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W Środę Popielcową rozpoczynamy Wielki Post. 
 
W czasie Wielkiego Postu słyszymy wezwanie Pana do pełnienia dobrych 
czynów. Jakie to czyny? To modlitwa, post i jałmużna. Te trzy ważne, dobre 
czyny nie są jedynie miarą wielkopostnej ascezy, lecz przede wszystkim są 
sprawdzianem praktycznej miłości i taki koloryt – koloryt miło ści – nadają 
chrześcijańskiej pokucie. 
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EWANGELIA NA  SIÓDMĄ NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ                                  Mk 2,1–12 
 

Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów. 
  
Gdy po pewnym czasie Jezus wrócił do Kafarnaum, posłyszeli, że jest w domu. 
Zebrało się tylu ludzi, że nawet przed drzwiami nie było miejsca, a On głosił im naukę.  
Wtem przyszli do Niego z paralitykiem, którego niosło czterech. Nie mogąc z powodu 
tłumu wnieść go do Niego, odkryli dach nad miejscem, gdzie Jezus się znajdował, 
i przez otwór spuścili łoże, na którym leżał paralityk. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do 
paralityka: „Synu, odpuszczają ci się twoje grzechy”.  
A siedziało tam kilku uczonych w Piśmie, którzy myśleli w duszy: „Czemu On tak 
mówi? On bluźni. Któż może odpuszczać grzechy, jeśli nie Bóg sam jeden?”.  
Jezus poznał zaraz w swym duchu, że tak myślą, i rzekł do nich: „Czemu nurtuj ą te 
myśli w waszych sercach? Cóż jest łatwiej powiedzieć do paralityka: »Odpuszczają ci 
się twoje grzechy«, czy też powiedzieć: »Wstań, weź swoje łoże i chodź?«. Otóż, 
żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów – 
rzekł do paralityka: Mówi ę ci: Wstań, weź swoje łoże i idź do domu!”.  
On wstał, wziął zaraz swoje łoże i wyszedł na oczach wszystkich. Zdumieli się wszyscy 
i wielbili Boga, mówiąc: „Jeszcze nigdy nie widzieliśmy czegoś podobnego”. 
 

●●● 
 
    Nie ulega  wątpliwości, że główną i zasadniczą przyczyną dokonania tego cudu była 
wiara. Przede wszystkim wiara tych, którzy przynieśli paralityka do Jezusa. Była to 
wiara połączona z bezgraniczną ufnością. Kto z taką wiarą staje przed Chrystusem 
otrzymuje więcej aniżeli prosi. A przecież dodatkowo ta wiara była pomnożona 
przez cztery osoby. Więc taka moc wiary nie mogła być obojętna Jezusowi. Tak się też 
stało w wypadku sparaliżowanego człowieka. On sam, jeśli ju ż w ogóle marzył, to 
myślał o zdrowiu ciała, a otrzymał od Jezusa zdrowie ciała i duszy. Był to dla widzów 
tej sceny dowód oczywisty, że Chrystus jest Bogiem. Hierarchia wartości, jaką 
Chrystus tu zastosował nie jest bez znaczenia. Uzdrawiając najpierw chorą duszę, 
Jezus udowodnił, że dla człowieka najważniejsza jest dusza. Jeśli ona choruje, to 
choruje cały człowiek. A jeśli ona jest zdrowa, to jej zdrowie rzutuje i na zdrowie 
ciała. Człowiek jest jednością. 
    Niech przykład ludzi z dzisiejszej ewangelii pomagających paralitykowi, jak 
z całości kontekstu wynika, bezinteresownie i nas pobudzi do odważnego działania. 
Takie działanie zawsze się opłaci tym, którzy dzisiaj przeżywają swoje paraliże ciała 
i ducha. Kto wie, może po jakimś czasie, to my będziemy potrzebowali pomocy 
i dzięki naszej dzisiejszej pomocy, ktoś inny nam jej udzieli, a może nawet dzisiejszy 
sparaliżowany, któremu pomagamy. Jezus czeka właśnie na taką naszą postawę: 
otwartą i szczerą, gotową zawsze usłużyć drugiemu człowiekowi. 
 
 
 
 
 



 
OGŁOSZENIA  

1.W najbliższą środę zwaną Popielcową rozpoczynamy czas Wielkiego Postu. 
   Dlatego zapraszam w tym dniu na Msze św. o godz. 9.00 i 17.00. Postarajmy się 
   również o zachowaniu postu ścisłego. 
2. W piątek 24 lutego zapraszam na pierwszą w tym roku Drogę Krzy żową o g. 16.00 
    i Mszę św. o godz. 16.30. Przypominam, że za udział w Drodze Krzyżowej 
    i przyjęcie Pana Jezusa w czasie Mszy św. można uzyskać odpust zupełny za siebie 
    lub kogoś zmarłego. Na te nabożeństwo zapraszam szczególnie przygotowujących 
    się do I Komunii św. i Rocznicy.  
3. Odpust zupełny w okresie Wielkiego Postu można również uzyskać za udział 
    w Gorzkich Żalach. Będziemy je śpiewać w każdą niedzielę po Mszy św. o g. 12.00 
    /wyjątkowo w I niedzielę postu po Mszy św. o godz. 16.00/.  
4. Zwyczajem lat ubiegłych w okresie Wielkiego Postu zbierana jest ofiara na kwiaty  
    do Grobu Pana Jezusa i jednocześnie na Seminarium Duchowne jako tzw. zbiórka 
    wiosenna. Dlatego zwracam się z uprzejmą prośbą o zebranie tych ofiar. Ich 
    wysokość z poszczególnych miejscowości będę czytał w każdą niedzielę. 
5. Zapraszamy do Sakramentu Pojednania młodzież przygotowującą się do 
    Sakramentu Bierzmowania i świadków: 
    w Środę Popielcową od godz. 16.00 – kl. II Gimnazjum; 
    w czwartek               od godz. 16.00 – kl. III Gimnazjum; 
    w piątek                    od godz. 16.00 – szkoła średnia. 
6. Rodziców młodzieży przygotowującej się do bierzmowania zapraszam do pomocy 
    przy sprzątaniu kościoła w sobotę, tj. 25 lutego br. od godz. 10.00. 
 

●●● 
DO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ PRZYJ ĘLI ŚMY POPRZEZ SAKRAMENT CHRZTU: 

Mari ę Grzegorczyk – niech Bóg prowadzi ją przez życie drogą wiary, prawdy i miło ści 
●●● 

ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODSZEDL: 
Śp. Stanisław Maszewski i śp. Marian Wójciak – pokój ich duszom. 
 

●●● 
UŚMIECHNIJ SI Ę 

Pewnego razu Karol Wojtyła wybrał się na samotną wycieczkę w góry. Ubrany sportowo, 
wyglądał tak, jak wielu innych turystów. W trakcie wędrówki spostrzegł, że zapomniał 
zegarka, podszedł więc do opalającej się na uboczu młodej kobiety i już miał zapytać o 
godzinę, gdy ta uśmiechnęłą się. 
- Zapomniał pan zegarka, co? 
- A skąd pani wie? - zapytał zaskoczony Wojtyła. 
- Z doświadczenia - odrzekła. - Jest pan dziś już dziesiątym mężczyzną, który zapomniał 
zegarka. Zaczyna się od zegarka, potem proponuje się winko, wieczorem dansing... 
- Ależ proszę pani, ja jestem księdzem - przerwał jej zawstydzony Wojtyła. 
- Wie pan - odpowiedziała rozbawiona nieznajoma - podrywano mnie w różny sposób, ale 
na księdza to pierwszy raz. 
 



 
 

INTENCJE 
 

                                                  PONIEDZIAŁEK 20. 02. 2012 
16.00 Za +Mariannę w 1 rocz. śmierci i Feliksa Gabryszewskich oraz dziadków 
                  Boneckich i Gabryszewskich. 
 
                                                  WTOREK 21. 02. 2012 
  9.00 …… 
 
                                                           ŚRODA 22. 02. 2012 
             ŚRODA POPIELCOWA 
  9.00 Za +Stanisława Maszewskiego /int. popogrzebowa/. 
16.00 Spowiedź bierzm. i świadków - kl. II Gimnazjum.   

17.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
          O Boże błogosławieństwo dla Anieli Tworskiej w 75 rocz. urodzin i jej rodziny. 
          Za +Ewę w 3 rocz. śmierci i Wincentego Andrzejewskich; 
                +Mariana Gieracha w 2 rocz. śmierci; 
                +Zofię Mierzejewską /int. od wnuczka Wojciecha z rodziną/; 
                +Katarzynę Więckowską /int. od córki Stanisławy z rodziną/; 
                +Feliksę Stanisławską oraz Walerię i Józefa Stanisławskich; 
                +Grzegorza Bernata; 
                +cr. Lewandowskich, Pacochów i Miniaków oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 
  
                                                                CZWARTEK  23. 02. 2012 
16.00 Spowiedź bierzm. i świadków - kl. III Gimnazjum. 
 
                                                   PIĄTEK 24. 02. 2012 
16.00 Droga Krzyżowa /w czasie Drogi Krzyżowej i Mszy św. spowiedź szk. średniej/. 
16.30 Za +Bronisławę i Stanisława Gradów, zm. z rodziny Żelazków oraz Jana 
                  Żelazka. 
 
                                                   SOBOTA 25. 02. 2012 
16.00 O Boże błogosławieństwo dla Bartłomieja Moczarskiego z racji 1 rocz. urodzin; 
          O Boże błogosławieństwo dla Katarzyny Męcina z racji 18 rocz. urodzin. 
 
                                                    NIEDZIELA 26. 02. 2012 

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 
  9.00 Za +Andrzeja w 9 rocz. śmierci, Agnieszkę i Józefa Gierachów oraz Antoninę 
                  i Władysława Zimnickich. 
12.00 Za Parafian. 
           
16.00 Za +Mariana Wójciaka /int. popogrzebowa/. 
          \Gorzkie Żale\ 
 
 
 
 


