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VIII NIEDZIELA ZWYKŁA ROK A
Ewangelia wg św.Mateusza (Mt 6,24-34)
„Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jed nego
będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował; albo z
jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie
służyć Bogu i Mamonie. Dlatego powiadam wam: Nie
troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić;
ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie
znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie?
Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: nie sieją ani żną i nie
zbierają do spichrzów, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż
wy nie jesteście ważniejsi niż one? Kto z was przy całej swej
trosce może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego
życia? A o odzienie czemu się zbytnio troszczycie? Przypatrzcie się liliom na polu, jak
rosną: nie pracują ani przędą. A powiadam wam: nawet Salomon w całym swoim
przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele na polu, które dziś
jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie o wiele
pewniej was, małej wiary?(…) Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy
dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy”.
Nasze życie naznaczone jest szybkim abyśmy się zatrzymali, zrzucili z siebie
upływem czasu. Wczorajszy dzień już liczne troski i zaufali Mu, powierzając się
przeminął. Być może był to dobry czas i Jego Opatrzności.
przybliżyłem się o jeden krok do nieba. A
BOŻE OJCZE, DAWCO DNIA
może wczorajszy dzień zostawił we mnie
DZISIEJSZEGO, TY ZNASZ MOJE
liczne powody do smutku, moje porażki,
POTRZEBY I WIESZ, JAK BARDZO
zaniedbania, grzechy. O dniu jutrzejszym
JESTEM ZATROSKANY O JUTRO, JAK
mogę przypuszczać, że mam na niego
wpływ. Tworzę plany, robię liczne wpisy NĘCI MNIE WCZORAJSZY DZIEŃ. PROSZĘ
w kalendarzu. Tak dużo jest do zrobienia. CIĘ O ŁASKĘ, BYM ŻYŁ OBECNĄ CHWILĄ
I BIEGŁ DO TWOJEGO KRÓLESTWA.
Dla Boga natomiast liczy się dziś.
Dlatego właśnie daje nam czas na to,
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PONIEDZIAŁEK – 3.03.2014
7.00 - Za + mamę Hildegardę w rocz. śm., + jej męża Henryka, ++ dziadków z obu stron i d. w c.
18.00 - Za ++ rodziców Feliksę i Stanisława Kuszyk oraz ++ z rodziny Kuszyk, Pydyś, Zoruk i
Dąbrowski.
- Za + ojca Czesława, + mamę Anielę, ++ z rodziny i pokrew.
WTOREK – 4.03.2014 – Święto św. Kazimierza
7.00 - Za + ojca Kazimierza z ok. im., + matkę Marię, męża Bogumiła, bratanicę Elwirę oraz za ++
z rodziny Wojs, Białkowski i Wnękowicz.
18.00 - Za dusze w czyśćcu cierpiące.
- Za ++ rodziców Janinę i Franciszka , + męża Leszka, zięcia Henryka, ++ teściów, dziadków i
d. w c.
ŚRODA POPIELCOWA – 5.03.2014
7.00 - Za + Ritę Świeży w 1 rocz. śm.
9.00 - Za + Stefana w 2 rocz .śm., ++ rodziców, dziadków i d. w c.
16.30 - Za + Roberta Wadas w 30 dzień po śmierci.
- Za + Martę Jędrzej w 30 dzień po śmierci.
18.00 - Do B. Op. i MB Fatm… w int. Stanisławy z ok. 70 rocz. ur. oraz o błog. Boże i zdrowie w
rodzinie.
- Za + Alfredę Marchelewicz w 12 rocz. śm., + teściową i ++ z rodziny.
I CZWARTEK miesiąca – 6.03.2014
7.00 - Za kapłanów i o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
- Za dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 - Za + mamę Klarę Lipok w 5 rocz. śm.
- Za + Rafała Wieczorek (od mieszkańców z ul. Brzozowej).
I PIĄTEK miesiąca – 7.03.2014
7.00 - Za czcicieli NSP Jezusa, dobrodziejów parafii i budowniczych kościoła.
- Do B. Op. i MB Fatm… z ok. ur. Waltraudy oraz za + męża Józefa z ok. im.
18.00 - Za + syna Ireneusza Sobko w 7 rocz. śm. i d. w c.
- Za ++ rodz. Dorotę i Adolfa Dambiec, + teścia Rudolfa Kania i ++ z pokrew.
SOBOTA – 8.032014 – DZIEŃ KOBIET
7.00 - Msza św. w intencji Kobiet.
11.00 - Do B. Op. i MB Fatm… w int. Józefa z ok. 80 rocz. ur. oraz o błog. Boże dla całej rodziny.
18.00 - Za ++ rodziców Wojciecha i Karolinę, siostry Marię, Stefanię i Emilię, brata Władysława,
bratową Izydorę, szwagrów Stanisława i Józefa, ++ Jana i Mirosławę i d. w c.
- Za ++ rodziców Walerię i Jana, brata Bogumiła, ++ z rodziny Białkowskich i Skórów i d. w
c. oraz o zdrowie i błog. Boże w rodzinie.
I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 9.04.2014 – REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
7.00 - Za +ojca Franciszka w kol. rocz. śm., + mamę Klarę, ++ dziadków, + kuzyna Ks. Ryszarda
Kijowskiego i + kuzynkę Salome.
8.30 - Za ++ rodziców Brygidę i Józefa Lebek, + Helenę i Tadeusza Juszczak, ++ dziadków z obu
stron, + brata, 2 siostry, 2 bratowe, 5 szwagrów, za ++ z pokrew. i d. w c.
- Za ++ rodziców Martę i Bernarda Prus, męża Rudolfa Kania, teścia Pawła, żonę Gertrudę i
Katarzynę, ++ dziadków, ++ z pokrew. i d. w c.
10.00 - Roczki: Aleksandra Żyła, Lena Woźniak.
- Za ++ rodziców Franciszka i Franciszkę, + siostrę i braci.
11.15 - Za + syna, brata i wujka Ireneusza Sobko w 7 rocz. śm. i ++ z rodz. i pokrew. oraz d. w c.
- Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 50 r. ur. Piotra oraz o błog. Boże i zdrowie dla całej rodziny.
15.00 - Za + Helenę Buk w 2 r. śm., + Marcina Buk w 6 r. śm. oraz ++ z rodzin Urbańczyk i Buk.
- Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 70 rocz. ur. Marii oraz o błog. Boże i zdrowie w rodzinie.
16.00 - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
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♦ Dzisiaj VIII Niedziela Zwykła. Zgodnie ze zwyczajem, dzisiaj a także w

poniedziałek i wtorek odbywa się w kościele adoracja Najświętszego Sakramentu
przed rozpoczęciem Wielkiego Postu. Zapraszamy na adorację w dniu
dzisiejszym od godz. 12.15 do 18.00. W poniedziałek i wtorek od 7.30 do 18.00.
Program adoracji jest wywieszony w gablotce i na drzwiach kościoła.
♦ Okazja do spowiedzi św. w poniedziałek i wtorek od 17.00 do 18.00.
♦ We wtorek przypada Święto św. Kazimierza Królewicza, patrona młodzieży.
♦ W Środę Popielcową rozpoczyna się w Kościele katolickim Wielki Post. W tym

dniu obowiązuje nas post ścisły, tzn. jakościowy i ilościowy. Msze św. w Środę
Popielcową będą o godz.: 7.00; 9.00; 16.30; 18.00. Na każdej Mszy św. będzie
obrzęd poświęcenia i posypania popiołem.
♦ W środę nie będzie Mszy św. szkolnej, dzieci zapraszamy na Mszę św. o godz.
16.30.
♦ Zachęcamy do podjęcia konkretnych postanowień wielkopostnych w duchu
pokuty i wynagrodzenia Panu Bogu za swoje grzechy oraz w intencji nawrócenia
grzeszników.
♦ I Czwartek miesiąca – pamiątka ustanowienia Sakramentu Eucharystii i
kapłaństwa. O godz. 7.00 Msza św. za kapłanów i o nowe powołania do służby
Bożej. O godz. 17.30 nabożeństwo i modlitwy o powołania.
Spowiedź od godz. 17.00 do 18.00.
♦ I Piątek miesiąca – w naszej parafii Dzień Miłosierdzia Bożego. Msze św. o
godz. 7.00 i 18.00. O godz. 15.00 Godzina Miłosierdzia Bożego - wystawienie
Najśw. Sakramentu, Koronka do Miłosierdzia Bożego i adoracja w ciszy do
godz.17.00. O godz. 17.00 Droga Krzyżowa. Spowiedź od godz. 17.00 do 18.00.
♦ W sobotę przypada Dzień Kobiet, Msza św. w intencji Kobiet o godz. 7.00.
♦ Odwiedziny chorych w domach w sobotę od godz. 8.30.
♦ W I Niedziele Wielkiego Postu rozpoczynamy rekolekcje wielkopostne. Nauki
rekolekcyjne wygłosi Ojciec Andrzej Łabuda, redemptorysta z Gliwic. Prosimy
wszystkich parafian, aby tak ułożyć swoje zajęcia i obowiązki domowe by na
pierwszym miejscu był zarezerwowany czas na udział w rekolekcjach.
♦ Zapraszamy do udziału w wielkopostnych nabożeństwach pokutnych.
Droga Krzyżowa w każdy piątek o 17.00.
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę o godz. 16.00.
Za pobożny udział w nabożeństwie pokutnym można zyskać odpust zupełny.
♦ Składamy serdeczne Bóg zapłać za złożone dzisiaj ofiary oraz za zaangażowanie
w życie naszej wspólnoty. W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona na spłacenie
długu związanego z ogrzewaniem kościoła i domu katechetycznego.
♦ Życzymy parafianom i gościom błogosławieństwa Bożego w nowym tygodniu

oraz owocnego przeżycia czasu wielkopostnej pokuty i nawrócenia.
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NAWRACAJCIE SIĘ I WIERZCIE W EWANGELIĘ
Środa Popielcowa rozpoczyna czas czterdziestodniowego postu, który ma nas
przygotować do przeżywania i obchodzenia tajemnicy Męki, Śmierci i
Zmartwychwstania Jezusa. Środowy obrzęd poświęcenia i posypania głów popiołem z
ubiegłorocznych palm jest skromny, prosty, surowy, ale pouczający; towarzyszą mu
słowa: Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, Pamiętaj, że prochem jesteś i w
proch się obrócisz.
Czym jest i powinien być Wielki Post w życiu chrześcijanina? Jest pamiątką
postu Pana Jezusa. Zbawiciel swą publiczną działalność rozpoczął postem i modlitwą
na pustyni. Wielki Post to czas rozważania Męki Pańskiej. Jezus odkupił nas swą
Męką, Śmiercią i Zmartwychwstaniem. Dlatego w szczególny sposób zwracamy
uwagę na cierpienia Zbawiciela i je rozważamy. Służy temu odprawianie Drogi
Krzyżowej, nabożeństwa znanego od wieków w Kościele, obejmującego wszystkie
wydarzenia Jego Męki i Śmierci. W naszych kościołach śpiewamy także Gorzkie
Żale. Jest to polskie, nieznane w innych krajach, piękne nabożeństwo poświęcone
rozpamiętywaniu Męki Pana i Jego Matki.
Czterdziestodniowy post to także czas umartwienia i pokuty. Mówi o tym
czwarte przykazanie kościelne: „Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od
pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w
zabawach”. Czasem pokuty w Kościele jest okres Wielkiego Postu, a także piątki
całego roku. Cnota pokuty, czyli zwrócenie się do Boga, odmiana życia jest Bożym
nakazem koniecznym do zbawienia. Biskupi polscy w Wykładni dla IV Przykazania
mówią: „Wszyscy wierni obowiązani są czynić pokutę. Dla wyrażenia tej pokutnej
formy pobożności chrześcijańskiej, Kościół ustanowił dni i okresy pokuty. W tym
czasie chrześcijanin powinien szczególnie praktykować czyny pokutne, służące
nawróceniu serca, co jest istotą pokuty w Kościele. Powstrzymywanie się od zabaw
pomaga w opanowaniu instynktów i sprzyja wolności serca. Czynami pokutnymi są:
modlitwa, jałmużna, uczynki pobożności i miłości, umartwienie przez wiernie
pełnienie obowiązków, wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post”.
W okresie Wielkiego Postu powinniśmy także praktykować dobrowolne
umartwienia ofiarowane Bogu. Może to być nieużywanie alkoholu, tytoniu,
ograniczenie oglądania telewizji czy gier komputerowych, powstrzymanie się od
spożywania słodyczy. Doskonalszymi jednak będą umartwienia wewnętrzne: dobroć,
cierpliwość okazywana innym, przebaczenie, panowanie nad swym językiem,
lenistwem itp. Wielki Post to nie czas smutku czy surowego stylu życia. Przeciwnie to czas odnowy, radosnej przemiany, zbliżania się do Boga. To czas odtwarzania w
sobie podobieństwa do Chrystusa, kontemplacji Jego Oblicza, do czego wzywa nas
Ojciec Święty, bo chrześcijanin to człowiek Chrystusa, do Niego należący, tworzący
Jego Ciało.
Życzymy wszystkim Parafianom takiego właśnie przeżycia Wielkiego Postu.
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