
 

INTENCJE  MSZALNE  

 

VI NIEDZIELA ZWYKŁA  - 16. 02. 
        730 – ++rodzice +JANINA +ANDRZEJ ++ z rodziny z obu stron 

       900 
– +WANDA KAŁUŻA (11r. śm.) 

      1030 
– +MARIA ANDRZEJEWSKA (10r. śm.) 

      1200 
– +ANIELA GAŁECKA (5r. śm.) 

      18
00 

–+KAZIMIERZ JANKOWSKI (1r. śm.) ++ z rodz. GĄSIOREK, SUCHECKICH,  

                 WĘGLARCZYK 

PONIEDZIAŁEK  – 17.02.  

      18
00 

– +DANIELA MILLER (1r. śm.) 

 

WTOREK –18.02. 

     18
00 

–  +WŁADYSŁAWA SAWICKA (10r. śm.) 

ŚRODA- 19.02.  

 
      1800 – 
1.  +MARIAN (6r. śm.) +syn MIROSŁAW (30r. śm.) ++ RODZICÓW ++ z rodz. HUPERT 
SZCZEPAŃSKICH +JÓZEFA MAŁOWIEJSKA oraz o łaskę zdrowia dla PAWŁA 
2.  +SYLWIA TRZEBIATOWSKA z domu KLIŚ (10r. śm.) (int. od SYNÓW Z RODZINAMI) 
3. ++ZOFIA +ADAM i ++ rodzeństwo +WIKTORIA +MIECZYSŁAW 
4.  

CZWARTEK  – 20.02. 

 

      18
00 

– +TERASA PIEKARSKA (int. od ucz. pogrzebu) +SYLWESTER 
PIEKARSKI (4r. śm.) 

PIĄTEK –21.02. 

      18
00 

– +MARIAN ROMAN (nazwisko) (2r. śm.) ++ z rodz. ROMANÓW, 
SZCZYGIELSKICH, POLKOWSKICH 

SOBOTA –22.02. 

        7
00 - O  Boże bł. potrzebne łaski zdrowie opiekę M.B. dla CÓREK, 

WNUCZEK  
i PRAWNUCZKA 

      18
00 

– Dziękczynna z prośbą o  Boże bł. potrzebne łaski zdrowie opiekę 
M.B. dla MARII i ADAMA z ok. 45r. ślubu 
 

VII NIEDZIELA ZWYKŁA  - 23. 02. 

        730 – +KAZIMIERZ SZAREK (3r. śm.) 

       900 
– +WŁADYSŁAW BURSZTA (7r. śm) +KATARZYNA +JAN BURSZTA 

+FRANCISZEK +BOGUSŁAW BŁACHUT 
      1030 

– Za zm. RODZICÓW i BRATA 

      1200 
– +JÓZEF +ŁUCJA PIELUCH 

      1200 
– Dziękczynna z prośbą o  Boże bł. potrzebne łaski zdrowie opiekę 

M.B. dla NATALII i WALENTEGO z ok. 55r. ślubu 

      18
00 

– +LUCYNA +ELŻBIETA +KAROL ++ Z RODZINY 
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
1. Trwają ferie zimowe. Wszystkim naszym parafianom i obecnym  
w naszej parafii gościom życzymy jak najlepszego wypoczynku. 
2. W czasie ferii w dni powszednie od poniedziałku do piątku nie 
będzie Mszy św. porannej. Msza św. w tygodniu codziennie  
o godz. 18:00. W sobotę Msze św. o godz. 7:00 i 18:00. W 
niedzielę Msze św.  o godz. 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 18:00. 
Zapraszamy. Spowiedź św. codziennie przed każdą Mszą św., również 
w niedzielę. 
3. W środy Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 18.00. 
W czwartki o godzinie 17:00 – Godzina Święta, czyli wystawienie 
Najświętszego Sakramentu i adoracja którą kończymy Koronką do 
Bożego Miłosierdzia. W czasie adoracji okazja do Spowiedzi św. od godz. 
17:30. Zapraszamy. Szczególną modlitwą otaczamy powołanych do 
służby w Kościele i modlimy się o święte i dobre powołania. 
4. Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych. Intencje można 
zamawiać po Mszach św. w zakrystii, również w niedzielę. 
5. W agendzie parafialnej do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, 
Niedziela, Pismo Święte, albumy, różańce, znicze, wkłady i wiele innych 
artykułów. Zachęcam do odwiedzenia naszej agendy. 
6. Bardzo dziękujemy wszystkim za przygotowanie kościoła do 
dzisiejszej liturgii, oraz za posprzątanie kościoła. „Bóg zapłać”.  
7. Bardzo dziękujemy za ofiary składane na tacę w zeszłą niedzielę, 
które będą przeznaczone są na potrzebne remonty w naszej parafii 
szczególnie plebani ale też naszych kościołów. Zebraliśmy 2873zł i 40gr. 
„Bóg zapłać”.  
8. Poszukujemy osoby chętnej podjąć się funkcji organisty  
w naszej parafii. 
9. Codziennie w dni powszednie o godz. 17:30 odmawiana jest wspólnie 
modlitwa różańcowa w naszym kościele. Zapraszamy do wspólnej 
modlitwy. 
10. Organizujemy pielgrzymkę autokarową do Fatimy i Lourdes i 
wielu innych ciekawych miejsc. Termin 17.08. – 28.08.2020r. 
Koszt 500 euro i 700 zł. Proszę zapoznać się z programem. 
Zapisy u ks. Proboszcza. Zapraszamy. 
 
NA DOBRĄ NIEDZIELĘ I CAŁY TYDZIEŃ WSZYSTKIM OBECNYM 
SZCZĘŚĆ BOŻE !!!  
 

W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do 
wieczności odeszły:  

Śp. +KRYSTYNA KAPUSTA +KATARZYNA PIECHNIK +JAN 
CZERHONIAK +JAROSŁAWA MISIEWICZ 

Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie… 
 

W tym tygodniu w kościele obchodzimy wspomnienie:  
- sobota; ŚWIĘTO KATEDRY ŚW. PIOTRA 

 

Papież o niebezpieczeństwie znieczulenia serca 

Papież Franciszek przypomniał, że Salomon otrzymał od Boga wielkie dary 

mądrości, a jego rady zasięgała nawet królowa Saby z Afryki czy sędziowie. 

Dodał, że w czasach panowania Salomona dopuszczalne było wielożeństwo, 

chociaż nie uganianie się za kobietami. Serce monarchy osłabło dlatego, że 

wybrał sobie żony spośród innego ludu, czczącego innych bogów, Kemosza czy 

Molocha, którym składały one ofiary. Salomon przestał czcić jedynego Boga. 

Jego serce było nadmierne przywiązane do kobiet i w ten sposób w jego życie 

wkroczyło pogaństwo – zauważył Ojciec Święty. Został więc odrzucony przez 

Boga. - To nie była apostazja z dnia na dzień, to było powolne zaprzaństwo 

- wyjaśnił papież. Przypomniał, że także król Dawid, jego ojciec, zgrzeszył, ale 

natychmiast żałował i prosił o przebaczenie - pozostał wierny Bogu, który 

zachował go do końca. Dawid potrafił opłakiwać swój grzech, był świętym w 

przeciwieństwie do Salomona – podkreślił Franciszek. Pan dał mu wiele 

darów, ale Salomon zmarnował wszystko, ponieważ osłabił swoje serce. - 

Kobiety sprawiły, że jego serce odwróciło się od Pana, który go skarcił – 

powiedział Ojciec Święty. Zauważył, że nikt z nas nie popełnia tak wielkich 

grzechów jak Dawid, który kazał zabić męża Batszeby, Uriasza. 

Niebezpieczeństwo polega natomiast na tym, że serce popada powoli w 
znieczulenie. - Nie zauważasz, lecz powoli upadasz, sprawy się relatywizują i 
zatraca się wierność wobec Boga. Te kobiety były z innych ludów, miały 

innych bogów i ileż razy zapominamy o Panu i przystępujemy do negocjacji z 

innymi bogami: pieniądzem, próżnością, pychą. Ale dzieje się to powoli i jeśli 
nie ma łaski od Boga, zatraca się wszystko – powiedział papież. Nawiązując do 

słów psalmu responsoryjnego 105 (106), Franciszek zaznaczył, że to mieszanie 

się z poganami i uczenie się działania tak, jak oni oznacza stawanie się ludźmi 

światowymi pogańskimi. Ale nie można służyć Panu Bogu, a zapalać ogarka 

diabłu. Papież zachęcił zatem, byśmy prosili Pana Boga o łaskę, która nas 

powstrzyma, gdy zrozumiemy, że serce zaczyna popadać w niewierność. - 

Pomyślmy o tym grzechu Salomona, pomyślmy o tym, jak ten mądry Salomon 

upadł, pobłogosławiony przez Pana, posiadający cały majątek swego ojca 

Dawida, jak powoli popadł, znieczulony w to bałwochwalstwo, w tę 
światowość i zostało mu odebrane królowanie. Prośmy Pana o łaskę 
uchwycenia, kiedy nasze serce zaczyna słabnąć i popadać w grzech, aby nas 

powstrzymać. To Jego łaska i miłość nas powstrzymają, jeśli będziemy się o 
to do Niego modlili – stwierdził Ojciec Święty na zakończenie homilii. 

 


