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VI Niedziela zwykła
Ewangelia według św. Marka (1, 40 – 45)
„Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadając na
kolana, prosił Go: Jeśli chcesz, moŜesz 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, mówiąc mu: UwaŜaj,
nikomu nic nie mów, ale idź pokaŜ się kapłanowi i złóŜ za swe
oczyszczenie ofiarę, którą przepisał MojŜesz, na świadectwo dla nich.
Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak Ŝe Jezus nie mógł juŜ jawnie
wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego.”

W

ielka była wiara trędowatego i doskonałe
wyznania! Najpierw oddał cześć, a następnie
rzekł: „Jeśli chcesz, moŜesz mnie oczyścić”. Tym,
Ŝe oddał cześć, wykazał, Ŝe uznaje Bogiem tego,
którego uczcił, poniewaŜ Prawo nakazywało cześć
jedynie Bogu. A następnie mówiąc: „Jeśli chcesz,
moŜesz mnie oczyścić” błaga Jego wszechmoc,
naturę o boskiej mocy oraz Pana o skutecznej woli,
aby tylko On zechciał. Wiedział bowiem, Ŝe potęga
boskiej mocy podlega Jego woli. A poniewaŜ uwierzył, Ŝe dla Syna Boga jedynie to, czego On chce,
moŜe się stać, a On moŜe chcieć, dlatego mówi:
„Jeśli chcesz, moŜesz mnie oczyścić”. Słusznie
więc Pan uznając oddanie i wierność ducha u trędowatego, który uwierzył, dla potwierdzenia jego
wiary natychmiast wynagradza go zdrowiem mówiąc: „Chcę, bądź oczyszczony”. Następnie wyciągnąwszy rękę dotknął go i natychmiast został
oczyszczony ze swego trądu. Przez te słowa Pan
jawnie oświadczył, Ŝe Panem wszelkiej mocy wedle tego, w co uwierzył trędowaty. Natychmiast
bowiem, skoro tylko zechciał, moc wypełniła wolę
Jego potęgi i rzekł: „Chcę, bądź oczyszczony”. I
natychmiast został oczyszczony ze swego trądu. I
rzekł do niego Jezus: „Nikomu nic nie mów, ale idź
pokaŜ się kapłanowi i złóŜ za swe oczyszczenie
ofiarę, którą przepisał MojŜesz, na świadectwo dla

nich”. Pan nakazuje temu, którego oczyścił z trądu,
aby pokazał się kapłanowi i aby złoŜył za siebie
ofiary, przepisane przez Prawo. Chciał tym okazać,
Ŝe tajemnice Prawa zostały przez Niego wypełnione i zganić niewierność kapłanów, bo przecieŜ
widzieli oczyszczenie trędowatego, którego ani
Prawo, ani kapłani nie mogli oczyścić. Powinni
więc byli uznać Go za Syna BoŜego i za Pana Prawa, lub teŜ, jeśli nie chcieli tego uczynić, Jego
sprawiedliwością, wiarą i samym świadectwem
czynu przyjąć potępienie swojej niewierności. Kto
bowiem mógł mocą własnej potęgi uzdrowić trędowatego, którego Prawo uzdrowić nie mogło, jak
nie Ten, który jest Panem Prawa i Bogiem wszelkich mocy, o którym czytamy w Piśmie: „Pan mocy jest z nami, obrońca nasz, Pan Bóg zastępów”
(Ps 46, 8). Bo ów trędowaty, nim jeszcze został
uzdrowiony, przez wyznanie swej wiary uwierzył
w Syna BoŜego, Boga; kapłani natomiast nie chcieli uwierzyć, choć widzieli moc BoŜego działania...
Rozumiemy więc, Ŝe Pan dlatego nakazał uzdrowionemu z trądu złoŜenie za siebie ofiary przepisanej Prawem, aby przez to pokazać, Ŝe jest twórcą
nadanego przykazania i Ŝe przez Niego zostały
dopełnione w prawdzie te tajemnice, które uprzednio zotały objawione w figurach.
św. Chromancjusz z Akwilei (zm ok. 407 r.)
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Poniedziałek – 16 lutego 2015
Mk 8,11-13
CAŁODZIENNA ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
630
Za † Ŝonę i mamę Emilię Kurchan w dniu jej urodzin oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
700
Za †† dziadków Jozefa i Adolfinę i ich †† dzieci
Adoracja Najświętszego Sakramentu
1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa i ojca Stanisława Rydzaka w 4. rocznicę śmierci
2. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla
Aliny i Manfreda
Wtorek – 17 lutego 2015
Mk 8,14-21
CAŁODZIENNA ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
630
Za †† Marię i Romana Czerniawskich w 7. rocznicę śmierci
800
W języku niemieckim: Zu Gottes Barmherzigkeit für †† Eltern Anna und Nikolaus Horny, ††
Geschwistern, Schwägerinen, Schwagier sowie für alle †† aud der Vervandschaft
900
Do BoŜej Opatrzności z okazji urodzin Ludmiły, Zbigniewa i Bogusława z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie
Adoracja Najświętszego Sakramentu
1800 1. Za † Annę Orłowską (od sąsiadów z ulicy Słowackiego 83)
2. Za †† rodziców Kazimierę i Augusta Jastrzębskich oraz dziadków z obu stron
Środa Popielcowa – 18 lutego 2015
Mt 6,1-6.16-18
630
Za † brata Bolesława Magiera w 2. rocznicę śmierci, †† rodziców Gertrudę i Wilhelma i zmarłych z rodziny
730
Za † ElŜbietę Gruszka (od sąsiadów z ulicy Katowickiej 17 i 17a)
900
Za †† Łucję i Henryka Delong (od współlokatorów z ulicy Katowickiej 15)
1630
szkolna Za † Stanisława Piwowarczyk w 4. rocznicę śmierci, †† z rodziny Piwowarczyk i
Meszyńskich oraz o BoŜe błogosławieństwo dla Ŝyjących z tych rodzin
1800
Za † Juliannę Węgrzyn w 1. rocznicę śmierci
Czwartek po Popielcu – 19 lutego 2015
Łk 9,22-25
630
Za dusze w czyśćcu cierpiące
700
Za † Ŝonę Marię w 19. rocznicę śmierci, rodziców z obu stron, † Ludwinę i †† z pokrewieństwa
1730
RóŜaniec Rodziny Radia Maryja
1800 1. Za †† męŜa i ojca Jana w rocznicę śmierci, trzech braci, siostrę, rodziców Indeka – Sollich i ††
z pokrewieństwa
2. Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski w intencji Marka w dniu urodzin,
z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo
Piątek po Popielcu – 20 lutego 2015
Mt 9,14-15
630
Za dusze w czyśćcu cierpiące
900
Za † Ŝonę Annę w 12. rocznicę śmierci
Droga KrzyŜowa
1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Marię i Jana Popardowskich, teściów Annę i Wilhelma, Beatę Pierchała i dusze w czyśćcu cierpiące
2. Za † Annę Strojną w 2. rocznicę śmierci, †† ojca Mieczysława i dziadków z obu stron
Droga KrzyŜowa
1900
Msza Święta młodzieŜowa; spotkanie liderów SDM
Sobota po Popielcu – 21 lutego 2015
Łk 5,27-32
630
Za † ojca Franciszka Siwka, †† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące
700
Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane laski w intencji Anny i Władysława z
okazji urodzin, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie
Nieszpory Maryjne
1730
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W sobotni wieczór: 1. Z okazji 95. rocznicy urodzin mamy Kazimiery z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie
2. Za †† męŜa Teodora, syna Bernarda, zięcia Franciszka i †† z rodziny
1900
Czuwanie dla młodzieŜy w klasztorze Annuntiata
I Niedziela Wielkiego Postu – 22 lutego 2015
Rdz 9,8-15; 1 P 3,18-22; Mk 1,12-15
700
Dziękczynna w intencji Krzysztofa z okazji 80. rocznicy urodzin o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo w rodzinie
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900
Za † męŜa, ojca i dziadka Manfreda Czekała w 1. rocznicę śmierci, †† rodziców i pokrewieństwo z obu stron
1030 1. W intencji rocznych dzieci:
2. Dziękczynna z okazji 95. rocznicy urodzin Klary Radeckiej, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo
dla całej rodziny
1200
Za † mamę Urszulę Pietrzykowską w 1. rocznicę śmierci oraz za †† męŜa Józefa, ojca Jerzego,
teściów Bronisławę i Józefa
1645
RóŜaniec za młode pokolenie
1715
Gorzkie śale z kazaniem pasyjnym
1800
Za †† rodziców Emilię i Wincentego Mrówka, brata Józefa, †† siostry i ich męŜów
W tym tygodniu modlimy się: o dobre przeŜycie Wielkiego Postu
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Dzisiaj, a takŜe w poniedziałek i wtorek Adoracja Najświętszego Sakramentu przed rozpoczęciem
Wielkiego Postu. Zapraszamy na godz. 1545 na RóŜaniec Fatimski za młode pokolenie, oraz na godz.
1730 na nieszpory Eucharystyczne.
Na prośbę wiernych ksiądz biskup wyraził zgodę na Mszę Świętą w rycie nadzwyczajnym, czyli
trydenckim. Taka Msza Święta będzie sprawowana w trzecie niedziele miesiąca o godz. 1400 w naszym kościele. Dziś zatem Adoracja będzie od 1300 do 1400 i po Mszy Świętej (ok. 1530) do wieczora.
W poniedziałek, środę i piątek o 1900 nauki przedmałŜeńskie. Nie są wymagane wcześniejsze zapisy.
W poniedziałek o 1700 próba chóru, o 1900 próba scholi.
We wtorek o godz. 1530 spotkanie Klubu Seniora.
Od środy rozpoczyna się okres Wielkiego Postu. Msze Święte w środę popielcową o godz. 630, 730,
900, 1630 (szkolna) i 1800. Tego dnia obowiązuje nas post ścisły, tzn. ilościowy i jakościowy. Przypomnijmy, Ŝe w okresie Wielkiego Postu winniśmy powstrzymać się od udziału w zabawach.
Zachęcamy do skorzystania w sakramentu pokuty na rozpoczęcie czasu Wielkiego Postu Okazja
do spowiedzi:
- w niedzielę od godz. 1700
- w poniedziałek i wtorek do 900 oraz od 1700
Nie będzie Mszy szkolnej w czwartek. Dzieci zapraszamy na Mszę Świętą w środę popielcową.
W czwartek po wieczornej Mszy Świętej spotkanie Rodziny Radia Maryja. O 1730 modlitwa RóŜańcowa.
RównieŜ w czwartek o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji.
Zapraszamy na naboŜeństwo Drogi KrzyŜowej w piątek po Mszy o 900 oraz po Mszy wieczornej.
MłodzieŜ zapraszamy na Mszę Świętą w piątek o godz. 1900. Po Mszy spotkanie dla liderów i wolontariuszy Światowych Dni MłodzieŜy.
Po feriach wracamy do spotkań przygotowujących do I spowiedzi i Komunii Świętej. Rodziców dzieci komunijnych zapraszamy na spotkanie albo w czwartek po Mszy wieczornej, albo w niedzielę,
22 lutego o 1600. Spotkania dla dzieci odbędą się w ostatnim tygodniu lutego.
W przyszłą niedzielę o godz. 1030 Msza
Święta w intencji rocznych dzieci; o
1715 naboŜeństwo Gorzkich śali.
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na
bieŜące potrzeby.
Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy
kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
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Sejm RP przyjął ustawę o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy
wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r. Jej uchwalenie nie
oznacza jeszcze ratyfikowania konwencji, ale upowaŜnia do tego prezydenta RP. W głosowaniu wzięło
udział 437 posłów. Za opowiedziało się 254, przeciw było 175, natomiast 8 wstrzymało się od głosu.
Oświadczenie Rzecznika Konferencji Episkopatu Polski:
Decyzja posłów głosujących za przyjęciem ustawy o ratyfikacji Konwencji CAHVIO jest sygnałem,
Ŝe nie jest dla nich priorytetem dobro małŜeństwa, rodziny i przyszłość demograficzna Polski.
Konferencja Episkopatu Polski podkreśla raz jeszcze, Ŝe przemoc stosowana wobec kogokolwiek jest
sprzeczna z zasadami wiary chrześcijańskiej i powinna być eliminowana z relacji międzyludzkich. Jednak
Konwencja nie wnosi Ŝadnych nowych rozwiązań prawnych przeciwdziałających przemocy. WiąŜe natomiast zjawisko przemocy z tradycją, kulturą, religią i rodziną, a nie z błędami czy słabościami konkretnych
ludzi.
Konferencja Episkopatu raz jeszcze przypomina, Ŝe Konwencja ogranicza suwerenne kompetencje
Polski w sprawach etyki i ochrony rodziny przez nadanie uprawnień kontrolnych pozbawionemu jakiejkolwiek legitymacji demokratycznej komitetowi tzw. ekspertów (GREVIO), który będzie określał, jakie
standardy w polityce prawnej, edukacyjnej i wychowawczej ma realizować Polska oraz rozliczać nasz kraj
z opieszałości w zmianie wciąŜ jeszcze obecnego tradycyjnego modelu społeczeństwa.
Ks. dr hab. Józef Kloch, Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski
***
Filozofia, zawarta w przegłosowanej przez Sejm Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy
wobec kobiet i przemocy domowej przekształca społeczeństwo w "obóz" - powiedział KAI łomŜyński
biskup - senior Stanisław Stefanek. Zdaniem długoletniego przewodniczącego Rady ds. Rodziny przy KEP
w tym dokumencie akcent połoŜony jest na działanie struktur prawno-kontrolnych, co upodobni społeczeństwo do dobrze pilnowanej społeczności obozowej.
Komentarz bp. Stanisława Stefanka:
Nasz parlament zachowuje się jak firma, pracująca na akord, która ma do wykonania na czas zamówione dzieło. Gdyby w takim tempie budowano autostrady... Nie było Ŝadnej narady, nie było Ŝadnej szerokiej debaty, została zignorowana krytyczna opinia bardzo licznych środowisk. Nie było dyskusji, za to
jest wykonanie "planu". Parlament nie jest juŜ miejscem debaty, narady, refleksji.
Jest jeszcze drugi, groźniejszy aspekt przyjęcia konwencji. Został wysłany marny sygnał, który moŜe
skutkować dłuŜej niŜ kadencja parlamentu i mieć wpływ takŜe na Ŝycie posłów, wykonujących polecenia.
To jest sygnał z zakresu pedagogiki społecznej - w tej Konwencji rodzina została pokazana jako miejsce
patologii i przemocy. I wskazuje się teŜ, Ŝe zabezpieczenie człowieka przed przemocą ma zaleŜeć nie od
serc konkretnych ludzi, które są wraŜliwe i które, począwszy od matki, troszczą się o człowieka, więc
trzeba je kształtować i wychowywać.
Zgodnie z filozofią Konwencji bezpieczeństwo ma zaleŜeć od struktur prawno-ścigających, od odpowiednich ustaw i gremiów nadzoru, od decyzji instytucji nadzoru i przymusu. Ale społeczeństwo pilnowane od zewnątrz to społeczność mieszkańców obozów. Taką wizję przyszłości zakłada ta Konwencja zabezpieczając nas, jak się wydaje, przed nieubłaganą falą przemocy w rodzinie. To przekłamanie potwierdził
urzędowo najwyŜszy autorytet, jakim jest parlament, wydelegowany przez naród, najwyŜszego suwerena jest naprawdę groźne. I woła nie tylko o sprzeciw, ale głęboką analizę skąd się to bierze i o serię wystąpień
przeciwników tej wizji społeczeństwa - katechez, pouczeń, wykładów. GdyŜ trzeba niezwykle krytycznie
podejść do produkcji parlamentu nie stosując Ŝadnych uników, choćby ryzykując swoją pozycją.
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