
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 13.02 Dzień Powszedni  
1600 1) + Stanisława i Stanisławę Sołtys (r. śm.)  
        2) + Mirosława Węgrzyna od uczestników pogrzebu 
1630 + Leszka Kurtka, Piotra, Bogusława, Stanisława, Genowefę Zawadzkich   
Wtorek 14.02 Św. Cyryla, mnicha i Metodego, biskupa – patronów Europy (święto) 
1600 1) + Agatę Nosek zam. brat Michał z rodziną 
        2) + Tadeusza i Mariannę Lach zam. syn z rodziną  
1630 + Romana, Franciszkę Lach i Mieczysława Wojcieszyńskiego zam. syn Jan    
Środa 15.02 Dzień Powszedni  - Relikwie bł. Michała Sopoćki 
1600 1) + Juliana Śmietanę zam. bratowa z rodziną  
        2) + Mirosława Węgrzyna zam. koledzy 
1630 + Mariannę (r. śm.) Władysława, Henryka, Helenę Nowaków z int. rodziny   
Czwartek 16.02 Dzień Powszedni  
1600 1) + Genowefę, Romana, Czesława, Bogdana, Helenę Janusów 
        2) + Agatę Nosek od sąsiadów Gregorczyków  
1630 + Mariana Skarbka (r. śm.) zam. córka Beata  
Piątek 17.02 Dzień Powszedni  
1600 + Jana, Mariannę Tkacz, Krystynę Kuta   
1800 W 25 r. ur. Mateusza i 20 r. ur. Sebastiana o Boże bł., potrzebne łaski i szczęśliwe 
zdanie matury   
Sobota 18.02 Dzień Powszedni 
1600 + Edwarda Kołka (3 r. śm.)  
1630 + Ryszarda Barana (2 r. śm.) Anielę, Stanisława Malik, Edwarda Władyszewskiego, 
Mariana Piotrowskiego, Tomasza Kubickiego   
Niedziela  19.02 VII Niedziela Zwykła  
800 + Juliana Śmietanę z int. córki Elżbiety z rodziną  
1000 + Tomasza, Adama, Marię, Mariana Kubickich i Edwarda Władyszewskiego  
1200 + Jarosława Brzozę (11 r. śm.) zam. rodzice, siostra i córka  
1600 Msza Święta za parafię  
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania:     Syr 15, 15-20  
                    1 Kor 2, 6-10 
Ewangelia:   Mt 5, 17-37 
„Jezus powiedział do swoich uczniów: 
«Jeśli wasza sprawiedliwość nie bę-
dzie większa niż uczonych w Piśmie  
i faryzeuszów, nie wejdziecie do kró-
lestwa niebieskiego. Słyszeliście, że 
powiedziano przodkom: „Nie zabijaj”; 
a kto by się dopuścił zabójstwa, pod-
lega sądowi. A Ja wam powiadam: 
Każdy, kto się gniewa na swego bra-
ta, podlega sądowi. Słyszeliście, że 
powiedziano: „Nie cudzołóż”. A Ja 
wam powiadam: Każdy, kto pożądli-
wie patrzy na kobietę, już się w swo-
im sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. 
Słyszeliście również, że powiedziano 
przodkom: „Nie będziesz fałszywie 
przysięgał, lecz dotrzymasz Panu 
swej przysięgi”. A Ja wam powiadam: 
Wcale nie przysięgajcie. Niech wasza 
mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co 
nadto jest, od Złego pochodzi».” 

Kazanie espresso… 
„Vittorino Andreoli uważa, że na Zachodzie zanika poczucie winy. Ludzie nie przejmują się 
tym, że coś ukradną, ale że zostaną złapani i będą się wstydzić. 
Uczniowie Jezusa powinni wymagać od siebie więcej niż faryzeusze i uczeni w Piśmie. 
Grzech powstaje już w chwili, gdy zdecydujemy się go popełnić.  
Podczas wywiadu dziennikarz zapytał Matkę Teresę z Kalkuty, czy istnieje diabeł? Odpo-
wiedziała bez zastanowienia: >>Tak, w twoim i moim sercu<<.”                       /ks. E. Burzyk/ 

 
 

Jezu, Tyś wszystkim dla mnie jest, 
Jak żyć bez miłości Twej? 

Jezu, otwórz me oczy, 
Bym ujrzeć mógł Twej miłości cud. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Mirosława 
Węgrzyna pochodzącego z Brzezin, który odszedł do domu Ojca. Niech odpoczywa 
w pokoju †  

Extra… 
× 13.02 – Światowy Dzień Radio  
× 14.02 – Walentynki  
× 17.02 – Światowy Dzień Kota 
 



A w parafii… 
▪ W przyszłą niedzielę o godz. 10.00 do naszej świątyni parafialnej zostaną wprowadzone 
relikwie bł. Edmunda Bojanowskiego, świeckiego założyciela żeńskiego zgromadzenia za-
konnego. Życie i misję nowego patrona przybliżą siostry służebniczki z Jędrzejowa. Istnieje 
jeszcze możliwość ufundowania relikwiarza. 
▪ W piątek 24 lutego o godz. 18.00 zapraszamy młodych na kolejną „Herbatę z aureolą”, 
której patronował będzie bł. Edmund. Spotkanie w Świetlicy przy Fontannie. 
▪ 15 lutego przypada wspomnienie bł. Michała Sopoćki, zapraszamy na mszę z błogosła-
wieństwem relikwiami 
▪ W święto Ofiarowania Pańskiego na zakony kontemplacyjne udało się zebrać 980 zł. Do 
aniołków przy szopce złożono ofiary wysokości 500 zł 50 gr, które zostaną przeznaczone na 
zakup ornatu. 
▪ W piątek po mszy świętej o godz. 18.00 zapraszamy na Nabożeństwo do Miłosierdzia Bo-
żego 

Myśli bł. Edmunda Bojanowskiego 
1. Wy serca szlachetne, wy weźcie się do pracy - dobre uczynki niechaj będą sierpem, za-
sługi będą snopami, które przed sobą wyślecie do spichlerza Ojca Niebieskiego. 
2. Nie znam większej rozkoszy wewnętrznej jak rozmowę z takimi prostymi a pobożnymi 
duszami. 
3. Mamy w Bogu nadzieję, że wszystko wkrótce urządzi się na większą chwałę Bożą. 
4. Proś tylko Boga i Najświętszej Pannie się polecaj, a Twoje szczere pragnienia wysłucha  
i spełni, za czym tak mocno tęsknisz. 
5. Nie troszcz się zbytecznie i zdaj to rozporządzeniu Bożemu. 
6. Boleśnie mnie to dotyka, że dobrzy i pobożni ludzie przeciwko dobrym i pobożnym rze-
czom powstają. 
7. Wszystko w ręku Boga. 
8. Pan Bóg radzi zawsze o swojej wiernej czeladce i jak stare przysłowie mówi: kogo Bóg 
ma w swej obronie, ten w złej doli nie utonie. 
9. Po ciężkiej próbie użycza Pan Bóg błogosławieństwa swego. 
10. Módl się i pracuj spokojnie, wypełniaj wszystkie Twoje, chociażby najmniejsze, obowiąz-
ki domowe pilnie i ochotnie, a Bóg dać raczy, że niedługo będziesz mogła więcej czynić  
i całkowicie oddać się służbie Jego świętej w powołaniu, do którego serce twoje najmiłosier-
niej natchnął. 
11. Wytrwaj tę walkę, zwycięż za łaską Bożą nacierające na Ciebie pokusy, a po wewnętrz-
nej burzy ujrzysz w duszy i sercu stateczną pogodę. 

Znalezione… 
„- Czy ogląda Ksiądz z bratem telewizję? Czy Ojciec Święty ma swój ulubiony pro-
gram?  
- Cóż jakiś czas temu wyświetlany był w telewizji przed wiadomościami serial kryminalny 
Komisarz Rex. Zawsze go oglądaliśmy, bo lubimy psy. Właściciel psa Reksa, owczarka któ-
ry grał w filmie główną rolę, Helmut Brossman jest nawet naszym dobrym znajomym. 
Mieszka w pobliżu Ratyzbony i jest także menedżerem zespołów muzyki ludowej i teotrów 
lalkowych. Organizował również kilka występów Regensburger Domspatzen. Jego rodzina 
pochodzi z kraju Sudeckiego, a pan Brossmann jakiś czasc temu przeszedł na katolicyzm. 
Jest wielkim miłośnikiem zwierząt i ma własną hodowlę owczarków niemieckich, z której po-
chodziły oba psy grające Reksa, oraz prywatne zoo. Oprócz tego jest współwłaścicielem 
słynnej hodowli bernardynów na Wielkiej Przełęczy Świętego Bernarda. Poza tym Joseph 
rzadko ogląda telewizję, najwyżej od czasu do czasu na wideo film mający jakiś związek  
z Kościołem albo ze zbliżającą się kanonizacją lub beatyfikacją.”  
  /frag. z książki „Mój brat papież” wywiad Micheala Hesemann z ks. Georgiem Ratzingerem/  

 

 

Boży człowiek… - św. Zygfryd (15 lutego) 
Adam z Bremy (+ przed rokiem 1085) pisze, że Zyg-
fryd był biskupem, misjonarzem Szwecji. Według 
podania najpierw apostołował w Danii, gdzie w miej-
scowości Värend wystawił kościół. Potem udał się do 
Norwegii na zaproszenie króla. W okolicy Växjö za-
łożył biskupstwo. Następnie swoją misyjną działal-
ność przeniósł do Norwegii, gdzie miał ochrzcić tam-
tejszego króla, Olafa III (Olofa) Skötkonunga (+ 
1030), który odtąd żarliwie szerzył wiarę w swojej oj-
czyźnie. Długi czas pokazywano chrzcielnicę w Hu-
saby, gdzie ten chrzest miał się odbyć. Kult św. Zyg-
fryda był w Skandynawii bardzo rozpowszechniony. 
Święty miał tam wiele kościołów wystawionych ku 
swojej czci. Na prośbę króla polskiego Zygmunta III 
Stolica Apostolska włączyła świętych szwedzkich do 
liturgii polskiej. Do roku 1912 pamiątkę św. Zygfryda 
obchodzono 25 lutego. Grób Świętego w Växjö był 
otoczony wielką czcią do roku 1612. Protestanci ten 
kult znieśli. Modlitwa. Panie Boże niech przykład 
św. Zygfryda biskupa zachęca nas do bycia misjona-
rzami wśród ludzi, których spotykamy na swojej dro-
dze. Amen. 

Tu es Petrus... 
Antypapież.  Klemens VII, 1378-1394 Robert z Genewy, ur. 1342, biskup Cambrai od 1368 
i od 1371 kardynał. Jego wybór zapoczątkował wielką schizmę zachodnią, która trwała 52 
lata i miała aż siedmiu antypapieży. Klemens ponownie przeniósł swą rezydencję do Awi-
nionu. Niektóre kraje opowiadały się za nim, inne za Urbanem VI. Obaj nie chcieli się zgo-
dzić na przerwanie schizmy, choć domagano się tego usilnie ze wszystkich stron. Zmarł  
w Awinionie. 

Zamyśl się… 
„Modlić się za dusze pozostające w 
grzechu śmiertelnym to prawdziwie wiel-
ka jałmużna i uczynek w najwyższym 
stopniu miłosierny.”   /Św. Teresa z Avili/ 

Uśmiech 
Kat do skazanego: - Jakie jest pańskie ostatnie 
życzenie? - Chciałbym się napić szampana, ale 
pod jednym warunkiem, wybiorę sobie rocznik.  - 
Zgoda. Jaki to ma być rocznik? - 2099. 

Coś dla ducha… 
„Złóż we mnie nadzieję”  

„Kiedy przybyli, spostrzegł Eliaba i powiedział <<Z pewnością przed Panem jest jego poma-
zaniec>>. Pan jednak rzekł do Samuela: <<Nie zważaj ani na jego wygląd, ani na jego wy-
soki wzrost, gdyż odsunąłem go, nie tak bowiem jak człowiek widzi widzi Bóg, bo człowiek 
widzi to, co widoczne dla oczu, a Pan widzi serce. /1 księga Samuela 16,6-7/ Mój Synu! 
Zawsze czekam na mężczyzn i kobiety, którzy są zdecydowani podążać za Mną. Posłałem 
Samuela do domu Jessego, żeby sprowadził tego spośród jego synów, który najbardziej 
byłby chętny kroczyć za Mną. Samuel zastanawiał się nad każdym dorosłym synem Jesse-
go, ale nie mógł znaleźć tego, którego szukałem. Dlaczego? Ten, w którym złożyłem na-
dzieję, sam złożył nadzieję we Mnie, ale był to tylko chłopiec. Dawid miał pokorę, wiarę, cał-
kowitą uległość ducha, jakich szukałem. Dzisiaj Moje względy i miłość zależą od ciebie. Bez 
względu na twoje wady, jesteś Moim wybrańcem. Jeżeli całkowicie odsłonisz przede Mną 
swoje serce, z całą mocą wykorzystam twoją osobę. Czy będziesz mężczyzną po Mojej my-
śli? Twój Wódz, Bóg”                                                                                      /Andy Cloninger/ 

 


