tygodniem Modlitw o Trzeźwość Narodu. 
Kościół wzywa do szczególnej indywidualnej 
i wspólnotowej modlitwy oraz do abstynen-
cji, która przychodzi łatwiej w tym pokutnym 
okresie.

wNabożeństwa wielkopostne:
Gorzkie Żale z procesją w niedziele o godz. 
17:00
Droga Krzyżowa w piątki o godz. 17:00 i 
19:00 ZAPRASZAMY
Za udział w Drodze Krzyżowej, a także w 
nabożeństwie Gorzkich Żali możemy uzy-
skać odpust zupełny. Warunkiem uzyskania 
odpustu jest wzbudzenie właściwej intencji, 
stan łaski uświęcającej, wyrzeczenie się przy-
wiązania do grzechu, modlitwa w intencjach 
Ojca Świętego
wW Wielkim Poście piątkowa Adoracja 

Najśw. Sakramentu będzie po Mszy św. o 
godz. 18:00 - do godz.19:00.
wSchola rozpoczęła próby do Triduum. 

Chętnych do włączenia się w to przygotowa-
nie zapraszamy. Kontakt z Agatą Bączkow-
ską, szczególnie po mszy o 10:00.

Dzisiejsza Ewangelia mówi nam o Chrystu-
sie, który przychodzi do człowieka ze swoją 
mocą. Do człowieka, który prosi o interwen-
cję Boga i ludzi. Ewangeliczny paralityk miał 



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

Zapraszamy na próby Scholi i Chóru 
p. Bogumił – środa, g. 19.00 sala
dzieci – niedziela, g. 10.40 sala
p. Aleksander – środa, g. 19.00 sala

szczęście w swoim nieszczęściu, iż znaleźli 
się ludzie, którzy zadali sobie wiele trudu, by 
go zanieść do Chrystusa.

******************************
Wspólnota Chemin Neuf zaprasza mał-

żeństwa na sesję KANA, która odbędzie się w 
wakacje w dwóch terminach: lipcowym i sierp-
niowym. Sesja KANA to sześciodniowe rekolek-
cje, 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. Zapro-
szenie skierowane jest do wszystkich chętnych 
małżeństw, niezależnie od stażu małżeńskiego 
bądź zaangażowania w inne wspólnoty kościel-
ne. Ponadto Wspólnota zaprasza małżeństwa 
na marcowe weekendy KANA, których tematem 
będzie stosunek do pieniędzy i dóbr material-
nych. Na te weekendy również można przyje-
chać z dziećmi. Szczegóły na tablicy ogłoszeń 
w przedsionku kościoła oraz na stronie: www.
kana.info.pl.

********************************

Adoracja Najśw. Sakramentu:
Pn-śr. – 9.00-9.30

Pt – 18.30-19.00 i możliwość spowiedzi

zależy i zaciemnia obraz Boży w nas – za-
uważa metropolita poznański.

Abp Gądecki przypomina, że naszą wiel-
kopostną drogę rozpoczynamy prostym ge-
stem pokutnym, czyli obrzędem posypania 
głów popiołem, wspominając gest samego 
Jezusa. – My także, jak człowiek niewidomy, 
którego uzdrowił Jezus nakładając mu błoto 
na oczy, po nałożeniu popiołu zaczynamy 
widzieć – zauważa metropolita poznański. 
Dlatego możemy praktykować post na spo-
sób wskazany przez Izajasza, rozrywając kaj-
dany zła, pęta niewoli i wszelkie jarzmo.

Popielec uświadamia naszą kru-
chość i wielkość

Popielec uświadamia nam kruchość naszej 
ziemskiej egzystencji w obliczu Bożego ma-
jestatu – zauważa abp Gądecki. Wiceprze-
wodniczący Episkopatu Polski podkreśla, że 
w Popielec spoglądamy na nasz początek, o 
którym Pismo Święte mówi: „Pan Bóg ule-
pił człowieka z prochu ziemi”. Jednocześnie 
medytujemy nad naszą teraźniejszością i nad 
naszą przyszłością.

– W Popielec rozważamy też prawdę o 
naszej wielkości, to znaczy o obrazie Bożym, 
który spoczywa w każdym z nas – mówi abp 
Gądecki. – Dlatego do przejmującego wspo-
mnienia ziemskiej znikomości, która nie od 
nas zależy, dochodzi jeszcze pamięć naszych 
grzechów i zła popełnionego, które od nas 


