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Słowo Boże 

1 czytanie (Syr 27, 4-7)  

Gdy sitem się przesiewa, zostają odpadki, podobnie błędy człowieka przy jego ocenie. Piec 
poddaje próbie naczynia garncarza, a sprawdzianem człowieka jest jego wypowiedź. Jak 
o uprawie drzewa świadczy jego owoc, tak mowa o zamyśle serca człowieka. Nie chwal 
męża przed wypowiedzią, to bowiem jest próbą dla ludzi. 
2 czytanie (1 Kor 15, 54b-58) 
Bracia: Kiedy już to, co śmiertelne, przyodzieje się w nieśmiertelność, wtedy sprawdzą się 
słowa, które zostały napisane: "Zwycięstwo pochłonęło śmierć. Gdzież jest, o śmierci, 
twoje zwycięstwo? Gdzież jest, o śmierci, twój oścień?" Ościeniem zaś śmierci jest grzech, 
a siłą grzechu Prawo. Bogu niech będą dzięki za to, że dał nam odnieść zwycięstwo przez 
Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Przeto, bracia moi najmilsi, bądźcie wytrwali 
i niezachwiani, zajęci zawsze ofiarnie dziełem Pańskim, pamiętając, że trud wasz nie 
pozostaje daremny w Panu. 
Ewangelia (Łk 6, 39-45)  
Jezus opowiedział uczniom przypowieść: "Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? 
Czy nie wpadną w dół obydwaj? Uczeń nie przewyższa nauczyciela. Lecz każdy, dopiero 
w pełni wykształcony, będzie jak jego nauczyciel. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego 
brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Jak możesz mówić swemu bratu: „Bracie, 
pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku”, podczas gdy sam belki w swoim oku 
nie widzisz? Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby 
usunąć drzazgę z oka brata swego. Nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc, 
ani też drzewa złego, które by dobry owoc wydawało. Po własnym owocu bowiem poznaje 
się każde drzewo; nie zrywa się fig z ciernia, ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. 
Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego 
skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta". 
 

Komentarz do Ewangelii 

Tylko Jezus rozumie nas dogłębnie. Tylko On nas zbawia. Tylko On kocha nas tak prawdziwie, 
bezinteresownie, dlatego pomaga nam w tym, abyśmy mieli jasny umysł dostrzegający prawdę 
i fałsz, dobro i zło. Jezus pragnie, abyśmy byli autentyczni – tacy na zewnątrz jacy jesteśmy wewnątrz. 
Zachęca do nawracania się, do ciągłej przemiany, mówiąc, że ludzie chętniej posłuchają tego, który 
swoimi czynami pokaże, że jest zdolny zrobić to, czego naucza innych. Przecież żaden niewidomy nie 
może prowadzić drugiego niewidomego. 

W porządku naturalnym uczeń może i nawet powinien przewyższać swego mistrza. 
W nadprzyrodzonej rzeczywistości uczeń Jezusa będzie mógł powiedzieć, że jest w pełni 
wykształcony, jeśli stanie się taki jak Jezus - Mistrz. Bóg Ojciec przeznaczył nas na to, abyśmy się stali 
na wzór Jego Syna (por. Rz 8,29). Jak to osiągnąć? Patrzmy uważnie, jak postępujemy wobec innych, 

Niedziela 
27.02. 

 

7.30 + Eugeniusz KLECZYŃSKI w 21 r. ś. 

9.00 + Grażyna TOMASZEWSKA 

10.30 + Maria ŻAK (od rodz. Zborowskich)  

12.00 Za Parafian. Sakrament Chrztu 

18.00 + Zofia KSIĄŻEK (od córki Joanny z rodziną) 

Poniedziałek  
28.02. 

7.00 + Maria ŻAK (od siostry Teresy)  

18.00 + Zofia KSIĄŻEK (od rodz. Kania)  

Wtorek  
 1.03. 

7.00 + Zofia KSIĄŻEK (od syna Grzegorza z żoną) 

18.00 + Maria ŻAK (od córki Bogusławy)  

Środa 
Popielcowa  

 2.03. 

7.00 + Ryszard FARBANIEC i Zbigniew MRULA 

9.00 + Agata i Ludwik SOŚNINSCY, Stanisław BABIARZ 

18.00 Intencje zbiorowe przez wstawiennictwo MBNP.  

20.00 + Zofia KSIĄŻEK (od Dyrektorów Szkół Podstawowych 

z Gminy Liszki) 

Czwartek  
 3.03. 

7.00 + Zofia KSIĄŻEK (od wnuczki Anny z rodziną)  

18.00 + Franciszek BACZYŃSKI w 22 r. smierci 

Piątek  
 4.03.  

7.00 + Zofia KSIĄŻEK (od wnuczka Przemysława z Weroniką) 

18.00 
Wynagradzająca za grzechy Najśw. Sercu Pana 
Jezusa 

Sobota  
 5.03. 

7.00 + + Grzegorz KOŻUCHOWICZ (od cioci Danusi i wujka 

Lucjana Krostów) 

18.00 
Wynagradzająca za grzechy Niepokalanemu Sercu 
NMP 

I Niedziela  
Wielkiego Postu 

6.03. 
 

7.30 + Stanisława KOŁODZIEJCZYK, Marian i Andrzej 

9.00 
O błog. Boże, opiekę MBNP dla ks. prob. 
Kazimierza z okazji imienin (od AK) 

10.30 
+ Zofia KSIĄŻEK (od Dyrektora i pracowników Gminnego 

Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Liszkach) 

12.00 Za Parafian. Błogosławieństwo na Roczek Chrztu.  

18.00 + Michał KOMINIAK w 8 r. śmierci 



szczególnie wobec tych, którzy bezpośrednio są nam dani. Popatrzmy zarazem na swoje wnętrze. 
Czy nie jest ono czasami jaskinią obłudy? Nie pomożemy nikomu, jeśli sami nie staniemy się 
„przejrzyści”. Jakość ucznia poznaje się po tym, co on czyni, co wychodzi z jego wnętrza. Obłuda ma 
swój bardzo słaby punkt: w końcu wyda się przez słowa i czyny. W naszym życiu nie chodzi o to, 
żebyśmy byli lepszymi ludźmi. Chodzi o to, byśmy byli coraz bardziej podobni do Mistrza, głęboko 
wewnętrznie przemieniający się. (Mateusz.pl) 

 
 

ŚRODA POPIELCOWA – DZIEŃ POSTU W INTENCJI POKOJU 
Środa Popielcowa rozpoczyna okres czterdziestodniowego przygotowania do największej 

chrześcijańskiej uroczystości - Świąt Paschalnych. Wielki Post, bo tak nazywa się ten okres, 

trwa do początku liturgii Mszy Wieczerzy Pańskiej sprawowanej w Wielki Czwartek. 

W Środę Popielcową – zgodnie z kanonami 1251-1252 Kodeksu Prawa Kanonicznego 

- obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post ścisły (trzy posiłki w ciągu dnia, 

w tym tylko jeden - do syta). Prawem o wstrzemięźliwości są związani wszyscy powyżej 14. 

roku życia, a prawem o poście - osoby pełnoletnie do rozpoczęcia 60. 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, celebrowany w Środę 

Popielcową, 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.  

Papież Franciszek ogłosił Środę Popielcową dniem postu w intencji pokoju. Podczas 

audiencji środowej Ojciec Święty mówił, odnosząc się do dramatycznej sytuacji na Ukrainie: 

„Chciałbym zaapelować do wszystkich, zarówno wierzących, jak i niewierzących. Jezus nauczył 

nas, że na diaboliczny bezsens przemocy odpowiada się orężem Boga: modlitwą i postem. 

Zachęcam wszystkich, aby przypadająca 2 marca Środa Popielcowa, była dniem postu w intencji 

pokoju. W szczególny sposób zachęcam wierzących, aby w tym dniu intensywnie oddali się 

modlitwie i postowi. Niech Królowa Pokoju zachowa świat od szaleństwa wojny.”  
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE    

VIII NIEDZIELA ZWYKŁA  

- Dzisiaj w naszym kościele witamy i serdecznie pozdrawiamy Siostry Misjonarki 

św. Piotra Klawera.  

- W ostatnią niedzielę lutego tradycyjnie rozpoczynamy 55. Tydzień Modlitw o Trzeźwość 

Narodu. 

- 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. Wspólny różaniec o godz. 9.00, 15.00 i 17.30. Adoracja 

będzie przy ołtarzu Miłosierdzia.   

- We wtorek przypada Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.  

- W tym tygodniu przypada Środa Popielcowa rozpoczynająca w Kościele czas Wielkiego 

Postu. Msze św. tego dnia o godz. 7.00, 9.00, 18.00 i 20.00 W tych dniach podejmijmy 

intensywniejszą modlitwę i post o dar pokoju dla Ukrainy.  

- Zachęcamy by w najbliższy piątek modlitwą i postem wynagradzać Bogu za grzech 

wykorzystywania seksualnego małoletnich.  

- W piątki Wielkiego Postu zapraszamy na nabożeństwo Drogi krzyżowej. Na godz. 16.30 

zapraszamy dzieci, a na godz. 17.15 lub 19.00 młodzież i dorosłych. Drogę krzyżową 

możemy również odprawić indywidualnie przy stacjach umieszczonych w kościelnym 

parku lub w kościele, który w piątki będzie otwarty na osobistą modlitwę. Gorzkie żale 

z kazaniem pasyjnym w niedzielę o godz. 17.00.  

- W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek z całodzienną adoracją Najświętszego 

Sakramentu i modlitwą różańcową o uświęcenie kapłanów i nowe powołania o godz. 17.30. 

Pierwszy piątek z intencją wynagradzającą NSPJ o godz. 18.00 oraz pierwsza sobota 

z tradycyjnymi modlitwami na porannej Mszy św. oraz z nabożeństwem wynagradzającym 

Niepokalanemu Sercu NMP o godz. 18.00. 

- Zbiórka kandydatów na ministranta, ministrantów i lektorów w czwartek po Mszy św. 

o godz. 18.30 w kościele.  

- Możliwość spowiedzi w tygodniu przed Mszą św. i dodatkowo w I czwartek i piątek od 

godz. 17.00.   

- W piątek - święto św. Kazimierza królewicza, wielkiego czciciela Maryi – patrona 

archidiecezji krakowskiej oraz naszego Księdza Proboszcza. Już dziś życzymy Księdzu 

Solenizantowi Bożego bł., zdrowia, uśmiechu, opieki Matki Bożej i świętego Patrona. Msza 

św. w intencji Księdza Proboszcza zostanie odprawiona w niedzielę o godz. 9.00. 

- Z racji I piątku miesiąca spotkanie modlitewne dla kandydatów do bierzmowania 

z kl. 7 i 8. Od godz. 17.00 możliwość skorzystania z sakramentu pokuty,  o godz. 17.15 

możliwość uczestniczenia w Drodze Krzyżowej, a o godz. 18.00 Msza św. z Koronką do 

Bożego Miłosierdzia.  

- Kapłani odwiedzą chorych w piątek i w sobotę od godz. 8.30. Prosimy o potwierdzenie 

wizyty.   

- Za tydzień pierwsza niedziela miesiąca po Mszy św. o godz. 9.00 zmianka różańcowa 

i możliwość skorzystania z biblioteki parafialnej. Na Mszy św. o godz. 18.00 Uwielbienie 

Jezusa. Zapraszamy. 

- Mężczyźni zapraszają serdecznie wszystkich parafian w każdą środę marca na godz. 6.30 

na jutrznię. W Środę Popielcową będziemy się modlić w intencji pokoju. 

- Wszystkie osoby zainteresowane wyjazdem do Narodowego Sanktuarium św. Józefa 

w Kaliszu w niedzielę 13 marca proszone są o zapisy w zakrystii do dnia 6 marca włącznie. 

- Trwa zbiórka Caritas dla osób poszkodowanych działaniami wojennymi na Ukrainie. 

Oprócz wpłat pieniężnych można podarować: koce, śpiwory, karimaty, ręczniki, środki 

higieny osobistej, a także żywność długoterminową, gotową do spożycia, której nie trzeba 

obrabiać termicznie. Przedmioty można przynosić do naszego kościoła do niedzieli 

13 marca. 

Wszystkim jubilatom i solenizantom tego tygodnia życzymy postępów w rozumieniu 

tajemnicy Chrystusa oraz doświadczenia bliskości Pana i mocy Jego słowa 

w codziennym życiu. 

Msze pogrzebowe poprzedzone wspólnym różańcem o 11.30 za śp. Romanę Powroźnik 

w poniedziałek o godz. 12.00 a za śp. Marię Baczyńską we wtorek również o godz. 12.00. 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie … 
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