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V NIEDZIELA ZWYKŁA

Mk 1, 29-39
Jezus uzdrawia chorych

Hi 7, 1-4. 6-7
Marność życia ludzkiego

Ps 147A (146)
Panie, Ty leczysz
złamanych na duchu

1 Kor 9, 16-19. 22-23
Biada mi, gdybym nie głosił

Ewangelia św. Marka ukazuje Jezusa jako
uzdrowiciela okazującego skuteczną pomoc w
różnych chorobach: fizycznych, psychicznych i
duchowych. Teściowa Piotra została
uzdrowiona z trawiącej ją gorączki. Wśród
uzdrowionych byli też inni chorzy, a także
opętani przez złego ducha. Co więcej, Jezus
nie poprzestał na wyrzucaniu złych duchów
tylko w Kafarnaum, ale udał się również do
sąsiednich miejscowości. Obecność i
oddziaływanie zła wykracza bowiem poza
ramy przestrzeni i czasu, co widać także teraz,
gdy zbiera ono szczególnie bolesne żniwo w
postaci aroganckiego sprzeciwu wobec
Ewangelii. Nie przestajemy jednak być
potrzebni tym, którzy mu ulegają.

Słowa Ewangelii według Świętego Marka
Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem
do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona
leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej.
On podszedł i podniósł ją, ująwszy za rękę, a opuściła ją
gorączka. I usługiwała im.
Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do
Niego wszystkich chorych i opętanych; i całe miasto
zebrało się u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych
rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił,
lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ Go
znały.
Nad ranem, kiedy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł
i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił.
Pośpieszył za Nim Szymon z towarzyszami, a gdy Go
znaleźli, powiedzieli Mu: «Wszyscy Cię szukają».
Lecz On rzekł do nich: «Pójdźmy gdzie indziej, do
sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać,
bo po to wyszedłem».
I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach
i wyrzucając złe duchy.

LUTY
Intencja powszechna — przemoc w stosunku do kobiet
Módlmy się w intencji kobiet — ofiar przemocy,
aby były chronione przez społeczeństwo,
a ich cierpienia były dostrzegane i wysłuchiwane.
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W intencji Parafian
1. † Irena NIEDZIAŁEK (VIII), 2. † Katarzyna SZCZERBOWSKA w 9. miesiąc po śmierci, 3. O Boże błogosławieństwo,
zdrowie, opiekę Maryi i św. Józefa dla MARCINA
1. † Wanda SZCZĘŚNIAK (V), 2. † Kazimiera GONDEK (VIII), 3. Dziękczynno – błagalna o Boże błogosławieństwo,
zdrowie i potrzebne łaski dla KATARZYNY, 4. Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i miłość
oraz o potrzebne łaski dla WANDY i PIOTRA z okazji 24. rocznicy ślubu
WTOREK
09. 02
† Wanda SZCZĘŚNIAK (VI)
1. † SIOSTRA Serafia w 31. rocznicę śmierci oraz †† Janina, Bronisława, Franciszek, Czesław, Izydor, Kazimierz,
Henryk, 2. Dziękczynno – błagalna o Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla KATARZYNY, 3. O
Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Maryi i św. Józefa dla MARCINA
1. †† RODZICE: Eugenia i Józef PLATA, Maria i Stanisław WÓJCIK, † Joanna oraz †† RODZEŃSTWO, 2. † Irena
NIEDZIAŁEK (IX), 3. † Kazimiera GONDEK (IX)
ŚRODA
10. 02
O łaskę zdrowia dla Ryszarda
1. † Wanda SZCZĘŚNIAK (VII), 2. Dziękczynno – błagalna o Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla
KATARZYNY, 3. O uzdrowienie na duszy i ciele dla synowej ANITY i dla całej rodziny za wstawiennictwem św. św.
Maksymiliana Marii Kolbego
1. † Kazimiera GONDEK (X), 2. † Irena NIEDZIAŁEK (X), 3. † Cecylia TURZYŃSKA w 3. miesiąc po śmierci
CZWARTEK
11. 02
1. † Wanda SZCZĘŚNIAK (VIII), 2. REZ.
1. † Irena NIEDZIAŁEK (XI) 2. Dziękczynno – błagalna o Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla
KATARZYNY
1. † Kazimiera GONDEK (XI), 2. † Roman HIRSZ, 3. O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski dla wszystkich księży
z naszej parafii, 4. Przebłagalna w intencji OJCZYZNY oraz w intencji Aleksandry i Anny
PIĄTEK
12. 02
1. † CHRZESTNY Jan, 2. REZ.
1. † Kazimiera GONDEK (XII), 2. † Wanda SZCZĘŚNIAK (IX)
1. † Eugenia i Bronisław DOMINÓW oraz † Stanisław KAIM i †† z rodziny, 2. † Irena NIEDZIAŁEK (XII), 3. Dziękczynno
– błagalna o Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla KATARZYNY
SOBOTA
13. 02
1. O szczęśliwe rozwiązanie i Boże błogosławieństwo dla Anny i Pauliny, 2. † OJCIEC Wacław w 16. rocznicę śmierci
1. † Kazimiera GONDEK (XIII), 2. † Jarosław BURCHAT w 5. rocznicę śmierci, 3. Dziękczynno – błagalna o Boże
błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla KATARZYNY
W intencji chorych i cierpiących na duszy i ciele
1. † Irena NIEDZIAŁEK (XIII), 2. † Wanda SZCZĘŚNIAK (X), 3. †† RODZICE z obojga stron
VI NIEDZIELA ZWYKŁA
14. 02
1. W intencji parafii, 2. Dziękczynna za otrzymane łaski dla WANDY i CZESŁAWA w 38. roczncię ślubu z prośbą o
opiekę dla Jubilatów i całej rodziny
1. † Kazimiera GONDEK (XIV), 2. Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Maryi z okazji 7. rocznicy
urodzin ALEKSANDRY oraz dla Jej rodziców, 3. O szczęśliwe rozwiązanie dla KAMILI oraz dziękczynna z okazji Jej
urodzin
1. Intencja Wspólnoty Żywego Różańca naszej Parafii, 2. † Justynka PRZYWARA oraz †† RODZICE Józef i Teresa
† MAMA Jadwiga w 4. rocznicę śmierci
1. † Wanda SZCZĘŚNIAK (XI), 2. †† Mirosława (k) NIERADKO, 3. Dziękczynno – błagalna w intencji JULII z okazji 15.
urodzin oraz WIKTORII z okazji 28. urodzin, z prośbą o Boże błogosławieństwo w czasie przygotowań do
sakramentu bierzmowania
1. † Irena NIEDZIAŁEK (XIV), 2. Dziękczynno – błagalna o Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla
KATARZYNY, 3. † Grzegorz GARAPUCZYK w 2. rocznicę śmierci
1. W intencji MONIKI w dniu urodzin. O Boże błogosławieństwo, opiekę Maryi i potrzebne łaski, 2. † Władysława
(k) w miesiąc po śmierci
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1. W dniu dzisiejszym zapraszamy na godz. 18:00 na
Mszę Świętą połączoną z adoracją Najświętszego
Sakramentu. Wieczór uwielbienia poprowadzi
wspólnota Szkoła Maryi.

Podczas tego modlitewnego spotkania pt „Święto
miłości” zwierzymy życie swoje i naszych bliskim
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa z okazji 100.
rocznicy poświęcenia Polski Najświętszemu Sercu
Pana Jezusa. Wieczór śpiewem poprowadzi zespół
2. W najbliższym tygodniu przeżywać będziemy:
„Boży
Spontan”.
Wydarzenie
to
będzie

w środę (10.02) świętej Scholastyki, dziewicy. transmitowane na naszym facebooku i stronie
Tego dnia także przypada 101 rocznica zaślubin internetowej.
Polski z Morzem.
5. Wszystkich pasjonatów fotografii zapraszamy do

w czwartek (11.02) wspomnienie Matki Bożej z wzięcia udziału w I parafialnym konkursie
Lourdes. Tego dna przypada XXIX Światowy fotograficznym, który rozpoczyna się w dniu
Dzień Chorego. Pamiętajmy w naszych dzisiejszym i potrwa do 3 października. Więcej
modlitwach o wszystkich chorych, cierpiących, informacji oraz regulamin konkursu na naszej stronie
dotkniętych
samotnością.
Zapraszamy internetowej i w zakrystii.
wszystkich chorych, na Mszę Świętą, którą
6. Bardzo dziękujemy za wszelkie ofiary składane na
będziemy sprawowali w ich intencji w najbliższą
funkcjonowanie naszej parafii. Za tydzień druga
sobotę (13.02) na godz. 12:00 do kościoła.
niedziela miesiąca, taca przeznaczona będzie na
Podczas tej Mszy świętej będzie można przyjąć
inwestycje w naszym kościele. Ofiary na Kościół
sakrament namaszczenia chorych. Bardzo
można również składać na konto parafialne oraz do
prosimy
wszystkich
skarbon przy wyjściu z kościoła.
o pomoc chorym w przybyciu do naszej świątyni
na to nabożeństwo. W zakrystii i biurze 7. Do nabycia jest prasa katolicka: Niedziela, Gość
parafialnym można również zgłaszać chorych, niedzielny, nasz parafialny biuletyn oraz najnowszy
których kapłan będzie odwiedzał co miesiąc z numer parafialnego miesięcznika „DorotheA”. W
posługą sakramentalną.
drugim numerze naszego czasopisma, głównym
tematem jest Boże Miłosierdzie. Znajdują się w nim

w przyszłą niedzielę (14.02) zapraszamy całą
min. artykuły: o uczynkach miłosierdzia, o św. Jerzym
Wspólnotę Żywego Różańca na Mszę Świętą i
z Kapadocji oraz przymierzu mesjańskim. Naszą
krótkie nabożeństwo na godz. 10:30.
gazetkę parafialną można nabyć przy wyjściu z

za tydzień przypadają tzw Walentynki. kościoła. Została wyłożona na stołach za ławkami.
Zapraszamy
wszystkich
małżonków, Cena czasopisma to min. 2 zł. Serdecznie zachęcamy
narzeczonych
oraz
osoby
żyjące do zakupu a osoby, które chciałyby się włączyć w
w
związkach
niesakramentalnych
na redagowanie pisma prosimy o kontakt z ks.
nabożeństwo przed Najświętszym Sakramentem Proboszczem.
na godz. 15:00, gdzie będziemy dziękować Panu
8. Na koniec polećmy Miłosiernemu Panu naszych
Bogu za dar miłości.
drogich zmarłych: zmarłych proboszczów naszej
3. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy w minioną parafii, budowniczych i dobrodziejów naszego
środę pomogli przy rozbieraniu choinek, szopki i kościoła, zmarłych z naszych rodzin, śp. Zdzisława
sprzątaniu kościoła
Adamczyka, którego pożegnaliśmy w minionym
4. W najbliższy piątek (12 lutego) zapraszamy tygodniu. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…
wszystkich na uwielbienie Pana Jezusa obecnego w
Najświętszym Sakramencie na godz. 19:00 do Kościoła.

