
7 lutego 2021                            V Niedziela Zwykła 

 

Wieczór Kolęd - 31.01.2021 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE       

EWANGELIA WEDŁUG ŚW. Mk 1,29-39  Uzdrowił wielu dotkniętych  
rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił.  

 

Pan Jezus w dzisiejszej ewangelii nie robi nic nad-
zwyczajnego, ot uzdrawia. Zjawisko uzdrawiające-
go Mistrza mogło już spowszednieć, wszak tym 
właśnie zajmuje się nasz Pan oprócz nauczania. 
Ale to bardzo niedobrze, kiedy cuda, modlitwa i 
sprawy Duszy stają się rutyną. Tracą swój uroczy-
sty blask i odpowiednie miejsce w codzienności.  

Dzisiaj zwróćmy uwagę na dwie sprawy: 
wagę modlitwy i szacunku. 
Chrystus uzdrowił teściową Szymona, a potem 
zaczęli się schodzić inni potrzebujący. Wręcz całe 
miasto zebrało się u drzwi. A On uzdrawiał, pomi-
mo że już nastał wieczór i Chrystus, Bóg-Człowiek 
mógł już odczuwać zmęczenie. Mało tego, następ-
nego dnia wstaje skoro świt i modli się. Zaczyna 
dzień od najważniejszego, od spotkania z Bogiem 
Ojcem. A od czego Ty zaczynasz swój dzień lub 
pracę? Czy modlitwa to dla Ciebie początek czy 
koniec działania? Czy w ogóle ma jakieś miejsce? 

Co ciekawe, Pan Jezus musiał odejść i 
modlić się w ukryciu, bo tłumy szukały go i wciąż 
żądały zaspokojenia swoich potrzeb. Czy ktoś za-
stanowił się nad tym, by dać Panu odpocząć? Ra-
czej jeden przez drugiego krzyczeli: „Jeszcze ja!” 
Ile razy nam przychodzą takie myśli, kiedy w skle-
pie kasjerka już powinna iść na przerwę, a my 
chcemy jeszcze zostać obsłużeni. Ile razy narzuca-
my się ze swoimi problemami bliskim nie zastana-
wiając się czy oni sami nie potrzebują pomocy...           
                                                                                                                Sebastian Niemkiewicz 

REKOLEKCJE  WIELKOPOSTNE 

 17-21.02.2021 
Środa Popielcowa 

Msze św. wg porządku niedzielnego z 
wyjątkiem 12.15, której w tym dniu 

nie będzie 

Msze św. o godz.: 6.30, 8.00, 9.30, 
11.00, 16.00 i 18.00 

Czwartek - Msze św. z nauką ogólną 
o godz. 9.00 i 18.00 

Piątek - Msze św. z nauką ogólną  
o godz. 9.00 i 18.00 

Droga krzyżowa o godz. 8.15 i 

17.15 
O GODZ. 19.00 ZAPRASZAMY NA 

SPOTKANIE MŁODZIEŻ – również 
kandydatów do bierzmowania 

Sobota - Msze św. z nauką ogólną  

o godz. 9.00 i 18.00 
O GODZ. 10.00 SPOTKANIE DZIECI 

I Niedziela Wielkiego Postu - 
Msze św. wg porządku niedzielnego tj. 

6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12,15, 16.00 i 
18.00 

GORZKIE ŻALE O GODZ. 15.00 

Rekolekcje poprowadzi o. Marek  

Grzelczak - DOMINIKANIN 

 

Do przemyślenia!  „Na darmo wstawać o 
północy, gdy nie masz Pańskiej pomocy”. 

                           „Nie samym chlebem żyje człowiek”. 
„Bez Boga ani do proga”.  
               

Kontakty:  Kancelaria:  797919614 
         Bar - Betania lawendowa - 514 208 525  
          Księgarnia - Maksymilian - 882 324 158  
       „Chcę pomóc Ubogim” - 660 465 243  

Hotelik -   
           Bezpłatna pomoc osobom 
    pokrzywdzonym - 16 652 52 52



INTENCJE MSZALNE  KALENDARIUM LITURGICZNE 

CIEKAWE PROPOZYCJE Z MAKSYMILIANA 

EWANGELIA DLA NIENORMALNYCH 
– Adam Szustak OP 
Jeśli czujesz, że z Two-
im życiem coś jest nie 
tak; jeśli wszystko co 
robisz kończy się poraż-
ką; jeśli nie możesz od-
naleźć sensu w wydarze-
niach, które Ci się przy-
trafiają; jeśli masz wra-
żenie, że nikt Cię nie 
rozumie i nie potrafisz 
dogadać się nawet z naj-
bliższymi, lub jeśli my-
ślisz sobie czasem, że 
Twoje życie jest po pro-
stu nienormalne, to ta książka jest dla Ciebie. 
ŚWIĘCI WOKÓŁ NAS – Anna Paczuska 
Dlaczego kierowcy wieszają w autach wizeru-

nek św. Krzysztofa? Po 
co przy remizach strażac-

kich stoją figury św. Flo-
riana? Przed czym chroni 

krzyż św. Andrzeja przy 
przejeździe kolejowym? 

Święci, choć żyli dawno 
temu, wciąż są wokół 

nas. Ta pięknie ilustro-
wana książka zachęca do 
szukania świętych w ota-

czającym nas świecie: w legendach, powie-
dzeniach, obyczajach. Rozejrzyj się uważnie i 

odszukaj ślady świętego w domu, w szkole, na 
ulicy, na wakacjach. Powodzenia! 

Jedno z podań mówi iż ksiądz Walenty udzielał pota-

jemnie ślubów zakochanym parom w sytuacji, w której Rzy-
mianie zabraniali zawierania związków małżeńskich przez 
mężczyzn którzy nie służyli jeszcze w wojsku. Właśnie za to 

został uwięziony i skazany na śmierć. Był biskupem miasta Terni w Umbrii i znany był z tego, że jako pierwszy pobłogo-
sławił związek małżeński między poganinem i chrześcijanką. Co więcej - również on pisywał "miłosne" listy - swoim wier-
nym opowiadał w nich o ogromnej miłości Chrystusa. I on również zginął jako męczennik za wiarę. 

 




