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Słowo Boże
1czytanie (Kpł 13, 1-2. 45-46)
Jego mieszkanie będzie poza obozem”.
Tak powiedział Pan do Mojżesza i Aarona: „Jeżeli u
kogoś na skórze ciała pojawi się nabrzmienie albo 2czytanie (1 Kor 10,31-11,1)
wysypka, albo biała plama, która na skórze jego Bracia: Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego
ciała jest oznaką trądu, to przyprowadzą go do czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie. Nie
kapłana Aarona albo do jednego z jego synów bądźcie zgorszeniem ani dla Żydów, ani dla
kapłanów. Trędowaty, który podlega tej chorobie, Greków, ani dla Kościoła Bożego, podobnie jak ja,
będzie miał rozerwane szaty, włosy w nieładzie, który się staram przypodobać wszystkim, nie
brodę zasłoniętą i będzie wołać: „Nieczysty, szukając własnej korzyści, lecz dobra wielu, aby byli
nieczysty!”. Przez cały czas trwania tej choroby zbawieni. Bądźcie naśladowcami moimi, tak jak ja
będzie nieczysty. Będzie mieszkał w odosobnieniu. jestem naśladowcą Chrystusa.
Ewangelia (Mk 1,40-45)
Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadając na kolana, prosił Go: „Jeśli chcesz, możesz mnie
oczyścić”. Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: „Chcę, bądź oczyszczony”.
Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił ze
słowami: „Uważaj, nikomu nic nie mów, 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 zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A
ludzie zewsząd schodzili się do Niego.
Według wskazań księgi Kapłańskiej trąd nie był uważany jedynie za chorobę, ale także za poważny rodzaj
nieczystości rytualnej, która pociąga za sobą obowiązek odosobnienia podczas trwania choroby (Kpł 13,
1-59). Diagnozowanie trądu u osób mających jego objawy należało do obowiązków kapłanów, podobnie
jak stwierdzenie ich uzdrowienia, jeśli do niego dochodziło. Łatwo sobie wyobrazić cierpienia jakie
wiązały się z trądem u osób zarażonych, ponieważ oprócz poważnych cierpień związanych z chorobą,
powinni oni także opuścić swoje domy i wioski, aby przebywać w miejscach niezamieszkałych, w oddaleniu
od innych osób. Zarazić się trądem oznaczało jakby być zmarłym za życia, oddzielonym od życia zarówno
cywilnego jak i religijnego. Dlatego uzdrowienie było czymś takim jak zmartwychwstanie. Ten trędowaty
człowiek, widząc z daleka, że Jezus przechodził ze swoimi uczniami drogą blisko miejsca gdzie przebywał,
poczuł poruszenie swojego serca nadzieją, że może On coś zrobić dla niego. Dlatego właśnie zbliża się do
Nauczyciela, i jeszcze z oddalenia, upadłszy na kolana, zwraca się z wielką ufnością w to, że Pan Jezus ma
władzę, aby tego dokonać. (…) Fakt wyciągnięcia ręki i dotknięcia poranionego ciała trędowatego, jasno
ukazuje, że Bóg zwykle chce się posłużyć gestami, znakami poznawalnymi przez zmysły, które dzięki
Bożemu działanie wywołują skutek. Sam fakt dotknięcia nie uzdrawia, ale moc Boga, poprzez ten gest,
głęboko leczy tę osobę. Coś analogicznego dzieje się z sakramentami, które zostały ustanowione przez
naszego Pana Jezusa Chrystusa. To znaki poznawalne zmysłami, które poprzez działanie Boże, działające
przez nie, skutecznie udzielają łaski, którą oznaczają. W trądzie można zobaczyć symbol grzechu, który jest
prawdziwą nieczystością serca, która pociąga za sobą oddalenie od Boga. W odróżnieniu tego, co
ustanawiały dawne normy rytualne księgi Kapłańskiej to nie choroba ciała oddala nas od Boga, ale wina,
moralne i duchowe zabrudzenia duszy. Także my, czasami możemy czuć się zabrudzeni przez nasze błędy i
grzechy i niezdolni, aby wyjść o własnych siłach z tej sytuacji. Wówczas jest to moment, aby zwrócić się do
Jezusa z tą samą mocną wiarą jaką miał ten człowiek: „Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”. Jeśli nasze
serce głęboko pragnie odwrócić się od zła z pomocą Pana i przystępujemy do sakramentu Pojednania,

także my sami doświadczymy skuteczności jego słów: „Chcę, bądź oczyszczony”. Grzechy, które mogliśmy
popełnić –chociaż mogły spowodować śmierć duszy, tak jak zmiany na skórze tego trędowatego
spowodowały w pewien sposób jego śmierć – zostają oczyszczone, kiedy pokornie je wyznajemy. W tym
sakramencie, Jezus Chrystus, z jego nieskończonym miłosierdziem, odnawia nas i umacnia poprzez jego
sługi, umożliwiając nam rozpocząć na nowo życie pełne radości i pokoju. (opusdei.org)
Modlitwa to nie tylko pogłębianie relacji z Bogiem, ale także z drugim człowiekiem- zawsze
te dwa kierunki. To styl życia. To propozycja dla wszystkich. Modlitwa karmelitańska jest
Szkoła echem duchowości św. Teresy i św. Jana od Krzyża. Jest to także modlitwa zarówno
Modlitwy indywidualna jak i wspólnotowa. Symptomem takiej modlitwy- ducha karmelitańskiego, są
teksty Ewangelii ukazujące ją jako prośbę, modlitwę ustną- jako wołanie Ojcze nasz, ale
Modlitwa także jako nocne czuwania Jezusa w ciszy. To czuwanie Jezusa jest jakimś „prototypem”
wewnętrzna modlitwy wewnętrznej- jej ideałem. Jezus jest przed Ojcem i przyjmuje Jego wolę. Idea
w Karmelu- skoncentrowania- skupienia na Bogu sięga także do Mojżesza- który rozmawia z Bogiem i do
wstęp
Eliasza- który doświadcza Boga w łagodnym powiewie. (karmel.pl)
Mała

Jan Paweł II
fragmenty Adhortacji Familiaris Consortio – O zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie
W rodzinie, wspólnocie osób, szczególną troską
winno być otoczone dziecko; należy rozwijać
głęboki szacunek dla jego godności osobistej, oraz
ze czcią i wielkodusznie służyć jego prawom.
Odnosi się to do każdego dziecka, ale szczególnie
ważkie staje się wobec dziecka małego,
wymagającego opieki całkowitej, wobec dziecka
chorego, cierpiącego lub upośledzonego.
Troszcząc się o każde dziecko przychodzące na
świat i otaczając je czułą i rzetelną opieką, Kościół
wypełnia swoje podstawowe posłannictwo;
powołany jest bowiem do objawiania i
przedstawiania na nowo w dziejach przykładu i
przykazania Chrystusa Pana, który postawił
dziecko w samym centrum Królestwa Bożego,
mówiąc: „Dopuśćcie dzieci i nie przeszkadzajcie
im przyjść do Mnie; do takich bowiem należy
królestwo niebieskie”.
Powtarzam raz jeszcze to, co powiedziałem na
Zgromadzeniu Ogólnym Narodów Zjednoczonych
dnia 2 października 1979 roku: „Pragnę ...
wypowiedzieć tę radość, jaką dla każdego z nas

stanowią dzieci, wiosna życia, zadatek przyszłości
każdej dzisiejszej ojczyzny. Żaden kraj na świecie,
żaden system polityczny nie może myśleć o swej
przyszłości inaczej, jak tylko poprzez wizję tych
nowych pokoleń, które przejmą od swoich
rodziców wielorakie dziedzictwo wartości, zadań i
dążeń zarówno własnego narodu, jak też całej
rodziny ludzkiej. Troska o dziecko, jeszcze przed
jego narodzeniem, od pierwszej chwili poczęcia, a
potem w latach dziecięcych i młodzieńczych, jest
pierwszym i podstawowym sprawdzianem
stosunku człowieka do człowieka. (…)”.
Przyjęcie, miłość, szacunek, wieloraka i jednolita
służba — materialna, uczuciowa, wychowawcza,
duchowa — każdemu dziecku, które przychodzi
na ten świat, winny stanowić zawsze
charakterystyczną i nieodzowną cechę chrześcijan,
a zwłaszcza rodzin chrześcijańskich tak, aby
dzieci mając możliwość wzrastania „w mądrości,
w latach i w łasce u Boga i u ludzi”, wnosiły swój
cenny wkład w budowanie wspólnoty rodzinnej i
w samo uświęcenie rodziców.

Środa popielcowa
W tym dniu obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post ścisły (3 posiłki w ciągu dnia,
w tym tylko jeden - do syta). Do wstrzemięźliwości są zobowiązani wszyscy powyżej 14. roku życia, a
prawem o poście - osoby od 18-tego do rozpoczęcia 60-go roku życia. Prawo kanoniczne nie nakłada na
wiernych natomiast obowiązku uczestniczenia w tym dniu w Eucharystii (chociaż jest to powszechną
praktyką, z której nie powinno się rezygnować bez ważnej przyczyny). Sam zwyczaj posypywania głów
popiołem na znak żałoby i pokuty, znany jest w wielu kulturach i tradycjach, m.in. w starożytnym Egipcie,
u Arabów i w Grecji. W liturgii pojawił się on w VIII w. Pierwsze świadectwa o święceniu popiołu
pochodzą z X w. W 1091 r. papież Urban II wprowadził ten zwyczaj jako obowiązujący w całym Kościele.
W tym też czasie ustalono, że popiół do posypywania głów wiernych ma pochodzić z palm poświęconych
w Niedzielę Palmową poprzedniego roku.

Modlitwa alkoholika
Boże jestem alkoholikiem. Trudno jest mi się do tego przyznać. Ta prawda wywołuje u mnie różne
uczucia: bunt, przerażenie, złość, poczucie winy. Wiem, że piciem alkoholu niszczyłem swoje zdrowie i
sumienie, krzywdziłem wielu ludzi, nawet tych, którym mówiłem - kocham! Wiem, jaki jestem słaby.
Wiele razy obiecywałem nie pić i nie wypełniałem tej obietnicy. Wiem, że przez to oddaliłem się od
Ciebie. Ufam, że Ty nigdy mnie nie opuściłeś. Dzisiaj przyznając się do swego uzależnienia od alkoholu,
proszę Cię o dar trzeźwości. Potrzebuję Twojej pomocy! Błagam Cię , dodaj mi sił, abym trzeźwiał!
Pozwól mi naprawić wyrządzone krzywdy. Spraw abym uwierzył, że Ty mnie kochasz! Daj mi prawe
sumienie. Spraw abym godnie żył, służąc Bogu i ludziom, przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.
Modlitwa do Matki Bożej o trzeźwość w Ojczyźnie
Maryjo, Królowo Polski i Wspomożycielko wiernych! Wejrzyj, prosimy, na nasz Naród i broń jego synów
przed nałogami, a zwłaszcza nałogiem pijaństwa. Spójrz, Matko, na spustoszenie spowodowane klęską
alkoholizmu. Otocz opieką nieszczęśliwe rodziny, zrujnowane alkoholizmem i udziel im radości
wyzwolenia z tego nałogu i jego następstw. Prosimy, byś zakrólowała w Narodzie trzeźwym i zdrowym,
wiernym Bogu, Krzyżowi, Ewangelii i Kościołowi Świętemu
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
♦ Każda Eucharystia jest dziękczynieniem za to, że Bóg jest Miłością i że jest wśród swojego ludu.
♦ Po Mszy św. o godz. 12.00 nastąpi wystawienie Najświętszego Sakramentu w ramach 40-godzinnego
nabożeństwa. Ciąg dalszy adoracji będzie w poniedziałek i we wtorek od porannej Mszy do wieczornej.
Znajdźmy czas na spotkanie i adorację Jezusa. Jak nic nie stanie na przeszkodzie to o godz. 9.00, 12.00 i
15.00 odmówimy wspólnie różaniec. Adoracja będzie przy ołtarzu Miłosierdzia.
♦ Dzisiejsza dzień łączy się ze świętem św. Cyryla, mnicha i Metodego biskupa, patronów Europy. Przy
pętli autobusowej znajduje się kapliczka z figurami wspomnianych świętych.
♦ Wspominamy dzisiaj również św. Walentego, patrona ludzi zakochanych, ale także chorych i cierpiących
na różne dolegliwości psychiczne. Za jego wstawiennictwem prośmy w intencji zakochanych, by nie
mylili zakochania z pożądaniem, oraz o zdrowie dla tych, którzy borykają się z problemami natury
psychicznej.
♦ Rozpoczynamy dzisiaj 54. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Niech modlitwa i pochylenie się nad
tym problemem obudzą wrażliwość naszych serc i pomogą nam wytrwać w trzeźwości.
♦ 16. dnia miesiąca modlić się będziemy przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II
♦ W środę – Popielec, którym rozpoczniemy Wielki Post, czas szczególnego zgłębiania tajemnicy
cierpienia i zbawczej śmierci na krzyżu naszego Pana, Jezusa Chrystusa. To również czas wyciszenia i
głębszej refleksji nad swoim życiem, jego celem i codziennością. Tego dnia obowiązuje post ścisły. Msze
św. z obrzędem posypania głów popiołem o godz. 7.00, 9.00, 18.00 i 20.00.
♦ Zachęcamy by w najbliższy piątek modlitwą i postem wynagradzać Bogu za grzech wykorzystywania
seksualnego małoletnich.
♦ We wszystkie piątki Wielkiego Postu będziemy rozważać mękę Pana Jezusa w czasie Drogi krzyżowej.
Zapraszamy dzieci, szczególnie przygotowujące się do I spowiedzi i Komunii świętej na Drogę
krzyżową o godz. 16.30, prowadzoną tylko dla nich. Prosimy, aby ten termin nabożeństwa zostawić dla
dzieci i rodziców. Nabożeństwo będzie jeszcze o godz. 17.15 dla dorosłych i o 20.00 dla młodzieży i
dorosłych. W każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz.16.00 Gorzkie żale i dodatkowa Msza św. o
godz. 16.30.
♦ Dzisiaj przed kościołem zbiórka ofiar dla fundacji Bezcenni, która wspiera matki, aby godnie przeżywały
macierzyństwo. Składając ofiarę, będzie można otrzymać piernikowe serce. Bóg zapłać za złożone dary
przy ołtarzu Miłosierdzia.
♦ Ponieważ przyszła niedziela będzie trzecią niedzielą miesiąca, dlatego o godz.12.00 zapraszamy na Mszę
św. z błogosławieństwem małżeństw. Zapraszamy szczególnie te małżeństwa, które w lutym obchodzą
kolejną rocznicę ślubu. Za tydzień składka inwestycyjna
♦ Msza pogrzebowa za śp. Zofię Duda z ul. Hemara będzie odprawiona w czwartek o godz. 10.00
Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych
i opieki MBNP na każdy dzień. Błogosławionego i zdrowego tygodnia.

INTENCJE MSZALNE 14 – 21. 02. 2021r.
Niedziela – 14.02.
Św. Cyryla, mnicha
i Metodego biskupa
Nabożeństwo 40godzinne
13.00-16.30

Poniedziałek –
15.02.
Nabożeństwo 40godzinne 7.30-18.00
Wtorek – 16.02.
Nabożeństwo 40godzinne 7.30-18.00
Dzień św. JPII
Środa Popielcowa
17.02.

Czwartek – 18.02.
Piątek – 19.02.
Droga Krzyżowa
16.30, 17.15, 20.00
Sobota – 20.02.

1. Niedziela W.
Postu 21.02.

7.30

+ Stanisława i Marian KOŁODZIEJCZYK, syn Andrzej

9.00

18.00

Dziękczynno-błagalna za 45 lat s. małżeństwa Zofii i Feliksa
+ Antoni BACZYŃSKI i żona Teresa (od mamy Marii i brata
Mieczysława)
Za Parafian. S. Chrztu (modlitwa za +Stanisławę KOSZKUL
babcię Anny-Marii)
O Boże bł. opiekę MBNP i łaskę zdrowia dla Renaty
BRZOSKWINIA
+ Wojciech SUŁEK (od kolegów z pracy)

7.00

+ Wojciech SUŁEK (od cioci Zofii z rodz. z Andrychowa)

18.00

+ Kamil (zmarły tragicznie – od cioci Doroty)

7.00

+ Marian SKALSKI (od sąsiadów)

18.00

+ Wojciech SUŁEK (od rodz. Zabierowskich i Gumowskich)

7.00

+ Ignacy TRACZ

9.00

+ Józef WYŻGA w r. ś. Mieczysław WYŻGA

18.00

Intencje zbiorowe przez wstawiennictwo MBNP

20.00

+ Wojciech SUŁEK (od Zofii i Alfreda Krupów)

7.00

Rez.

18.00

+ Wojciech SUŁEK (od Katarzyny Wojtach)

7.00

+ Wojciech SUŁEK (od matki chrzestnej z Paszkówki)

18.00

+ Kamil (od Mariana, Anny i Janiny)

7.00

+ Stanisław, Roman i Wiktoria

18.00

W intencji Bogu wiadomej

7.30

+ Helena i Władysław POMSTA w r. śmierci

9.00

O szczęśliwe rozwiązanie, bł. Boże i zdrowie dla matki i dziecka

10.30

O bł. Boże, opiekę MBNP i łaskę zdrowia dla Róży i Zuzi

12.00
16.00
16.30

Za Parafian. Dobroczyńców. Błogosławieństwo małżeństw
NABOŻEŃSTWO GORZKICH ŻALI
+ Stanisława POLAK w 2 r. ś. i Tadeusz POLAK w 17 r. ś.

18.00

+ Wojciech SUŁEK (od ciotki Heleny ze Stanisławia Dolnego)

10.30
12.00
16.30
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