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1. Dziś przeżywamy I niedzielę Wielkiego Postu, w którym 
przez modlitwę, uczynki pokutne i miłość bliźniego przygoto-
wujemy się do Świąt Wielkanocnych. 

2. Trwają rekolekcje wielkopostne. W dniu dzisiejszym na 
Maszach św. nauki rekolekcyjne. O godz. 10.30 Msza św.  
z nauką dla rodziców oraz dzieci. Po południu o godz. 15.00 
Koronka do Miłosierdzia Bożego, po niej o 15.15 Gorzkie Żale 
z kazaniem pasyjnym. O godz. 16.00 Msza św. z nauką na  
zakończenie rekolekcji. 

3. Dzisiejsza składka przeznaczona jest na upiększenie świąty-
ni. Składamy serdeczne podziękowania za ofiary złożone na 
tacę w kopertach lub przesłane na konto parafialne. W su-
mie w ubiegłym miesiącu zebraliśmy 18 530 zł. Wydatki  
w tym czasie wyniosły 12.000 zł. Obecnie czekamy na nowy 
obraz Matki Bożej Częstochowskiej oraz dalsze elementy  
wystroju ołtarzy.  

4. W poniedziałek święto Katedry św. Piotra Apostoła. 
5. We środę po mszy św. nowenna do MB Częstochowskiej,  

a po niej adoracja w ciszy do godz. 19.30. Zapraszamy do 
trwania przed obliczem Pana. 

6. Droga Krzyżowa dla dzieci w czwartek o godz. 17.15. Za-
praszamy na nią dzieci przedszkolne oraz ze szkoły podsta-
wowej. Dla dzieci będą rozdawane specjalne naklejki, jako 
świadectwo uczestnictwa.  

7. Droga Krzyżowa dla dorosłych w piątek o godz. 17.30. Dru-
gie nabożeństwo Drogi Krzyżowej w piątek o godz. 20.00. 

8. Nabożeństwo Gorzkich Żali  z kazaniem pasyjnym w nie-
dzielę o godz. 15.15, po nich ok. 16.00 Msza św. bez kazania. 
Akcja Katolicka prowadzi koronkę do Miłosierdzia Bożego  
o godz. 15.00. 

9. W II niedzielę Wielkiego Postu, pod hasłem „Żyjmy Eucha-
rystią”, obchodzić będziemy Niedzielę „Ad Gentes”. Jest to 
dzień duchowego i materialnego wsparcia dla polskich misjo-
narzy. Z tej racji będzie zbiórka do puszek na ten cel. 

10.Caritas diecezjalny, jak co roku,  zwraca się prośbą o prze-
kazanie na działalność dobroczynną 1% podatku. Wystar -
czy wpisać numer KRS. Ulotki na ten temat są w przedsionku 
kościoła. 

11.Wyższe Seminarium Duchowne zaprasza do udziału w serii 
trzech spotkań online „Drogi miłości”. Spotkania mają na 
celu pomoc w rozeznaniu życiowego powołania. Spotkania od-
będą się poprzez platformę Zoom w 3 kolejne piątki 19 lutego, 
26 lutego i 5 marca o 20:30. Link do spotkania na naszej stronie 
parafialnej.  

12.Składamy podziękowania rodzinom, które złożyły ofiary  
w ubiegłym tygodniu na sprzątanie, wystrój i ogrzewanie ko-
ścioła (50 zł.) Na ten tydzień prosimy mieszkańców bloków  
z ul.  Strażackiej: nr 42 i 42A.  

13.Zachęcamy do sięgania po prasę katolicką. Możemy  
nabywać tygodnik „Niedziela” w cenie 6 zł. Nasza gazetka  
parafialna znajduje się w przedsionku kościoła. 

o g ł o s z e n i a:  

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

        Pokarm na drogę    
           (życia) 

 

„Duch wyprowadził Jezusa na pustynię.  
A przebywał na pustyni czterdzieści dni, ku-
szony przez Szatana… ” /Mt 1, 13-14/  

 

Jezus odniósł zwycięstwo dzięki mocy Bożej 
i słowom Pisma świętego. Nie dyskutował z sza-
tanem, ale odpierał jego pokusy stanowczo, spo-
kojnie i z godnością. Był pewny, silny, odważny, 
miał w sobie wewnętrzny pokój, bo całkowicie 
ufał Ojcu. Wiedział, że ma za sobą moc Ojca  
i Ducha Świętego. W całym swoim życiu nie 
zmagał się z szatanem sam, ale w jedności z Oj-
cem, w mocy Ducha Świętego. To jest przykład 
dla nas jak walczyć z pokusami.  

W najbliższy poniedziałek 22 lutego będziemy 
obchodzić Święto Katedry Św. Piotra. Katedra 
(dosłownie krzesło) to tron biskupi, który znajduje 
się w każdym katedralnym kościele. Taki kościół 
nazywany jest matką    wszystkich świątyń  diece-
zji.   Z katedry jako z podwyższenia nauczają bi-
skupi i profesorowie uniwersytetu. Ex cathedra  
(z katedry) w sprawach wiary zgodnie z dogmatem 
katolickim, niemylnie wypowiadają się papieże. 
Katedrę Św. Piotra 
należy przede 
wszystkim  odbie-
rać  w wymiarze 
duchowym i religij-
nym. Już w pierw-
szych wiekach 
wierni z Rzymu 
wyrażali wdzięcz-
ność Bogu za to, że 
w ich mieście spra-
wował swoją misję 
Święty Apostoł. 
Uroczyście oddawa-
li cześć miejscu  
z którego nauczał 
św. Piotr.  Posługę 
Prymatu  rozpoczął w Jerozolimie a pierwszą sie-
dzibą Kościoła był Wieczernik. Umocniony (wraz  
z innymi Apostołami) przez Ducha Świętego po-
przez Antiochię przybył  do stolicy ówczesnego 
świata -  Rzymu. Po ponad  30-letnim pontyfikacie 
w Wiecznym Mieście zakończył ziemską piel-
grzymkę - męczeństwem w imię Jezusa Chrystusa.  
Jego grób wraz z grobem św. Pawła znajduje się 
pod ołtarzem Bazyliki Watykańskiej.   

Święto to przywołuje  

ŚWIĘTO KATEDRY ŚW. PIOTRA  

Ciąg dalszy na stronie 2  
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INTENCJE MSZALNE  
22.02 – 28.02 

 

Poniedziałek (22.02) 

1/ †Wiesław Płoskoń- Msza 
święta gregoriańska   

2/ †Jan Mikuła- od Zbigniewa 
Pacześniak z rodziną 
Wtorek (23.02) 

1/ †Wiesław Płoskoń- Msza 
święta gregoriańska 
2/ †Jan Mikuła- od chrześniaka 
Jacka Pacześniaka z rodziną 
Środa (24.02)  

godz. 7.00 

1/ †Wiesław Płoskoń- Msza 
święta gregoriańska 
godz. 18.00 

1/ W intencji próśb i podzięko-
wań do Matki Bożej Często-
chowskiej  

2/ †Adam Grzebyk- 5 rocznica 
śmierci  
Czwartek (25.02) 

1/ †Wiesław Płoskoń- Msza 
święta gregoriańska 

2/ †Jan Mikuła- od swatowej 
Marii 
Piątek (26.02)  

1/ †Wiesław Płoskoń- Msza 
święta gregoriańska 

2/ †Jan Mikuła- od swatowej 
Marii 
Sobota (27.02) 
godz. 7.00 

1/ †Wiesław Płoskoń- Msza 
święta gregoriańska 
godz. 18.00 

1/ †Jan Mikuła- od Małgorzaty 
i Bogdana Dudek z rodziną 
Niedziela (28.02) 

godz. 7.00  

†Zofia- 8 rocznica śmierci 
godz. 9.00  

†Jan Mikuła- od Katarzyny i 
Ireneusza Krupa 
godz. 10.30  

†Wiesław Płoskoń- Msza święta 
gregoriańska 
godz. 12.00  

W intencji Parafian 
godz. 16.00  

Dziękczynna w 50 rocznicę uro-
dzin i błogosławieństwo Boże 
dla całej rodziny 

ŚWIĘTO KATEDRY ŚW. PIOTRA. Ciąg dalszy...  

NABOŻEŃSTWO GORZKICH ŻALI   

Jego najwyższy urząd kapłański, nau-
czycielski i przewodzenie całemu Ko-
ściołowi. O Prymacie  Piotra  mówią  
Ewangelie:  „Ty jesteś Piotr, Skała i na 
tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy 
piekielne go nie przemogą. I tobie dam 
klucze królestwa niebieskiego; cokol-
wiek zwiążesz na ziemi, będzie zwią-
zane w niebie, a co rozwiążesz na zie-
mi, będzie rozwiązane w niebie”(Mt 
16,18-19). A kiedy Jezus w obecności  
wszystkich  apostołów  zapytał:   
„Szymonie (Piotrze), synu Jana, czy  
miłujesz   Mnie   więcej  aniżeli ci?”, 
Piotr odpowiedział „Tak Panie, Ty 
wiesz, że cię kocham” a Pan rzekł „Paś 
baranki moje”(J 21,15).  

 W apsydzie Bazyliki św. Piotra 
znajduje się tzw. gloria Berniniego – 
wielki relikwiarz, w którym przecho-
wywane są drewniane szczątki z tronu  
w którym zasiadał św. Piotr.         
 Katedra w watykańskiej bazyli-
ce jest symbolem władzy Chrystusa w 
Kościele sprawowanej przez następ-
ców Św. Piotra. Święto Katedry to dla 
nas sposobność aby pamiętać o naszym 
rzymskim, katolickim i  apostolskim 
Kościele; modlić się za zbudowany na 
Skale Kościół,  poznawać i wprowa-
dzać w życie nauczanie Papieży, odda-
wać im cześć i otaczać ich modlitwą.  

opr. K. i A. Tobiaszowie  

Znane jedynie w Polsce nabożeństwo 
pasyjne odprawiane w kolejne niedzie-
le Wielkiego Postu. Rozpoczyna się 
wystawieniem Najświętszego Sakra-
mentu, a kończy kazaniem i błogosła-
wieństwem Najświętszym Sakramen-
tem. Treść zwraca uwagę uczestników 
na przeżycia biczowanego, męczonego 
i krzyżowanego Jezusa oraz współcier-
piącej z Nim Matki. Pochodzi ono  
z początków XVIII w. - po raz pierw-
szy odprawiono je w 1707 r. - o. Waw-
rzyniec Beniok, misjonarz (lazarysta), 
ułożył teksty polskie, które dały począ-
tek nabożeństwu Gorzkich Żali. Nie 
ma wydarzenia w dziejach ludzkości, 
które by tak bezustannie było przeży-
wane i rozważane jak Męka Pańska 
przeniesiona w obchód Drogi Krzyżo-
wej czy śpiew Gorzkich Żali. Ta 

ogromna przestrzeń tajemnicy Jezuso-
wego 
Krzy-
ża,  
w którą 
wcho-
dzimy 
pod-
czas 
tego nabożeństwa, prowadzi nas coraz 
mocniej do tego, by zmierzyć się  
z ogromem i niepojętością Bożej Miło-
ści do człowieka. Te proste, pobożne 
praktyki zapraszają, by wejść w głąb 
Misterium. Aby już nie stać biernie 
przed Chrystusem ukrzyżowanym  
i przyglądać się dramatowi, ale wejść 
w przestrzeń tajemnicy cierpienia  
i śmierci. 

opr. D. Frańczak  

WSKAZANIE IV- SPOŁECZNA KRUCJATA 
„Rozmawiaj z każdym językiem miło-
ści. Nie podnoś głosu. Nie przeklinaj. 
Nie rób przykrości. Nie wyciskaj tez. 
Uspokajaj i okazuj dobroć” to czwarte 
wskazanie odnowy kardynała Stefana 
Wyszyńskiego. Najważniejsze przesła-
nie, które przekazał Polakom w tym 
wskazaniu wyraził jasno i dobitnie: 
„Postawcie straż wargom waszym! 
Wypowiedzcie walkę przekleństwom, 
wyzwiskom, grubiańskim i obelżywym 
słowom, których, niestety, tak wiele w 
naszym codziennym życiu. Nie ulegaj-
cie modzie, która głosi, że brutalność 
jest znakiem charakteru, mocy i pew-
ności siebie. Jest ona przede wszyst-
kim oznaką braku wychowania, skąd-
kolwiek wychodzi – z ust czy spod 
pióra. Unikajcie wojny słów z otocze-
niem. Nie płaćcie złym słowem za  

każde słowo, nie podnoście głosu  
na nikogo”. 

 „Bądźcie odpowiedzialni za ład 
społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, 
odpowiedzialni za przyjęte na siebie 
obowiązki, za miejsce, jakie zajmuje-
cie w ojczyźnie, w narodzie, w pań-
stwie, w życiu zawodowym. Tą drogą 
idzie się do wielkości”. 

opr. D. Frańczak  


