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1. Najbliższa środa,17.02, to Śro-
da Popielcowa. Msze św.  
o godz. 8.00, 16.00, 17.30  
i 19.00. W tym dniu obowią-
zuje post ścisły. Posypaniem 
głowy popiołem rozpoczniemy 
40-dniowy okres Wielkiego 
Postu, w którym przez modli-
twę, uczynki pokutne i czynną 
miłość bliźniego będziemy 
przygotowywać się do Świąt 
Wielkanocnych. Składka ze 
Środy Popielcowej zostanie 
przeznaczona dla parafialne-
go Caritas na pomoc dla po-
trzebujących z naszej parafii. 

2. Droga Krzyżowa dla dzieci  
w czwartek o godz. 17.15. 
Zapraszamy na nią dzieci 
przedszkolne oraz ze szkoły 
podstawowej. Dla dzieci bę-
dą rozdawane specjalne na-
klejki, jako świadectwo 
uczestnictwa.  

3. W tym tygodniu od piątku, 
19.02 rozpoczynamy reko-
lekcje wielkopostne. Popro-
wadzi je ks. Tomasz Nowak, 
były wikariusz katedralny. Po-
starajmy się znaleźć czas na 
udział w rekolekcjach. To nasz 
obowiązek wiary. 

4. Składamy podziękowania za 
rodzin, które złożyły ofiary  
w ubiegłym tygodniu na sprzą-
tanie, wystrój i ogrzewanie 
kościoła ( 50 zł.) Na ten ty-
dzień prosimy mieszkańców 
bloków z ul.  Strażackiej: nr 
23A, B, C i 44B, C.  

5. Zachęcamy do sięgania po 
prasę katolicką. Możemy na-
bywać tygodnik „Niedziela”  
w cenie 6 zł. Gazetka Miriam 
znajduje się w przedsionku 
kościoła. 

o g ł o s z e n i a:  

VI NIEDZIELA  

ZWYKŁA 

      Pokarm na drogę (życia) 
 

„Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy 
na kolana, prosił Go: Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić” /Mt 1, 40/  

 

Pan Jezus nie tylko pozwala podejść trędowatemu, ale również daje 
mu się dotknąć. Łamie w ten sposób dotychczasowe schematy i myśle-

nie ludzi, którzy żyli wokół Niego. Ta zmiana miała uzdrawiający 
wpływ nie tylko na trędowatego, ale także ludzi, którzy żyli obok niego. 
Jezus jednym gestem przemienił serca i postawę nie tylko jednego trędo-

watego, ale także i wielu ludzi. 

PIĄTEK 19 lutego  
godz. 17.30- Droga Krzyżowa 
godz. 18.00- Msza św. z nauką re-
kolekcyjną 
godz. 20.00- Droga Krzyżowa 
SOBOTA  20 lutego  
godz. 8.30- Spowiedź święta dla 
chorych i starszych 
godz. 9.00- Msza św. z nauką dla 
chorych i starszych z udzieleniem 
sakramentu chorych 
godz. 11.00- Nauka rekolekcyjna 
dla dzieci przedszkolnych i ze szkoły podstawowej 
godz. 18.00- Msza św. z nauką rekolekcyjną 
godz. 19.00- Nauka dla młodzieży. Poświęcenie i rozdanie krzyży dla  
kandydatów do bierzmowania 
NIEDZIELA 21 lutego 
godz. 7.00- Msza św. z nauką rekolekcyjną 
godz. 9.00- Msza św. z nauką rekolekcyjną 
godz. 10.30- Msza św. z nauką dla dzieci i rodziców 
godz. 12.00- Msza św. z nauką rekolekcyjną 
godz. 15.00- Koronka do Miłosierdzia Bożego 
godz. 15.15- Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym 
godz. 16.00- Msza św. z nauką rekolekcyjną 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE  

Ciąg dalszy na stronie 2  

Czterdzieści dni postu. Najstarsze świadectwa o praktykowaniu przez 
chrześcijan postu jako przygotowania do Paschy pochodzą z III w. Tertu-
lian (ok. +240 r.) podaje, że post trwał tylko 40 godzin, w Wielki Piątek  
i Wielką Sobotę, ale był bardzo surowy. Pod koniec tego samego wieku 
wydłużono go do tygodnia. Sobór nicejski w 325 r. postanowił, że czas 
pokutny przed pamiątką Zmartwychwstania Pańskiego trwać będzie 40 
dni. W Kościele wschodnim rozpoczynano go osiem tygodni przed Wiel-
kanocą, wyłączając z niego soboty i niedziele. Kościół Zachodni przyjmo-
wał sześć tygodni postu, bez niedziel, gdyż każda niedziela jest pamiątką 
Zmartwychwstania Pana. Papież Grzegorz Wielki, pod koniec VI w., ujed-
nolicił w całym Kościele okres Wielkiego Postu, ustanawiając dokładnie 
40 dni wielkopostnego przygotowania. Okres ten rozpoczyna się Środą 
Popielcową, kilka  dni przed  pierwszą niedzielą  

CZYM JEST WIELKI POST?  
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INTENCJE MSZALNE  
15.02 – 21.02 

 

Poniedziałek (15.02) 

1/ †Wiesław Płoskoń- Msza święta 
gregoriańska 

2/ †Jan Mikuła- od syna Jerzego z 
rodziną 
Wtorek (16.02) 

1/ †Wiesław Płoskoń- Msza święta 
gregoriańska 
2/ †Jan Mikuła- od syna Grzegorza 
z rodziną 
Środa (17.02) Środa Popielcowa 

godz. 8.00  

†Adolf Płonka- od córki Anny z 
wnuczki Agaty z rodziną 
godz. 16.00  

†Wiesław Płoskoń- Msza święta 
gregoriańska 
godz. 17.30  

W intencji próśb i podziękowań do 
Matki Bożej Częstochowskiej  
godz. 19.00  

†Jan Mikuła- od syna Grzegorza  
z rodziną 
Czwartek (18.02) 

1/ †Wiesław Płoskoń- Msza święta 
gregoriańska 

2/ †Jan Mikuła- od córki Małgorza-
ty z rodziną 
Piątek (19.02)  

1/ †Wiesław Płoskoń- Msza święta 
gregoriańska 

2/ †Jan Mikuła- od córki Małgorza-
ty z rodziną 
Sobota (20.02) 
godz. 9.00 

†Wiesław Płoskoń- Msza święta 
gregoriańska 
godz. 18.00 

1/ †Katarzyna i Franciszek  
Niedziela (21.02) 

godz. 7.00  

†Marianna i Marian   
godz. 9.00  

†Jan Mikuła- od Renaty Kąkol z ro-
dziną  
godz. 10.30  

†Gustaw- 8 rocznica śmierci  
godz. 12.00  

W intencji Parafian 
godz. 16.00  

†Wiesław Płoskoń- Msza święta gre-
goriańska  

CZYM JEST WIELKI POST? Ciąg dalszy...  

NABOŻEŃSTWO DROGI KRZYŻOWEJ  

niedzielą Wielkiego Postu. Dlacze-
go właśnie 40 dni? Liczba 40 w Bi-
blii jest "zarezerwowana" dla dzieł 
oczyszczenia i przygotowania. 40 
dni trwał deszcz i potop, Mojżesz 
przebywał na Synaju przez 40 dni  
i 40 nocy, 40 lat Izraelici błąkali się 
na pustyni... Chrystus pościł 40 dni 
na pustkowiu. Pamiętać jednak trze-
ba, że liczba 40 nie jest rozumiana 
w Biblii w sensie matematycznym, 
lecz symbolicznym. 
Popiół. Do liturgii Kościoła zwy-
czaj posypywania głów popiołem 
wprowadzono ok. IV w. i przezna-

czony był dla osób publicznie od-
prawiających pokutę. Tradycja po-
sypywania głów popiołem wszyst-
kich ochrzczonych na znak pokuty  
i jako rozpoczęcie okresu Wielkiego 
Postu pojawiła się w VIII w. W XI 
w. stał się on zwyczajem obowiązu-
jącym w Kościele katolickim dzięki 
decyzji papieża Urbana II. Wtedy 
też Kościół postanowił, że popiół 
używany do posypywania głów 
wiernych pochodzi ze spalenia palm 
poświęconych w Niedzielę Palmo-
wą poprzedniego roku. Tak jest do 
dnia dzisiejszego. 

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej wy-
wodzi się z wczesnych wieków 
chrześcijaństwa. Pielgrzymi przyby-
wając do Jerozolimy byli oprowa-
dzani przez franciszkanów i zatrzy-
mywali się w miejscach związanych 
z męką i śmiercią Jezusa Chrystusa 
(Via Dolorosa). Wiedzę na jej temat 
czerpiemy z Ewangelii ( napisali  
o niej wszyscy Ewangeliści ), po-
bożnych pism i tradycji Kościoła. 
Obecna Droga Krzyżowa zawiera 
14 stacji-krzyży i jest przedstawiana 
w obrazach, rzeźbach lub monu-
mentach, które mają pomagać  
w kontemplacji i modlitwie oraz  
w zastanowieniu nad własnym ży-
ciem każdego z nas. XIV stacja to 
złożenie Jezusa do grobu. Chrystus 
po trzech dniach zmartwychwstał 
dlatego czasami Drogi Krzyżowe 
zawierają jeszcze XV stację – Zmar-
twychwstanie Jezusa. Nabożeństwo 
poprzedza modlitwa wstępna o jej 
dobre przeżycie. Podczas tego nabo-
żeństwa przechodząc od stacji do 
stacji naszych myśli kierujemy ku 
ostatnim chwilom ziemskiego życia 
naszego Zbawiciela. Cierpienie, mę-
ka i śmierć były konieczne aby na-
stąpił cud zmartwychwstania i nasze 
odkupienie. Natomiast Drogi Krzy-
żowe tzw. dróżki kalwaryjskie są 
umiejscowione w plenerze, najczę-
ściej na wzgórzach – żeby przypo-
minały okolice Jerozolimy. Te naj-
bardziej znane blisko nas to Kalwa-
ria Zebrzydowska (k.Wadowic)  
i Kalwaria Pacławska (k.Przemyśla). 
Stało się już tradycją, że w naszej 
parafii w szósty piątek Wielkiego 
Postu uliczkach naszego osiedla jest 
odprawiana Droga Krzyżowa. Nową 
formą Drogi Krzyżowej są organi-

zowane od kilku lat tzw. Ekstremal-
ne Drogi Krzyżowe polegające na 
przejściu co najmniej 40 km  
z rozważaniem 14 stacji Drogi 
Krzyżowej.  
 O Jan Paweł II mówiono „Papież 
wsparty o krzyż” – w modlitwie  
i kiedy brakowało już sił, fizycznie 
o pastorał z ukrzyżowanym Chry-
stusem. On sam odprawiał Drogę 

Krzyżową w każdy piątek a w Wiel-
kim Poście codziennie. W naszej 
pamięci pozostanie widok Papieża 
Polaka, który na kilka dni przed 
śmiercią nie mając już sił uczestni-
czyć osobiście w Drodze Krzyżowej 
w Koloseum pozostał w Watykanie, 
obejmując krzyż, poprzez telewizję 
włączył się w to nabożeństwo. Kilka 
lat wcześniej św. Jan Paweł II po-
wiedział: „Panie, z Twojego Krzyża 
promieniuje światło. W Twojej 
śmierci zostaje zwyciężona nasza 
śmierć, a my otrzymujemy nadzieję 
zmartwychwstania. Trwając przy 
Twoim Krzyżu, oczekujemy z ufno-
ścią Twojego powrotu, Panie Jezu, 
nasz Odkupicielu!”  
Za pobożne odprawienie nabożeń-
stwa Drogi Krzyżowej można  
uzyskać odpust zupełny na zwy-
kłych warunkach dla siebie lub  
za zmarłych.    

K. i A. Tobiaszowie  


