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VI NIEDZIELA ZWYKŁA
Kpł 13, 1-2. 45-46; 1 Kor 10, 31 - 11, 1; Mk 1, 40-45

Trędowaty podszedł do Jezusa, upadł na kolana i prosił: „Jeżeli
chcesz, możesz mnie oczyścić”. Ulitował się, wyciągnął rękę,
dotknął go i powiedział: „Chcę, bądź oczyszczony”. I natychmiast trąd ustąpił. Został oczyszczony. Jezus stanowczo mu
przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc: „Pamiętaj, nie mów nic
o tym nikomu, lecz idź, pokaż się kapłanowi, a na świadectwo
dla nich złóż za swoje oczyszczenie ofiarę, zgodnie z nakazem
Mojżesza”. Lecz on wyszedł i zaczął opowiadać wokoło o tym
wydarzeniu. Dlatego Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach ustronnych. Ludzie natomiast
schodzili się do Niego ze wszystkich stron.
Jesteś dla mnie ważny
Opowiadając o swojej posłudze wobec ubogich i trędowatych,
św. Matka Teresa mówiła, że najgorszą rzeczą dla ludzi, których

spotykała codziennie na ulicach Kalkuty, była świadomość, że są
niepotrzebni. Nikomu nie zależało na ich zdrowiu, nikt na nich
nie czekał. Dlatego razem ze swoimi siostrami starała się nie tylko tych ludzi nakarmić, ale również dać im poczucie, że nie są
sami. Zauważmy, że Jezus mógł uzdrowić trędowatego swoim
słowem, zachowując bezpieczny dystans. Tak nakazywało Prawo. On jednak zbliżył się, wyciągnął rękę i dotknął go. Bóg przychodzi bardzo blisko, kiedy jesteśmy samotni, cierpiący i odrzuceni, dotykając swoją miłością naszych serc.
Jezu, pragnę kochać Cię taką miłością, jaką Ty mnie ukochałeś. O to Cię proszę i pokornie błagam: uczyń serce
moje zdolne do takiej miłości.

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Rdz 9, 8-15; 1 P 3, 18-22; Mk 1, 12-15

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, gdzie przez czterdzieści dni był kuszony przez szatana. Przebywał tam wśród dzikich zwierząt, a aniołowie Mu służyli. Kiedy Jan został uwięziony, Jezus przybył do Galilei, głosząc Ewangelię Bożą. Mówił:
„Czas się wypełnił” i „Nadchodzi już królestwo Boże! Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.

rzeczą jest uznanie, że jesteśmy sami. Tak nie jest! Właśnie wtedy Bóg wyciąga do nas swoją rękę, walcząc razem z nami. Jest
szczególnie blisko, choć nasze przeczucie może temu przeczyć.
On jednak nigdy nie zostawia swoich dzieci w niebezpieczeństwie. Chrystus, który sam walczył na pustyni, wie przecież doskonale, że tylko z Nim możemy skutecznie pokonać pokusy i zło.

Nasza pomoc od Pana
Święty Marek w jednym zdaniu swojej Ewangelii zawarł czterdzieści trudnych dni zmagań Jezusa na pustyni. Czterdzieści
długich dni i nocy samotności, prób i walki. W pokusie najgorszą

Moja pomoc w imieniu Pana! Mój ratunek i moja siła są
w Tobie, Panie Jezu. Bądź przy mnie w trudnych doświadczeniach i próbach. Umacniaj mnie Twoją łaską.

WIARA I PATRIOTYZM
W związku ze zbliżającą się 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, został przygotowany cykl katechez o tematyce Wiara i Patriotyzm.
d ! e

CHRZEST – kamień węgielny narodu i państwa
(Katecheza II)
Profesor Andrzej Nowak drugi rozdział „Dziejów Polski”
rozpoczyna od dwóch cytatów zapisanych w średniowiecznych rocznikach:
„965 – Dobravka ad Meskonem venit”(Dobrawka przybyła do
Mieszka);
„966 – Mysko dux Polonie baptisatur” (Mieszko książę Polan
ochrzcił się).
Tytuł tego rozdziału brzmi „Polska wchodzi do historii”.
Idąc drogą wiary i patriotyzmu do rocznicy 100-lecia odzyskania niepodległości uświadamiamy sobie na nowo, że data
chrztu Polski w 966 roku to także data początku jej istnienia.
Warto zwrócić uwagę na ten związek początku wiary, którą
wyznajemy z początkiem państwa, które budujemy od ponad
1000 lat, od decyzji Mieszka I.
Profesor Jerzy Strzelczyk ujmuje to lapidarnie i konkretnie:
„Nie da się spraw religijnych i kościelnych oddzielić od polityki…W czasach Mieszka I ściśle się one łączyły”.
Jesteśmy owocem tego związku – jako naród, jako państwo i jako Kościół. Spróbujmy go odkryć na nowo, sięgając
do faktów z historii i do tradycji Polaków czujących sercem
i duszą prawdę o sobie.
Gall Anonim w swej „Kronice Polskiej” ów związek Boga
i Polski ukazuje w przywołanej legendzie o Piaście. Oto dwaj
wędrowcy – jak czytamy – „w myśl ukrytej woli Boga”, przemierzając szlaki przyszłej Polski docierają do władcy Popiela.
Ten ich nie przyjmuje. Idąc dalej, docierają do Piasta obchodzącego postrzyżyny swego siedmioletniego syna. Ten, choć
biedny, otwiera przed nimi drzwi domu i wtedy staje się cud –
przybysze rozmnażają napoje i mięsiwa, tak że wszyscy mogą
się posilić. Potem wypowiadają słowa: „Ciesz się zaiste, żeśmy
przybyli i obyś z naszego przybycia pozyskał obfitość dobra
wszelakiego, a z potomstwa honor i sławę”.
Czyż ten obraz nie nawiązuje do biblijnych odwiedzin
u Abrahama Boga w postaci wędrowców zapowiadających
powstanie wielkiego narodu? Czyż nie nawiązuje do cudu Jezusa przemieniającego wodę w wino w Kanie?
Jakże piękna legenda… Ktoś powie: tylko legenda… Ale
w legendach czasem jest więcej prawdy o tym, co czuje naród, niż w uczonych księgach zawierających fakty i daty.
Nasz ród – polski ród, ma swe źródło w Bogu. Postawmy
pytanie: czy rzeczywiście jako naród i państwo tak wiele zawdzięczamy aktowi chrztu Mieszka I?
Odpowiedź zawarta jest w dziejach historii ukazujących
motywy tego wydarzenia. Według naukowców chrzest miał
dwie przesłanki:
- po pierwsze – dotyczył polityki wewnętrznej,
- po drugie – dotyczył polityki zewnętrznej.
W przypadku pierwszej przesłanki historycy wymieniają:

a) potrzebę jednej religii państwowej, która pomogłaby scalić różne plemiona mające własne bóstwa, w jeden naród
w ramach jednego organizmu państwowego;
b) przeciwdziałanie pogańskiemu kultowi Swarożyca, bóstwa Związku Wieleckiego odziaływującego na poddanych Mieszka I i zagrażającego jego władzy;
c) umocnienie władzy Mieszka I w myśl zasady „Jeden Bóg
– Jedna Religia – Jeden Władca”. Władza Mieszka jako pochodząca od Boga miała mieć od tej pory sakralny mandat.
Jeśli zaś chodzi o drugi motyw chrztu – mówiąc współczesnym językiem – dotyczący polityki zagranicznej, wymienia
się następujące argumenty:
a) odebranie pretekstu Niemcom do prowadzenia akcji
misyjnej i zarazem zbrojnego podboju ziem Mieszka, co
doprowadziłoby do uzależnienia od cesarstwa niemieckiego;
b) nobilitacja Mieszka i jego państwa w chrześcijańskiej Europie. Stał się pełnoprawnym członkiem wspólnoty europejskiej tamtego czasu. Od tej pory Mieszko mógł oddziaływać na inne państwa. Jako poganin nie miałby takich
możliwości;
c) rozbicie sojuszu czesko – wieleckiego skierowanego
przeciw Mieszkowi, czyli tzw. odwrócenie sojuszy.
d) Czesi – chrześcijanie – dzięki małżeństwu z Dobraną, córką księcia Czech, stali się jego sojusznikami.
e) możliwość wpływu na Europę poprzez kontakt z papiestwem i Kościołem. Czasem miało to bardzo konkretny
wymiar. Na przykład, gdy jego mały syn Bolesław został
zakładnikiem niemieckiego cesarza, Mieszko przesłał papieżowi pukiel włosów syna, niejako powierzając nad nim
opiekę Głowie Kościoła. W wymiarze społecznym i politycznym ten akt został dopełniony w dokumencie „Dagome iudex” z 991 roku, w którym Mieszko oddał swój kraj
Stolicy Apostolskiej. Zachowany w odpisie z XI wieku jest
czymś wyjątkowym. Jak zauważa profesor Strzelczyk, „darowizna” Mieszka I była najwcześniejszym podobnym aktem ze strony świeckich władców, którzy dopiero w późniejszych wiekach, idąc nieświadomie śladami Mieszka,
będą poddawać swe kraje Stolicy Apostolskiej.
Oto zasadnicze przesłanki przyjęcia chrztu przez Mieszka.
Czy one w jakikolwiek sposób deprecjonują wartości tego
faktu?
Wręcz przeciwnie! To wszystko się stało i to wszystko było
możliwe właśnie dzięki temu, co wydarzyło się w 966 roku,
kiedy to Mieszko przyjął chrzest.
Profesor Nowak wskazuje także na jeszcze jeden wymiar
tego faktu. Chrzest zbudował nas jako Naród – Polaków. Do

tego momentu byliśmy podzieleni na różne plemiona, walczące ze sobą, traktujące siebie jak wrogów, a nawet jak towar.
Sprzedawaliśmy siebie jako niewolników, nawet do muzułmańskich krajów. Sprzedawaliśmy „własną krew”. Dopiero chrześcijańska wiara ze swym przesłaniem miłości pozwoliła poczuć,
że jesteśmy braćmi i siostrami, że jesteśmy rodziną, narodem.
Plemienna mentalność ustąpiła narodowej tożsamości.
Oto co sprawił chrzest w 966 roku.
W filmie „Gniazdo” z lat siedemdziesiątych XX wieku zostało to ukazane w pięknej scenie, gdy władca Polan mówi do
poddanych: „rozszerzę naszą dziedzinę na Wschód i Zachód
ku górom i ku morzu, ale do tego potrzebna jest jedna rzecz
– powtarza z naciskiem – ale do tego potrzebna jest jedna

rzecz… i gwałtownym ruchem kreśli nad zgromadzonymi
znak krzyża”.
I to się stało. Chrzest nas zbudował. Nasz naród i państwo:
Polskę.
Dowodem na to jest również los naszych braci Słowian,
którzy chrześcijaństwa nie przyjęli: Wieletów i Obodrytów.
Żyli na terenie dzisiejszych północnych Niemiec, pod drugiej
stronie Odry. Trwali do XII wieku. Zostali zniemczeni. Ich imiona i ich historia są znane tylko historykom.
My trwamy, bo przyjęliśmy chrześcijańską wiarę.
Warto, byśmy mieli tego świadomość w 100-lecie odzyskanej niepodległości.
Opracował ks. Włodzimierz Machura

p OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Niedziela, 11 lutego, w Światowy Dzień Chorego, naszymi
modlitwami otaczamy chorych i cierpiących. Zachęcamy do
korzystania z daru, jakim w Kościele jest sakrament namaszczenia chorych. Jest to sakrament uzdrawiający: umacnia
w słabości, a w przypadku osób, które nie mogą już skorzystać
z sakramentu pokuty, także gładzi grzechy, jeżeli chory miał
w sercu pragnienie pojednania się z Panem Bogiem. Pamiętajmy, aby w przypadku ciężkiej choroby bliskiej osoby nie zwlekać z zatroszczeniem się o udzielenie jej tego sakramentu.
2. W niedzielę, 11 lutego, rozpoczynamy 51. Tydzień Modlitw
o Trzeźwość Narodu. Problem alkoholizmu dotyka wielu milionów naszych rodaków. Zachęcamy do modlitwy i podjęcia
dzieł miłosierdzia celem wspierania osób pragnących wyzwolenia się z nałogu.
3. Msza św. w tygodniu o godz. 17.00 i 18.00. We wtorek i sobotę Msza św. o 7.00 i 18.00. W środę po Mszy św. o godz. 18.00
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i modlitwa do św.
Józefa. W czwartek po Mszy św. o godz. 18.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia. Kancelaria parafialna czynna od poniedziałku do
piątku od godz. 16.00 do 17.00, a w sobotę od 8.00 do 9.00.
4. W środę, 14 lutego, przypada Środa Popielcowa. Otwiera
ona święty, szczególny czas Wielkiego Postu. Msze św. tego
dnia o godz. 9.00, 17.00 i 18.00. Zewnętrznym znakiem naszego wejścia na drogę pokuty i nawrócenia jest posypanie głowy popiołem. W kulturze Izraela gest ten był wyrazem wielkiego smutku, żałoby. Popiół przypomina też, że wszystko, co
ziemskie, powstało z prochu ziemi i znów w proch się obróci.
Ten rozpad jest skutkiem grzechu. Jednak kapłan, posypując
głowy wiernych popiołem, czyni nad nimi znak krzyża, który
oznacza oczyszczenie i zmartwychwstanie. Zatem Wielki Post
– czas pokuty, postu, wyrzeczeń i modlitwy – ma służyć naszemu nawróceniu, ma przygotować nasze serca na owocne
przeżycie radosnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
5. Pamiętajmy, że w Popielec obowiązuje post ścisły, polegający na wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i spożyciu
jednego posiłku do syta w ciągu dnia. Pozostałe posiłki muszą
zostać ograniczone co do ilości. Ten post obowiązuje wszystkich pomiędzy 18. a rozpoczęciem 60. roku życia. Pozostałych
wiernych zachęcamy także do czynnego włączenia się w ten
wielki akt pokutny, na miarę ich możliwości. Przypominamy,
że wszystkich od 14. roku życia obowiązuje wstrzemięźliwość
od pokarmów mięsnych. Post jest wyrazem zjednoczenia

z cierpiącym Zbawicielem oraz środkiem do wewnętrznego
oczyszczenia.
6. Od Środy Popielcowej do pierwszej niedzieli Wielkiego
Postu włącznie trwać będą kwartalne dni modlitw o ducha
pokuty. Pokuta jest owocem Bożej łaski i Bożego miłosierdzia
(por. KKK nr 1432-1433). Kiedy tak wielu zatraciło poczucie
grzechu i tym samym potrzebę pokuty, chcemy błagać Pana
Boga o wrażliwe sumienia i łzy żalu za grzechy. Potraktujmy
bardzo poważnie wymóg prawa kościelnego, który nakłada
na nas w tym czasie obowiązek spowiedzi wielkanocnej.
7. W okresie Wielkiego Postu możemy uzyskać odpust zupełny, a więc darowanie kary doczesnej za grzechy odpuszczone
w sakramencie pojednania, jednak nie naprawione przez nas.
Warunkiem uzyskania odpustu jest wzbudzenie takiej intencji, stan łaski uświęcającej, wyrzeczenie się przywiązania do
grzechu, modlitwa w intencjach wyznaczonych przez papieża. Odpust zupełny można uzyskać: za udział w nabożeństwie
Drogi krzyżowej, w każdy piątek Wielkiego Postu; w każdą
niedzielę za udział w nabożeństwie Gorzkich żalów i za odprawienie przynajmniej trzydniowych rekolekcji.
8. W piątek nabożeństwo Drogi krzyżowej o godz. 16.30 dla
dzieci, o godz. 17.30 dla młodzieży i dorosłych, a po nim Msza
święta. W niedzielę o godz. 17.15 Gorzkie żale, a zaraz po nich
Msza święta.
9. W piątek, 16 lutego, zapraszamy na Mszę św. o godz. 18.00,
będziemy się modlić za wstawiennictwem św. Jana Pawła II,
możemy składać karteczki z intencjami i ofiarami.
10. W piątek, 16 lutego, po Mszy św. o godz. 18.00 w salce odbędzie się katecheza dla rodziców i chrzestnych. W katechezie
tej powinni uczestniczyć również chrzestni, którzy będą pełnili tę zaszczytną funkcję w innej parafii, po katechezie otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział.
11. W niedzielę, 18 lutego, po Mszy św. o godz. 18.00 spotkanie Kręgu Biblijnego.
12. W niedzielę, 18 lutego, III niedziela miesiąca, ofiary składane na tacę przeznaczone są na prace prowadzone w kościele.
13. Spotkanie rodziców dzieci z kl. III szkoły podstawowej,
przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej, będzie
w poniedziałek, 19 lutego, na Mszy św. o godz. 18.00.
14. W czwartek, 22 lutego, na Mszy św. o godz. 18.00 będziemy modlić się za wstawiennictwem św. Rity z Cascia, orędowniczki spraw najtrudniejszych. W czasie Mszy św. zostaną

poświęcone róże, możemy składać karteczki z prośbami i podziękowaniami.
15. Druga niedziela Wielkiego Postu, 25 lutego, to niedziela Ad
gentes – Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami.
Będą zbierane ofiary do puszek na dzieło pomocy Ad Gentes.

W TYM OKRESIE PATRONUJĄ NAM…
• W czwartek, 22 lutego, święto Katedry św. Piotra Apostoła.

!

Już od IV wieku wierni Rzymu obchodzili pamiątkę założenia
gminy chrześcijańskiej i obrania Wiecznego Miasta przez św.
Piotra Apostoła na stolicę Kościoła Chrystusowego. Symbolem władzy Piotrowej stała się potężna bazylika, wzniesiona
w XVII wieku nad grobem pierwszego biskupa Rzymu, ale nie
o samą budowlę przecież chodzi. Święto jest przede wszystkim okazją do wyrażenia czci św. Piotrowi i każdemu jego
następcy, którzy zgodnie z wolą Chrystusa zostali wybrani na
pasterzy całego Kościoła powszechnego.

5 INTENCJE MSZALNE

VI Niedziela Zwykła 11.02.
9.00. 1) † Jana, Stanisławę, Ryszarda Krusiec
		 2) W intencji mieszkańców ul. Tysiąclecia 4. kl. III,
			 którzy przyjęli figurę Matki Bożej Fatimskiej
10.30. † Annę Szlaworaką-Albera w 1. r. śmierci
12.00.		 Za parafian
18.00. † Zygmunta Hruby, od rodziny Musiałów
Poniedziałek 12.02.
17.00. † Edwarda, Stanisławę Juzaszek; Władysława,
			 Irenę Stera
18.00. † Józefę Szul z racji urodzin, od męża i dzieci
			 z rodzinami
Wtorek 13.02.
7.00. † Mariannę Socha, od uczestników pogrzebu
18.00. 1) † Zygmunta Hruby, od Ewy Ciak z rodziną i rodziny
			 Podgórskich z Ropczyc
		 2) † Alicję Lindorf; Mirosława Balińskiego; Cecylię,
			 Zygmunta Łydków
Środa 14.02. Popielec
9.00. † Genowefę Korolczuk, od Alicji
17.00. † Mirosława Wiórkowskiego, od sąsiadów
			 z ul. Tysiąclecia 10
18.00. † Walentego, Apolonię, Józefa, Marię, Edwarda,
			 Izabelę Wziętal; Janusza Janiszewskiego
Czwartek 15.02.
17.00. † Marię Stelmaszyńską-Korulczyk, od szwagierek
			 Jadwigi i Teresy
18.00. † Jadwigę, Beatę, Eugeniusza Bocheńskich
Piątek 16.02.
17.00. † Marię Leszczyńską, od męża z dziećmi
18.00 1) Za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, od Żywego
			 Różańca
		 2) Msza św. dziękczynna za wstawiennictwem św.
			 Jana Pawła II, za pracowników przychodni Duo
			 Medic o dary Ducha Świętego dla nich, a także za
			 wszystkich pacjentów oraz o życie wieczne dla
			 zmarłych pacjentów
Sobota 17.02.
7.00. † Bogumiłę Przybylską, od uczestników pogrzebu
18.00. † Tadeusza Sygut w 15. r. śmierci
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I Niedziela Wielkiego Postu 18.02.
9.00. 1) † Bolesława Bochenek w 23. r. śmierci, od siostry
			 z rodziną; Reginę, Jerzego Garncarzyk
		 2) W intencji mieszkańców ul. Tysiąclecia 4. kl. IV,
			 którzy przyjęli figurę Matki Bożej Fatimskiej
10.30.		 Chrzty: Bartosz Wałęsiak, Mikołaj Solipiwko
12.00.		 Msza św. dziękczynna za przeżyte lata, z prośbą
			 o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki
			 Bożej, dla Wiesławy
18.00. † Marię, Wincentego, Mariannę Stojków; Janinę,
			 Stefana, Wiesławę Niemczyk
Poniedziałek 19.02.
17.00. † Wiesława Walczyka, od sąsiadów
18.00. † Zygmunta Hruby, od pracowników Hotelu Orle
			 Gniazdo w Szczyrku
Wtorek 20.02.
7.00. † Edwarda Fornalczyka, od uczestników pogrzebu
18.00. 1) † Mirosława Ziętarę, od rodziny Rutkowskich
			 i Gieroń
		 2) † Mariannę Socha, od sąsiadów z ul. Skalskiego
Środa 21.02.
17.00. † Józefa Dętka, od wnuczek z rodzinami i prawnuka
18.00. † Jacka Bałdys, od córki Beaty
Czwartek 22.02.
17.00. † Janusza Rajkowskiego; Juliannę, Stanisława Koszela
18.00. † Eryka Liebe
Piątek 23.02.
17.00. † Marię Stelmaszyńską-Korulczyk, od córki
			 z wnuczkiem
18.00 † Zygmunta Hruby, od Agnieszki Chmiel z rodziną
Sobota 24.02.
7.00.
18.00. † Anetę Wardęga w 1. r. śmierci, od rodziców

!

II Niedziela Wielkiego Postu 25.02.
9.00. 1) † Zenona Skowrońskiego
		 2) W intencji mieszkańców ul. Tysiąclecia 4. kl. VI,
			 którzy przyjęli figurę Matki Bożej Fatimskiej
10.30. † Otylię, Jana w 2. r. śmierci, Wacława Kucypera
12.00.		 Roczki: Antonina Woźniak, Kaja Korzeniowska
18.00. † Henryka Wojtynka
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