Refleksja
„Nie bądźcie zgorszeniem ani dla Żydów, ani dla Greków, ani dla Kościoła Bożego,
podobnie jak ja, który się staram przypodobać wszystkim pod każdym względem,
szukając nie własnej korzyści, lecz dobra wielu, aby byli zbawieni”.
Czy komuś jeszcze przeszkadza, że po sąsiedzku mieszka młoda para bez sakramentu
małżeństwa? „Takie czasy, co zrobić?”. Czy rozpadające się z hukiem małżeństwo
staje się dla krewnych i przyjaciół wyrzutem sumienia? Czy mieszkająca na tej samej
ulicy samotna i biedna starsza pani jakkolwiek prowokuje nas do myślenia, albo
działania? Wszystkie te sytuacje powinny w jakimś stopniu być dla nas gorszące. Czy
jednak o takie zgorszenie w Biblii chodzi?
Arcybiskup Grzegorz Ryś podpowiada, że zgorszyć kogoś to dosłownie „uczynić go
gorszym”. Chodzi więc o zachowanie, które nie pomoże bliźniemu na drodze do
świętości, w jakiejś mierze osłabi jego wolę, zjednoczenie z Chrystusem, albo
i zdolność do kochania. Choć nasz świat jest naszpikowany małymi kompromisami ze
złem, to czy łatwo jest zgorszyć bliźniego w tym właściwym sensie?
Zdarza się, że unikanie zgorszenia powoli przeradza się w styl życia, który można
streścić w haśle „bo co ludzie powiedzą?”. Od tego już krótka droga do postawy, którą
papież Franciszek nazywa duchową światowością, która „polega na szukaniu chwały
ludzkiej i osobistych korzyści zamiast chwały Pana” i „łączy się ze staraniem
o zachowanie pozorów”.
Podejmując małe i wielkie decyzje nie myślmy w kategoriach czy coś wypada nam
zrobić, czy nie wypada, ale przede wszystkim niech nam leży na sercu nasze i bliźnich
zbawienie. Czasem czegoś zrobić nie wypada, ale trzeba ze względu na przyjaźń
z Jezusem.

Nauczanie papieskie o Eucharystii
„Niech dusze chrześcijan będą jak gdyby ołtarzami, na których odżywają kolejno różne
momenty Ofiary składanej przez Najwyższego Kapłana: a więc ból i łzy, które
zmywają i odkupują grzechy; modlitwa zwrócona do Boga a wznosząca się aż do
nieba; oddanie i poświęcenie siebie samego, dokonane duchem ochoczym, hojnym
i gorliwym; a wreszcie najściślejsze zjednoczenie, w którym siebie i sprawy swoje
zdajemy na Boga i w Nim spoczywamy; gdyż rdzeniem religii jest naśladować Tego,
którego wielbisz” (Pius XII).
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Pewnego dnia przyszedł do Jezusa
trędowaty i upadając na kolana, prosił Go:
„Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”.
Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go
i rzekł do niego: „Chcę, bądź
oczyszczony”. Natychmiast trąd go
opuścił i został oczyszczony. Jezus surowo
mu przykazał i zaraz go odprawił ze
słowami: „Uważaj, nikomu nic nie mów,
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.
(Mk 1,40-45)
W Chrystusie, cokolwiek czynimy, wszystko na chwałę Bożą czynimy. Dlatego
staramy się przypodobać wszystkim pod każdym względem, szukając nie własnej
korzyści, lecz dobra wielu, aby byli zbawieni. Tylko to, co czynimy na chwałę Bożą
i dla dobra innych ludzi, pozostanie na wieki. Bóg szuka takich, którzy oddają Mu
cześć w duchu i w prawdzie. I Bóg błogosławi takich, którzy we wszystkim starają się,
aby inni mogli dostąpić zbawienia. Szukamy zawsze najpierw Królestwa Bożego.
Szukamy chwały Boga i zbawienia innych.
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i jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego członków tej wspólnoty parafialnej.

LITURGIA TYGODNIA
Poniedziałek – 15.02
700 Za † Adama Józefczyk.
00

18

1) Za †† Piotra Mitek, córkę Annę Mitek, rodziców Zofię i Franciszka
Wołoszyn, teściów Jakuba i Paulinę Mitek, †† z pokrewieństwa z obu stron.
2) Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Piotra Kottysch z okazji 50. rocznicy
urodzin.

Wtorek – 16.02
700 Za † Adama Józefczyk.
00

18

1) Za † Józefa Gut – od mieszkańców z ul. Ks. Duszy 20 i 22.
2) Za † Ryszarda Oniszczuk w 30. dzień po śmierci – od córki Pauliny.

Środa – 17.02; Środa Popielcowa.
700 Za †† Edwarda Pluta, rodziców Genowefę i Bronisława Burak, pokrewieństwo
Pluta i Burak oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
815 Za †† rodziców Zofię i Józefa Łachut, teściów Jadwigę i Adama Wójcik,
†† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące.
1630 Za † Adama Józefczyk.
1800 Za † Teresę Danek w 30. dzień po śmierci.

Czwartek – 18.02
700 Za † Adama Józefczyk.
1800 1) Za †† rodziców Józefa i Barbarę Zawadowicz, czterech braci, trzy bratowe,
męża Witolda Jadeszko, Józefa i Gabrielę Jadeszko, ich syna, córkę i dwóch
zięciów oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Za † Zofię Dikta – od Krzysztofa z rodziną.

Piątek – 19.02
700 Za † Adama Józefczyk.
730

Droga krzyżowa.

15

Droga krzyżowa.

00

1) Za † Jana Harchut w 1. rocznicę śmierci.
2) Za † Wojciecha Rejmońciaka.
3) Za † Małgorzatę Segeth w 30. dzień po śmierci.

17
18

Sobota – 20.02
700

Za † ciocię Celestynę w 40. rocznicę śmierci, jej †† synów i dwóch mężów,
†† z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

1800 1) Za † Adama Józefczyk.
2) Za † Józefa Gut – od mieszkańców z ul. Ks. Duszy 20 i 22.

Niedziela – 21.02 – I Wielkiego Postu.
700 Do Bożego Miłosierdzia za † Krzysztofa Spałek.
815 Do Bożej Opatrzności (…) z okazji urodzin siostry Doroty i bratowej Teresy.

945 Za † Adama Józefczyk.
1115 Do Anioła Stróża w intencji dziecka przyjmującego chrzest: Fabian Jan
Pietrasz.
1615 Gorzkie Żale.
1700 Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 50. rocznicy urodzin Mirosława
Jurczyszyn.

OGŁOSZENIA
 Dziś po Mszy św. o godz. 1115, w poniedziałek i we wtorek po Mszy św. o godz.
700, rozpoczęcie Adoracji Najświętszego Sakramentu. Zakończenie nabożeństwem
dziś o godz. 1630, w poniedziałek i wtorek o godz. 1745.
W poniedziałek i we wtorek o godz. 1300 adorację prowadzi Mniejszość
Niemiecka.
O poprowadzenie pozostałych godzin adoracji prosimy Róże Różańcowe.
 W Środę Popielcową rozpoczynamy okres Wielkiego Postu. Msze św. o godz. 700,
815, 1630 i 1800. Przypominamy, że w tym dniu obowiązuje post ścisły.
 W czwartek o godz. 2000 w kościele spotkanie dla rodziców i dzieci
pierwszokomunijnych w celu zamówienia strojów (pobierana będzie zaliczka
w wysokości 50 zł).
 W przyszłą niedzielę o godz. 1115 Msza św. chrzcielna.
 Zachęcamy do udziału w nabożeństwach: Drogi Krzyżowej w piątki po Mszy św.
porannej ok. godz. 730 i o godz. 1715, a także w Gorzkich Żalach z kazaniem
pasyjnym w niedzielę o godz. 1615 (Wypominki można składać w zakrystii).
 Kolekty: dzisiejsza i w przyszłą niedzielę i środę popielcową przeznaczone są na
potrzeby parafialne. W przyszłą niedzielę zbiórka na remont organów. Za złożone
ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać!
 Serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy dbają o obejście naszego
kościoła i plebani(szczególnie za odśnieżanie!).
 Zwracamy się ponownie z prośbę o zgłaszanie się chętnych do przejęcia
obowiązków kościelnego w naszej parafii. Kandydatów zaprasza na rozmowę
ks. proboszcz w celu omówienia warunków posługiwania.

