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INTENCJE MSZALNE  

Niedziela: 08.02. 2015 r. 

8.00 O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne w naszej parafii - I Róża 

Żywego Różańca 

9.30 + Zofia, Janusz Góra 

11.00 1) + Anna Pogorzelska-Łucyk (1 rocz. śm.) 

2) + Nina (11 rocz. śm.) 

12.30 + Lucyna, Bronisław 

19.00 + Jerzy Grączewski (15 greg.) 

Poniedziałek: 09.02.2015 r.  

18.00 + Jerzy Grączewski (16 greg.) 

Wtorek: 10.02.2015 r.  

18.00 1) + Jerzy Grączewski (17 greg.) 

2) Aby więźniowie, a szczególnie młodzi, mieli  ułożenia sobie na 
nowo godnego życia - III Róża Żywego Różańca 

Środa: 11.02.2015 r.  

18.00 + Jerzy Grączewski (18 greg.) 

Czwartek: 12.02.2015 r.   

18.00 + Jerzy Grączewski ( 19 greg.) 

Piątek: 13.02.2015 r.  

18.00 + Jerzy Grączewski (20 greg.) 

Sobota: 14.02.2015 r.  

18.00 + Jerzy Grączewski (21 greg.) 

Niedziela: 15.02.2015 r.  

8.00 W intencji Radia Maryja i TV Trwam oraz dzieł przez nich prowadzo-

nych. 

9.30 W intencji Matek w Modlitwie 

11.00 + Malwina Nowak (30 dni po pogrzebie) 

12.30 Msza św. imieninowa ks. Zbigniewa 

19.00 + Jerzy Grączewski (22 greg.) 
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Światowy Dzień Chorego  

został ustanowiony przez bł. Jana Pawła II 13 maja 
1992 r. – w 11. rocznicę zamachu na Jego życie 
oraz 75. rocznicę objawień fatimskich. Ojciec 
Święty wyznaczył na coroczne obchody Światowe-
go Dnia Chorego dzień 11 lutego, czyli datę litur-
gicznego wspomnienia Najświętszej Maryi Panny  
z Lourdes. Zadanie organizacji Światowych Dni 
Chorego zostało powierzone Papieskiej Radzie ds. 
Duszpasterstwa Służby Zdrowia, którą Jan Paweł II 
powołał do istnienia w 1985 r. na znak swojej 
szczególnej troski o chorych i wszystkich tych, któ-
rzy im z poświęceniem służą. Papieska Rada ds. 
Duszpasterstwa Służby Zdrowia od 1993 r. nieprze-
rwanie czuwa nad organizacją światowych obcho-
dów Dnia Chorego.  Za każdym razem odby-
wają się one w innym kraju, zwykle przy jakimś 
znanym ośrodku kultu maryjnego. Do tej pory 
Światowe Dni Chorego odbywały się między inny-
mi w Lourdes, Częstochowie, Fatimie oraz Rzymie. 
Od roku 2008 decyzją Ojca Świętego Benedykta 
XVI uroczysta światowa celebracja Dnia Chorego 
odbywa się co 3 lata, na wzór Światowych Dni Młodzieży. Ustanawiając Świa-
towy Dzień Chorego, Jan Paweł II zwrócił uwagę, że jego obchody mają służyć 
czterem głównym celom: uwrażliwieniu wszystkich instytucji działających na 
rzecz służby zdrowia na konieczność zapewnienia lepszej opieki chorym, dowar-
tościowaniu cierpienia w wymiarze ludzkim i duchowym, włączeniu w duszpa-
sterstwo służby zdrowia wspólnot chrześcijańskich oraz popieraniu zaangażowa-
nia w wolontariat.  Istotnym elementem obchodów Światowego Dnia Chorego są 
ogłaszane corocznie z tej okazji orędzia papieskie. Papież podejmuje w nich te-
matykę dotyczącą ludzi chorych i cierpiących a także wszystkich środowisk, 
instytucji i osób, które służą chorym na co dzień. Każdego roku obchody Świa-
towego Dnia Chorego przebiegają pod wspólnym hasłem, będącym jednocześnie 
myślą przewodnią papieskiego orędzia.  
 Ważnym elementem obchodów tego dnia są spotkania z chorymi w para-
fiach. Z tej okazji 11 lutego w wielu wspólnotach parafialnych odbywają się Dni 
Chorych powiązane z udzielaniem sakramentów uzdrowienia: pokuty i pojedna-
nia oraz namaszczenia chorych. Sakramenty te prowadzą do celebracji Euchary-
stii, po której ma miejsce, podobnie jak w Sanktuarium Maryjnym w Lourdes, 
indywidualne błogosławieństwo chorych Najświętszym Sakramentem). 
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Liturgia słowa –  V niedziela zwykła 

I czytanie (Hi 7,1-4.6-7) Czyż nie do bojowania podobny byt człowie-

ka? Czy nie pędzi on dni jak najemnik? Jak niewolnik, co wzdycha do 

cienia, jak robotnik, co czeka zapłaty. Zyskałem miesiące męczarni, 

przeznaczono mi noce udręki. Położę się, mówiąc do siebie: Kiedyż 

zaświta i wstanę? Lecz noc wiecznością się staje i boleść mną targa do 

zmroku. Czas leci jak tkackie czółenko i przemija bez nadziei. Wspo-

mnij, że dni me jak powiew. Ponownie oko me szczęścia nie zazna.  

II czytanie (1 Kor 9,16-19.22-23) Nie jest dla mnie powodem do chlu-

by to, że głoszę Ewangelię. Świadom jestem ciążącego na mnie obo-

wiązku. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii! Gdybym to czynił  

z własnej woli, miałbym zapłatę, lecz jeśli działam nie z własnej woli, 

to tylko spełniam obowiązki szafarza. Jakąż przeto mam zapłatę? Otóż 

tę właśnie, że głosząc Ewangelię bez żadnej zapłaty, nie korzystam  

z praw, jakie mi daje Ewangelia. Tak więc nie zależąc od nikogo, sta-

łem się niewolnikiem wszystkich, aby tym liczniejsi byli ci, których 

pozyskam. Dla słabych stałem się jak słaby, by pozyskać słabych. Sta-

łem się wszystkim dla wszystkich, żeby w ogóle ocalić przynajmniej 

niektórych. Wszystko zaś czynię dla Ewangelii, by mieć w niej swój 

udział.  

Ewangelia (Mk 1,29-39) Jezus po wyjściu z synagogi przyszedł z Ja-

kubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona 

leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. On podszedł do niej  

i podniósł ją ująwszy za rękę, tak iż gorączka ją opuściła. A ona im 

usługiwała. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do 

Niego wszystkich chorych i opętanych; i całe miasto było zebrane  

u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele 

złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponie-

waż wiedziały, kim On jest. Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, 

wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił. Pośpie-

szył za Nim Szymon z towarzyszami, a gdy Go znaleźli, powiedzieli 

Mu: Wszyscy Cię szukają. Lecz On rzekł do nich: Pójdźmy gdzie in-

dziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo na to 

wyszedłem. I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach  

i wyrzucając złe duchy.  
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Ogłoszenia duszpasterskie - 08.02.2015 r. 

 
1. W środę 11 lutego obchodzić będziemy wspomnienie NMP z Lourdes. 
Święto Matki Bożej z Lourdes łączymy z obchodami Światowego Dnia Cho-
rych. W naszym kościele Mszę św. ze specjalnym nabożeństwem dla chorych 
będziemy sprawować o godz. 1800. Po Mszy św. parafialny zespół Caritas 
zaprasza do domu parafialnego na poczęstunek. Serdecznie proszę o pomoc 
wszystkim chorym, niepełnosprawnym, seniorom w dotarciu do kościoła. 

2. Zapraszamy na Msze św. imieninową ks. Zbigniewa w niedzielę 15 lutego 
o godz. 1230. Polecamy solenizanta naszym modlitwom. 

3. Zapraszamy na nabożeństwa w naszym kościele: Nabożeństwo do święte-
go ojca Pio w poniedziałek przed Mszą św. wieczorną; Nowennę do Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy w środę przed Mszą św. wieczorną; adorację 
Najświętszego Sakramentu zakończona Koronką do Miłosierdzia Bożego w 
piątek od godz. 1700 do 1800; Różaniec Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi 
Panny w sobotę po Mszy św. 

4. Spotkania formacyjne w domu parafialnym: drugi rok przygotowania do 
sakramentu bierzmowania, poniedziałek 9 lutego, godz. 1830; Parafialne Koło 
Radia Maryja w piątek 13 lutego o godz. 1900; schola muzyczna w piątek 13 
lutego po Mszy św. w kościele; zbiórka ministrantów w sobotę 14  lutego  
o godz. 1030; koło plastyczne w sobotę 14 lutego o godz. 1100. 

5. Tradycyjnie we wrześniu organizowana jest parafialna pielgrzymka do 
miejsc świętych. W tym roku zapraszamy na 10 dniową pielgrzymka do 
Matki Bożej w Fatimie i miejsc świętych w Portugalii w terminie: 16-25 
września 2015 r. Cena pielgrzymki to 520 euro i 1700 zł. Cena obejmuje 
przelot samolotem, transfer na lotnisko, noclegi, wyżywienie: śniadania  
i kolacja, autokar, wstęp do wybranych zwiedzanych obiektów, 
ubezpieczenie, pilota i opiekę duszpasterską. Plan pielgrzymki znajduje się 
na parafialnej stronie internetowej, Zapraszamy do wspólnego 
pielgrzymowania. Zapisy w zakrystii. 

6. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Do dyspozycji mamy tygodnik 
„Niedziela”, „Gość Niedzielny”, „L’Osservatore Romano” i biuletyn para-
fialny „Okno”, w którym znajdziemy m.in. czytania na bieżącą niedzielę, 
ogłoszenia duszpasterskie czy intencje na najbliższy tydzień. 

7. Ofiary zbierane dzisiaj na Mszach św. przeznaczona są na inwestycję para-
fialne. Z pracami budowlanym mającymi na celu przebudowę prezbiterium  
i zamontowanie ogrzewania ruszymy po Świętach Wielkanocnych. Za pomoc 
i wsparcie finansowe Bóg zapłać. 

8. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego  
i opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

Proboszcz 


