
VI NIEDZIELA ZWYKŁA 

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. 

59 (120) 14 II 2021 

Mk 1, 40-45 
Uzdrowienie trędowatego 

 

Słowa Ewangelii według Świętego Marka 

Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty                   
i upadłszy na kolana, prosił Go: «Jeśli zechcesz, 
możesz mnie oczyścić ». A Jezus, zdjęty litością, 

wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: 
«Chcę, bądź oczyszczony». Zaraz trąd go opuścił,   

i został oczyszczony. 

Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, 
mówiąc mu: «Bacz, abyś nikomu nic nie mówił, 

ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe 
oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz,               

na świadectwo dla nich». 

Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać                         
i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł 
już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w 

miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili 
się do Niego. 

Kpł 13, 1-2. 45-46   
Odosobnienie trędowatego 

Ps 32 (31) 
Tyś mą ucieczką i moją radością 

1 Kor 10, 31 – 11, 1                         
Paweł naśladowcą Chrystusa 

Fragment Ewangelii o uzdrowieniu trędowatego 

nie powinien zatrzymać nas jedynie na kwestii 

medycznej. Choć Jezus pokazuje nam siebie jako 

lekarza naszych ciał, to jednak zawsze sedno 

uzdrowienia leży w naszej duszy i naszym sercu. 

Chore ciało nie znaczy nic wobec choroby, która 

toczy nasze sumienia i myślenie. Pod pojęciem 

trądu może się kryć wiele spraw, które doskwierają 

nie tyle naszemu ciału, co duszy. Dziś może ono 

oznaczać także wiele ideologii docierających do 

naszej duchowości, mentalności, do patrzenia na 

Boga i na Kościół. Świat ogarnia duch frywolnego 

podchodzenia do życia, moralności, ale i samej wizji 

Boga. Być może udało nam się wyjść z „niewoli 

egipskiej”, ale już chodzimy i zbieramy „złoto”,                

by ulać własnego cielca, który stanie się naszym 

bogiem, takim, jakiego chcemy i jakiemu 

pragniemy oddawać chwałę. „złoto”, by ulać 

własnego cielca, który stanie się naszym bogiem, 

takim, jakiego chcemy i jakiemu pragniemy 

oddawać chwałę.  
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Rozpoczynamy dzisiaj 54. Tydzień modlitwy o 
Trzeźwość Narodu. Zachęcamy do podjęcia, 
szczególnie w czasie zbliżającego się okresu 

Wielkiego Postu, abstynencji w danej intencji. 
Księga abstynencji zostanie wyłożona na stoliku                

za ławkami od Środy Popielcowej.  

1. Wszystkich małżonków, narzeczonych oraz osoby 
żyjące w związkach niesakramentalnych 
zapraszamy dzisiaj  
z okazji „Walentynek” na nabożeństwo przed 
Najświętszym Sakramentem na godz. 15:00, gdzie 
będziemy dziękować Panu Bogu za dar miłości.  

2. W tym tygodniu Środą Popielcową (17.02) 
rozpoczynamy okres Wielkiego Postu. Zapraszamy 
na Msze Święte  
z obrzędem posypania głów popiołem na godz. 
6:30, 8:00, 9:30, 16:30 (Msza Św. z udziałem dzieci), 
18:00 i 20:00. Przypominamy, że tego dnia 
obowiązuje post ścisły, który polega na 
wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych  
i spożyciu jednego posiłku do syta w ciągu dnia. 
Pozostałe posiłki muszą zostać ograniczone co do 
ilości. Post ten obowiązuje wszystkich pomiędzy 18. 
a rozpoczęciem 60. roku życia. Pozostałych 
wiernych zachęcamy także do czynnego włączenia 
się w ten wielki akt pokutny na miarę możliwości. 
Przypominamy również, że wszystkich od 14. roku 
życia obwiązuje tego dnia wstrzemięźliwość od 
pokarmów mięsnych.  

3. W Wielkim Poście zapraszamy: 

 Na nabożeństwa Drogi Krzyżowej w każdy 
piątek o godz. 8:30, 17:00 dla dzieci, 18:30 i 
19:30 dla młodzieży. Nabożeństwa Drogi 
Krzyżowej będą się odbywać w górnym 
kościele. 

 Na nabożeństwa Gorzkich Żali w każdą 
niedzielę na godz. 17:00. Kazania Pasyjne 
wygłosi ks. kanonik dr Maciej Kwiecień, 
Dyrektor Gdańskiego oddziału Radia Plus.  

4. Wszystkich pasjonatów fotografii zapraszamy do 
wzięcia udziału w I parafialnym konkursie 
fotograficznym, który rozpoczyna się w dniu 
dzisiejszym i potrwa do 3 października. Więcej 
informacji oraz regulamin konkursu na naszej 
stronie internetowej i w zakrystii. 

5. Wielu z nas towarzyszyło modlitwą w ciężkiej 
chorobie ks. Krzysztofowi Stachowskiemu, 
proboszczowi z parafii Zwiastowania Pana w 
Żarnowcu. Wielu także włączyło się w zbiórkę krwi 
dla ks. proboszcza. Ks. Krzysztof w piątek 5 lutego 
w godzinach wieczornych w wieku 59 lat i 34 roku 
kapłaństwa odszedł do wieczności. Zbiórki krwi, 
wcześniej zorganizowane dla ks. proboszcza 
pomimo jego śmierci nadal są realizowane. Dlatego 
zachęcamy aby dzielić się  
z chorymi, potrzebującym w szczególnie trudnym 
czasie pandemii, tym co mamy najcenniejsze. 
Najbliższa akcja zbioru krwi odbędzie się w Środę 
Popielcową  (17.02) w godzinach od 8-13 przy 
kościele pw. Bożego Ciała na Morenie. 

6. Bardzo dziękujemy za wszelkie ofiary składane na 
funkcjonowanie naszej parafii, szczególnie za te 
złożone w dniu dzisiejszym na tacę inwestycyjną. 
Ofiary na Kościół można również składać na konto 
parafialne oraz do skarbon przy wyjściu z kościoła.  

7. Do nabycia jest prasa katolicka: Niedziela, Gość 
niedzielny, nasz parafialny biuletyn oraz jest jeszcze 
do nabycia najnowszy numer parafialnego 
miesięcznika „DorotheA”.  Nasz miesięcznik został 
wyłożony na stołach za ławkami. Cena czasopisma 
to min. 2 zł. Serdecznie zachęcamy wszystkich do 
zakupu. 

8. Na koniec polećmy Miłosiernemu Panu naszych 
drogich zmarłych: proboszczów naszej parafii, 
budowniczych i dobrodziejów naszego kościoła, 
zmarłych z naszych rodzin, śp. Ks. Krzysztofa 
Stachowskiego i wszystkich zmarłych kapłanów                  
z naszej archidiecezji, którzy odeszli do wieczności 
od początku tego roku. Wieczny odpoczynek racz 
im dać Panie… 

 

 PONIEDZIAŁEK 15. 02 
6.30 † Wojciech ZIEMANN 
8.00 1. † Irena NIEDZIAŁEK (XV), 2. O nawrócenie w rodzinie, 3.  Dziękczynno – błagalna o Boże 

błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla KATARZYNY 
18.00 1. † Wanda SZCZĘŚNIAK (XII), 2. † Kazimiera GONDEK (XV) 

3. † Wanda SADOWSKA w 5. rocznicę śmierci oraz † Eligiusz w 11. rocznicę śmierci oraz † Arkadiusz        

w 14. miesiąc po śmierci, 4. O zdrowie, potrzebne łaski, opiekę Maryi dla DANUTY z okazji 60. rocznicy 
urodzin 

WTOREK 16. 02 
6.30 Dziękczynno – błagalna o Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla KATARZYNY 

8.00 1. † Irena NIEDZIAŁEK (XVI), 2. † Wanda SZCZĘŚNIAK (XIII), 3. O szczęśliwe rozwiązanie dla 
DOMINIKI 

18.00 1. † Zenon LEWANDOWSKI w 1. miesiąc po śmierci, 2. † Łukasz BIELAWA w 2. rocznicę śmierci,                         
3. † Kazimiera GONDEK (XVI), 4. O Boże błogosławieńśtwo w rodzinie 

ŚRODA 17. 02 
Środa Popielcowa—OKRES WIELKIEGO POSTU 

6.30 † Kazimiera GONDEK (XVII) 
8.00 1. W intencji parafii, 2. O łaskę zdrowia dla siostry Marii Elżbiety od Trójcy Świętej 
9.30 † Wanda SZCZĘŚNIAK (XIV) 

16.30 † Irena NIEDZIAŁEK (XVII) 
18.00 1. † Wojciech ZIEMANN, 2. † MĄŻ Zbigniew, †† rodzice z obojga stron oraz †† rodzeństwo, 3. † Janina 

JABŁONOWSKA, 4. W intencji MAMY Teresy z okazji urodzin 
20.00 1. † Janina SZOPIŃSKA w 11. rocznicę śmierci, 2. O łaskę zdrowia dla MAMY HALINY 

CZWARTEK 18. 02 
6.30 † Jan, chrzestny 
8.00 1. † Wanda SZCZĘŚNIAK (XV) 

2. W intencji TATY Wincentego. O Boże błogosławieńśtwo, zdrowie i opiekę Maryi 
18:00 1. † Kazimiera GONDEK (XVIII), 2. † Irena NIEDZIAŁEK (XVIII), 3. O Bożą mądrość, dary Ducha 

Świętego dla SYNA w intencji Panu Bogu wiadomej, 4.  O łaskę zdrowia dla MAMY HALINY 

PIĄTEK 19. 02 
6.30 † ks. Dominik AMBROSIEWICZ 

8.00 1. † Irena NIEDZIAŁEK (XIX) 2. † Czesław KAROLEWSKI w 1. miesiąc po śmierci 
18.00 1. † Kazimiera GONDEK (XIX), 2. † Wanda SZCZĘŚNIAK (XVI), 3. O Bożą mądrość, dary Ducha 

Świętego dla syna w intencji Panu Bogu wiadomej, 4. O łaskę zdrowia dla MAMY HALINY 

SOBOTA 20. 02 
6.30 † Wanda SZCZĘŚNIAK (XX) 
8.00 1. O szczęsliwe rozwiązanie dla AGNIESZKI oraz o łaskę zdrowia dla dziecka i rodziców, 2. † Grażyna 

NIESZPIELAK, 3. Dziękczynno – błagalna w intencji rodziny MARZENY i WŁODZIMIERZA, o Boże 
błogosławieństwo, światło Ducha Świętego i wsparcie w trudnych sprawach 

18.00 1. † Irena NIEDZIAŁEK (XX), 2. † Kazimiera GONDEK (XX), 3. O Bożą mądrość, dary Ducha Świętego dla 
syna w intencji Panu Bogu wiadomej, 4. O łaskę zdrowia dla MAMY HALINY 

 I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 21. 02 
7.30 1. +Wanda SZCZĘŚNIAK (XVIII), 2. O zdrowie, szybki powrót do zdrowia dla MAMY Wioletty oraz                   

o zdrowie dla DZIADKÓW Wandy i Stefana 
9.00 1. † Kazimiera GONDEK (XXI), 2. O łaskę zdrowia dla MAMY HALINY 

10.30 1. W intencji parafii, 2. † Jan PETKE w 3. rocznicę śmierci, 3. † Barbara SASS w 1. miesiąc po śmierci                     
– intencja od sąsiadów 

11.00 † Wojciech SIENIAWSKI w 34. rocznicę ziemskich urodzin 
12.00 1. W intencji Domowego Kościoła, 2. † Teofila ŚWIĘCICKA 
13.15 1. † Irena NIEDZIAŁEK (XXI), 2. † TATA Andrzej KOSTRZEWA w rocznicę śmierci, 3. † FRANCISZEK          

w 3. rocznicę śmierci 
18.00 1. W intencji MONIKI, LILIANY i wnuczki AGATY, 2. Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, 

opiekę Maryi oraz potrzebne łaski dla HANI z okazji 18. rocznicy urodzin oraz JULII z okazji 20. rocznicy 
urodzin 


