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ŚWIĘTO 
 OFIAROWANIA PAŃSKIEGO 

2 lutego 
 

Porządek Mszy św. w kościele para-
fialnym: 630, 715, 18 i 19. 
Podczas każdej Mszy św. poświęce-
nie gromnic. 

* * * 
BŁOGOSŁAWIEŃSTWA 

 związane z kultem świętych) 
 

W środę 3 lutego we wspomnienie 
św. Błażeja święcenie jabłek oraz 
błogosławieństwo ze świecami po 
każdej Mszy św. Tego dnia wypra-
szamy za wstawiennictwem św. Bła-
żeja łaskę zachowania od chorób gar-
dła i wszelkiego zła. Modlimy się 
także o właściwe korzystanie z daru 
głosu. 

 

W piątek 5 lutego błogosławieństwo 
wody, chleba i soli ku czci św. Agaty 
podczas każdej Mszy świętej. Mają 
się one stać pomocą od klęski ognia i 
innych przeciwności. 

* * * 
NABOŻEŃSTWA 

 

Zachęcamy do udziału w nabożeń-

stwach ku czci św. Mikołaja i MB 

Nieustającej Pomocy. Orędownictwa 

św. Mikołaja przyzywamy w ponie-

działki, a MB w środy podczas Mszy 

św. wieczornej. Przypominamy, że 

indywidualne prośby można składać 

do puszek wystawionych w kościele, 

jak również przesyłać je za pośred-

nictwem naszej strony internetowej.  

ŚRODA POPIELCOWA 
10 lutego 

 

Porządek Mszy św. w kościele para-
fialnym: 630, 715, 18 i 19. Podczas 
każdej Mszy św. obrzęd posypania 
głów popiołem. 

* * * 
 

ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO 

11 lutego 

 

Msza św. połączona z możliwością 

przyjęcia Sakramentu Namaszczenia 

Chorych oraz błogosławieństwem 

lurdzkim odbędzie się w kościele 

parafialnym w czwartek 11 lutego 

o godz. 15. Prosimy o przyniesienie 

z sobą karteczek z wypisanym imie-

niem, nazwiskiem oraz adresem. 

* * * 
ZAMYŚLENIA 

NAD BOŻYM MIŁOSIERDZIEM 
 
W Roku Jubileuszowym proponujemy 
cykl kazań ks. dra Edwarda Pasteczki, 
które mają nam przybliżyć tajemnicę 
Bożego Miłosierdzia.  

* * * 

Najlepszy lekarz 

Jezus nigdy nie czynił żadnego 

cudu na pokaz. Cud jest dialogiem 

wiary i miłości między wszechmoc-

nym Bogiem, dla którego nie ma rze-

czy niemożliwych, i zagubionym, 

ograniczonym i zranionym człowie-

kiem. Pan Jezus przyszedł do chorego 

świata i chorego człowieka. Sam na-

zywał siebie lekarzem, który jest po-
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słany do tych, którzy się źle mają. 

Dlatego nie dziwi nas relacja św. 

Marka, który mówi, że „z nastaniem 

wieczora, gdy słońce zaszło, przy-

nosili do Jezusa wszystkich chorych 

i opętanych; i całe miasto było zebra-

ne u drzwi” (Mk 1,32-33). 

Sytuację człowieka chorego, do-

tkniętego cierpieniem i samotnością, 

opisuje Księga Hioba: „Zyskałem 

miesiące męczarni, przeznaczono mi 

noce udręki. Położę się, mówiąc do 

siebie: «Kiedyż zaświta i wstanę?». 

Lecz noc wiecznością się staje i boleść 

mną targa do zmroku” (Hi 7, 6). Jak 

widzimy, człowiek chory od wieków 

w podobny sposób przeżywa swoją 

niedolę. Szczególnie noc jest trudnym 

doświadczeniem samotności w obliczu 

cierpienia. Dlatego rodziny i opieku-

nowie przynoszą swych chorych do 

Jezusa z nastaniem wieczora. Wiedzą, 

że zaczyna się kolejna noc hiobowej 

udręki. Wszystko już zawiodło, ludz-

kie nadzieje legły w gruzach. Szukają 

oparcia w Zbawicielu świata. 

Czyn, słowo, modlitwa 

Św. Jan Paweł II mówi: „Ewange-

lia przedstawia pewien dzień i pewną 

noc ewangelizacyjnej działalności 

Chrystusa. Na podstawie tego dnia, 

który upłynął w Kafarnaum, można 

stwierdzić, że ewangelizacja prowa-

dzona przez Niego oparta jest o trzy 

filary. Jezus wykazuje przede wszyst-

kim głębokie zatroskanie o chorych, 

cierpiących na ciele i na duchu; 

uzdrawia ich i wyzwala od zła. Modli 

się długo do Ojca; w takiej postawie 

adoracji znajdują Go rankiem Jego 

uczniowie. Przemawia i obwieszcza 

definitywnie przyjście królestwa Bo-

żego w historii" (7 lutego 1982 r.). 

Św. Faustyna zapisała w „Dziennicz-

ku” słowa Pana Jezusa: Przekazuję ci 

trzy sposoby czynienia miłosierdzia 

bliźnim: pierwszy - czyn, drugi - 

słowo, trzeci - modlitwa („Dzienni-

czek”, 742). 

Cud jest objawieniem miłości miło-

siernej 

Chrystus realizuje miłosierdzie 

poprzez czyn, modlitwę i słowo. Cho-

rzy dzięki doświadczeniu uzdrowienia 

otrzymali ulgę w cierpieniach, a noc, 

która miała być kolejnym etapem ich 

mrocznej drogi, stała się jaśniejącym 

dniem nowego życia. W centrum 

opisanych wydarzeń nie znajduje się 

jednak choroba cudownie przezwycię-

żona, lecz Jezus Chrystus, Zbawiciel 

człowieka. To On jest źródłem nowe-

go życia, to On jest Światłem, które 

nie zna zachodu. Warto pamiętać, że 

uzdrowienia opisane w Ewangelii nie 

są wydarzeniami magicznymi. Cud 
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jest objawieniem miłości miłosiernej, 

współczującej i wrażliwej. Miłość 

Jezusa do grzesznego, cierpiącego 

i chorego człowieka zaprowadziła Go 

na krzyż cierpienia, samotności 

i śmierci. 

Gdy nasze modlitwy wydają się nie-

wysłuchane... 

Nieraz słyszymy skargę, że ktoś 

modlił się o interwencję Pana Boga 

i nie został wysłuchany. Wyobraźmy 

więc sobie taką sytuację, że każda 

modlitwa zostaje wysłuchana tak, jak 

oczekuje proszący. Ktoś modli się 

o zdrowie, ktoś o długie życie, inny 

o pomoc finansową czy dobrą żonę. 

Gdyby wszystko spełniało się tak 

cudownie, jak chcą proszący, gdyby 

każda modlitwa skutkowała natych-

miastowym cudem - czy byłoby wtedy 

miejsce na wiarę i zaufanie? Być mo-

że wszyscy ludzie przeszliby na kato-

licyzm, ale motywy tych nawróceń 

byłyby niezbyt głębokie i szlachetne. 

„Wierzyć to znaczy ufać, kiedy cudów 

nie ma” 

Pan Jezus nie uzdrowił wszystkich - 

stało się tak, abyśmy ufali także, 

a może przede wszystkim, gdy nie 

doświadczyliśmy w życiu żadnego 

cudu. Pięknie o tym napisał ks. Jan 

Twardowski w wierszu „Żaden anioł 

nie pomógł”: 

Gdy umierał na krzyżu 

cud się nie zdarzył 

żaden anioł nie pomógł 

deszcz nie obmył głowy 

piorun się zagapił, gdzie indziej ude-

rzył 

zaradna Matka Boska 

z cudem nie zdążyła 

wierzyć to znaczy ufać kiedy cudów 

nie ma 

cud chce jak najlepiej 

a utrudnia wiarę. 

Jezus nie usunął cierpienia 

Pan Jezus nie usunął cierpienia 

i choroby z naszego życia, ale wziął je 

na siebie i nadał im nowy, zbawczy 

sens. Mówi prorok Izajasz: „On się 

obarczył naszym cierpieniem, On 

dźwigał nasze boleści, a myśmy Go za 

skazańca uznali, chłostanego przez 

Boga i zdeptanego. Lecz On był prze-

bity za nasze grzechy, zdruzgotany za 

nasze winy. Spadła Nań chłosta zba-

wienna dla nas, a w Jego ranach jest 

nasze zdrowie” (Iz 53,4-5). 

Największy cud: zwycięstwo nad 

śmiercią, piekłem i szatanem 

Największym zbawczym czynem 

Jezusa jest Jego męka, śmierć i zmar-

twychwstanie. Wszystkie cuda zapisa-

ne w Ewangelii są zapowiedzią tego 

największego cudu, jakim jest zwycię-

stwo nad śmiercią, piekłem i szata-

nem. Dlatego wiara w Zmartwych-
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wstałego i świadectwo miłosierdzia 

wobec bliźnich jest fundamentem 

życia Kościoła. Przyjmijmy wielkie 

wołanie apostoła miłosierdzia św. Jana 

Pawła II: „Człowieku, który żyjesz 

zanurzony w świecie, wierząc, że nad 

nim panujesz, gdy jesteś raczej jego 

ofiarą, Chrystus wyzwala cię z wszel-

kiego zniewolenia i posyła cię, abyś 

zdobył samego siebie, abyś zdobył 

miłość, która buduje i szuka dobra, 

miłość wynagradzającą, która sprawi, 

że będziesz budował, a nie niszczył 

swoje jutro, swoje środowiska, całe 

społeczeństwo. Człowieku naszego 

czasu! Tylko zmartwychwstały Chry-

stus może zaspokoić twoje niezbywal-

ne pragnienie wolności. Człowieku 

naszego czasu! Chrystus wyzwala cię 

z więzów egoizmu i wzywa, abyś bez 

zwłoki i z radością dzielił się z innymi 

i byś poświęcał się dla dobra bliź-

nich”. (św. Jan Paweł II, Wielkanoc, 

1990 r.). 
* * * 

NABOŻEŃSTWA PASYJNE 
W KOŚCIELE PARAFIALNYM  

 

Droga Krzyżowa: 
 piątek godz. 17.00 

(dla dzieci)  
 piątek bezpośrednio po Mszy 

św. wieczornej około 18.30 
(dla dorosłych i młodzieży) 

 niedziela po Mszy św. 
z godz. 15.00 

Gorzkie Żale z kazaniem pasyj-
nym: niedziela godz. 1815 

 
* * * 

REKOLEKCJE WIEKOPOSTNE 
W KOŚCIELE ŚW. MIKOŁAJA 

28 lutego-2 marca 
 

Rekolekcje wielkopostne rozpocz-
niemy w III Niedzielę Wielkiego 
Postu tj. 28 lutego podczas wszyst-
kich Mszy św. W kolejnych dniach 
(poniedziałek, wtorek i środę) za-
praszamy na Mszę św. z nauką 
rekolekcyjną o godz. 800 i 1900 . 
Rekolekcje wygłosi ks. Sławomir 
Kołata, wicerektor Seminarium 
Duchownego. 

* * * 
KLUB SENIORA 

Najbliższe spotkanie Klubu Seniora 

odbędzie się w czwartek 11 lutego 

o godz. 16.00 w sali kolumnowej na 

wikarówce. Gościem spotkania będzie 

s. dr Margarita Sondej, która wygłosi 

referat na temat: „O owocnym uczest-

niczeniu we Mszy świętej.”. Zaprasza 

opiekun ks. Prałat Antoni Sołtysik. 
* * * 
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