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VIII Niedziela zwykła 
Ewangelia według św. Mateusza (6, 24 – 34) 
 

„Jezus powiedział do swoich uczniów: Nikt nie moŜe dwom panom 
słuŜyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie 
miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie moŜecie 
słuŜyć Bogu i mamonie. Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się 
zbytnio o swoje Ŝycie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym 
się macie przyodziać. CzyŜ Ŝycie nie znaczy więcej niŜ pokarm, a ciało 
więcej niŜ odzienie? Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: nie sieją ani 
Ŝną i nie zbierają do spichlerzy, a Ojciec wasz niebieski je Ŝywi. CzyŜ wy nie jesteście waŜniejsi niŜ 
one? Kto z was przy całej swej trosce moŜe choćby jedną chwilę dołoŜyć do wieku swego Ŝycia? A o 
odzienie czemu się zbytnio troszczycie? Przypatrzcie się liliom na polu, jak rosną: nie pracują ani 
przędą. A powiadam wam: nawet Salomon w całym swoim przepychu nie był tak ubrany jak jedna z 
nich. Jeśli więc ziele na polu, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, 
to czyŜ nie tym bardziej was, małej wiary? Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie: co będziemy 
jeść? co będziemy pić? czym będziemy się przyodziewać? Bo o to wszystko poganie zabiegają. Prze-
cieŜ Ojciec wasz niebieski wie, Ŝe tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo 
Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Nie troszczcie się więc zbytnio o 
jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy.” 
 

óg jest Ojcem troskliwym, które swoje ojco-
stwo w stosunku do stworzeń, a nade 

wszystko względem człowieka wypowiada nie-
ustannie poprzez dzieła Opatrzności. Świadczą o 
tym słowa Chrystusa z dzisiejszej Ewangelii: 
„Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: nie sieją 
ani Ŝną i nie zbierają do spichlerzy, a Ojciec wasz 
niebieski je Ŝywi. CzyŜ wy nie jesteście waŜniejsi 
niŜ one? Jeśli wi ęc ziele na polu, które dziś jest, a 
jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przy-
odziewa, to czyŜ nie tym bardziej was, małej 
wiary? PrzecieŜ Ojciec wasz niebieski wie, Ŝe 
tego wszystkiego potrzebujecie” (Mt 6,26.30.32). 
Bóg, który jest źródłem wszelkiego dobra w dzie-
le stworzenia, jest teŜ nieustającą Opatrznością 
świata i człowieka. Nieustannie chce tego, aby 
dobra, jakie powołał do istnienia, były udziałem 
stworzeń, a w szczególności udziałem człowieka, 
bo wszakŜe człowieka szczególnie wyróŜnił 

wśród wszystkich stworzeń widzialnego świata. 
Od początku otoczył człowieka szczególną miło-
ścią. A miłość ta ma cechy ojcowskie i zarazem 
macierzyńskie... Słuchamy słów Ewangelii dzi-
siejszej czasem jakby z niedowierzaniem. CzyŜ 
człowiek moŜe „nie troszczyć się o swe Ŝycie” 
(po. Mt 6,25)? JednakŜe Boski Nauczyciel nie 
mówi: „nie troszczcie się”, ale „nie troszczcie się 
zbytnio”. Nie zaleca lekkomyślnej beztroski, ale 
wskazuje na właściwą hierarchię wartości. Klu-
czem do zrozumienia tych wszystkich porównań: 
o liliach polnych, o trawie, o ptakach niebieskich 
jest właśnie to zdanie: „Starajcie się naprzód o 
królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to 
wszystko będzie wam dodane”. Sprawiedliwość 
królestwa BoŜego jest dobrem nieporównanie 
wyŜszym w stosunku do wszystkiego, o co czło-
wiek moŜe zabiegać, słuŜąc mamonie. 

św. Jan Paweł II 
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Poniedziałek – 27 lutego 2017        Mk 10,17-27 
   630   Za †† rodziców Edwarda i Matyldę, brata Karola, †† z rodziny Brachaczek i Schattke, po-

krewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące 
   900   Za †† Jadwigę, rodziców z obu stron, szwagra Jana i ciotkę Stefanię 
      Całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu 
 1800 1. Za †† rodziców Ludwikę i Czesława Nowodworskich, dziadków z obu stron i wszystkich 

†† z rodziny 
   2. Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z okazji 40. rocznicy urodzin 

BoŜeny o BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny Kołdońskich i CzyŜ 
Wtorek – 28 lutego 2017        Mk 10,28-31 
   630 1. W intencji Marii i Henryka z okazji 30. rocznicy ślubu z podziękowaniem za otrzymane 

łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 
   2. Za †† matkę Stefanię Drab w 7. rocznicę śmierci, ojca Stanisława, siostrę Irenę i szwagra 

Alfreda o spokój ich dusz i za dusze w czyśćcu cierpiące 
   800   W języku niemieckim: Für verstorbene Eltern Georg, Marta Runge, Bruder Ginter, Großel-

tern, mit der Bitte um die ewige Seligkeit 
      Całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu 
 1800 1. Za †† rodziców Feliksa i Monikę Kiszka, teściów Edwarda i Emilię Leksza oraz za †† z 

domu Kiszka, Leksza, Konieczko 
   2. Zbiorowa za zmarłych zalecanych: za † mamę Marię Januszewską w 1. rocznicę śmierci, † 

ojca Bolesława, †† dziadków z obu stron, za † Jana Weselaka (od rodziny Gałków), za † 
Hieronima Dratwa (od pracowników PLK –Stacja Racibórz), za † Józefa Bednarskiego w 
30. dzień po śmierci, za † Edeltraudę Kowol w 30. dzień po śmierci, za † Krystynę Stańdo 
w 30. dzień po śmierci, za † Gintera Dwuleckiego (w 30. dzień od lokatorów z ulicy Po-
mnikowej 22), do Miłosierdzia BoŜego za †† ojców Antoniego Krzykała  i Józefa Czekała 
w rocznicę ich urodzin i za †† z rodziny, za † męŜa Krystiana Krautwurst  i †† rodziców z 
obu stron, za †† rodziców Jadwigę i Rajnholda, siostrę Beatę Miler, chrzestną Paulinę 
Kubek, rodziców Annę i Teofila Depta, chrzestną Marię Szarf oraz za dusze w czyśćcu 
cierpiące; za † mamę GraŜynę w 17. rocznicę śmierci 

      Adoracja Najświętszego Sakramentu (do godz. 21.oo dla osób pracujących) 
Środa – 1 marca 2017 – Popielec      Mt 6,1-6.16-18 
   630   W intencji rodziny Noworytów z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe 

błogosławieństwo i zdrowie 
   900   Za † mamę Marię Wilsz w 1. rocznicę śmierci, †† z rodziny Wilsz i Kot 
 1630   Szkolna Za †† Urszulę Droździel oraz Romana Szczukiewicz 
 1800   Za † męŜa Jana w 29. rocznicę śmierci, †† trzech braci, siostrę Katarzynę, pokrewieństwo, 

rodziców Indeka, Solich 
I Czwartek miesiąca – 2 marca 2017       Łk 9,22-25 
   630 1. Do Miłosierdzia BoŜego za †† mamę Helenę, zaginionego ojca Waltra, i dziadków z obu stron 
   2. Za † Hieronima Dratwa (od lokatorów z ulicy Pomnikowej 22) 
 1700   Modlitwa Rycerstwa Niepokalanej 
 1730   Godzina święta 
 1800 1. O powołania kapłańskie, misyjne i zakonne oraz o zachowanie powołań (od wspólnoty 

modlącej się za kapłanów „Margaretka”) oraz w intencji Liturgicznej SłuŜby Ołtarza 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za †† ciocię Franciszkę, wujka Józefa, dziadków z obu stron, syna 

Eugeniusza, koleŜanki Małgorzatę i Leokadię, kuzynkę Jadwigę 
I Piątek miesiąca – 3 marca 2017       Mt 9,14-15 
   630   Za †† rodziców Marię i Maksymiliana Sternadel, dwóch braci, córkę Gizelę Raczek w 7. 

rocznicę śmierci, †† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące 
   900   Za † mamę Annę Jasion w rocznicę śmierci, †† ojca Antoniego, brata Tadeusza, bratową 

Reginę i †† z rodzin Jasion i Fryc 
      Droga KrzyŜowa 
 1500   Koronka do BoŜego Miłosierdzia (Adoracja do wieczornej Mszy) 
 1730   NaboŜeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa 
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 1800 1. W intencji Parafian i wszystkich czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa  
   2. Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z podzię-

kowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla 
Agnieszki z okazji 65. rocznicy urodzin oraz dla całej rodziny 

      Droga KrzyŜowa 
 1900   Spotkanie formacyjne dla młodzieŜy (po Drodze KrzyŜowej)  
I Sobota miesiąca – 4 marca 2017 – św. Kazimierza, królewicza  Łk 12,35-40 
   630 1. Za wstawiennictwem Matki BoŜej RóŜańcowej w intencji członków śywego RóŜańca 
   2. Z okazji 85. rocznicy urodzin Józefa Szmit z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą 

o BoŜe błogosławieństwo, opiekę Matki Boskiej i zdrowie dla całej rodziny 
 1600   Adoracja Najświętszego Sakramentu 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o 

zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla męŜa Kazimierza z okazji imienin oraz dla całej rodziny 
   2. Za † ojca Alojzego, †† teściów Stanisławę i Wacława, rodziców Lamczyk, Renate Krzikal-

la i wszystkich †† z rodziny 
 2000   W klasztorze Annuntiata Czuwanie dla młodzieŜy 
I Niedziela Wielkiego Postu – 5 marca 2017   Rdz 2,7-9;3,1-7; Rz 5,12-19; Mt 4,1-11 
   700 1. Za †† z rodzin Benek i Kasza 
   2. W intencji Janusza z okazji 60. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla solenizanta i dla całej rodziny 
   830   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900   W j. łacińskim Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej 

Pomocy o opiekę i zdrowie dla córki Janiny z okazji kolejnej rocznicy urodzin 
 1030   Za † Eugenię Jabłońską w 2. rocznicę śmierci, † Franciszka Jabłońskiego i za †† z obu stron 
 1200   W intencji dzieci przyjmujących sakrament chrztu świętego: Przemysław Tomasz Tarapa-

ta, Sara Sylwia Lach – Urbas, Amelia Rzodeczko, Julia Rzodeczko 
 1630   RóŜaniec za młode pokolenie 
 1715   Gorzkie śale z kazaniem pasyjnym 
 1800   Za † Tadeusza Szembel w 7. rocznicę śmierci 
W tym tygodniu modlimy się: o dobre przygotowanie do Wielkiego Postu 
 

• Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy Tydzień Modlitw o Trzeźwość w narodzie. 
• Dzisiaj zapraszamy jeszcze na godz. 1700 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na 

godz. 1730 na nieszpory niedzielne. 
• Dzisiaj wieczorem w kaplicy pod kościołem od 1900 Wieczór Filmowy i projekcja filmu „Histo-

ria Marii” opowiadającego o głuchej i niewidomej dziewczynie. 
• Dzisiaj (od 1300), a takŜe w poniedziałek (od 930) i wtorek całodzienna Adoracja Najświętszego 

Sakramentu. We wtorek Adoracja takŜe po wieczornej Mszy Świętej z myślą o osobach dłuŜej 
pracujących. Spróbujmy w tych dniach znaleźć czas na modlitewne przygotowanie się do Wiel-
kiego Postu. 

• W poniedziałek o 2000 próba scholi. 
• We wtorek o godz. 1530 spotkanie Klubu Seniora, o 1800 próba chóru. 
• Od środy, 1 marca rozpoczyna się okres Wielkiego Postu. Msze Święte w środę popielcową o 

godz. 630, 730, 900, 1630 (szkolna) i 1800. Tego dnia obowiązuje nas post ścisły, tzn. ilościowy i ja-
kościowy. W okresie Wielkiego Postu winniśmy powstrzymać się od udziału w zabawach. 

• Zachęcamy do skorzystania w sakramentu pokuty na rozpoczęcie czasu Wielkiego Postu Oka-
zja do spowiedzi: 
         - w niedzielę od godz. 1700 
         - w poniedziałek i wtorek do 900 oraz od 1700 
    - we wtorek wieczorem w czasie wieczornej Adoracji (do 2100) 
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• W czwartek, 2 marca, o 1700 spotkanie modlitewne Rycerstwa Niepokalanej. 
• Tego dnia przypada takŜe I czwartek miesiąca. O 1730 Godzina Święta. 
• W czwartek nie będzie Mszy szkolnej (zapraszamy w środę). w tym tygodniu spotkań dla dzieci 

komunijnych. 
• W I piątek miesiąca o 1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia (Adoracja do wieczornej Mszy), o 

1730 naboŜeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa.  
• W piątki Wielkiego Postu zapraszamy na NaboŜeństwa Drogi KrzyŜowej po Mszy o 900 oraz po 

Mszy wieczornej. 
• MłodzieŜ zapraszamy na wieczorną Drogę KrzyŜową, a po niej na spotkanie formacyjne.  
• Przypomnijmy, Ŝe w okresie Wielkiego Postu moŜna uzyskać odpust zupełny (pod zwykłymi 

warunkami): 
          - za poboŜne odprawienie Drogi KrzyŜowej (codziennie) 
          - za udział w Gorzkich śalach (raz w tygodniu) 
          - w kaŜdy piątek Wielkiego Postu za odmówienie po Komunii modlitwy Oto ja dobry  
            i najsłodszy Jezu  
• W sobotę, 4 marca w klasztorze Annuntiata Wielkopostne Czuwanie dla młodzieŜy. Rozpoczę-

cie o 2000. 
• RównieŜ w sobotę, 4 marca o 1900 w domu katechetycznym rozpocznie się przygotowanie dla 

dorosłych do bierzmowania. Przyjęcie tego sakramentu będzie moŜliwe w maju. 
• W sobotę msza św. o godz. 630 w intencji Członków śywego RóŜańca. Po Mszy Świętej zmiana 

tajemnic oraz RóŜaniec. 
• W sobotę od godz. 730 odwiedziny chorych. Zgłoszenia w kancelarii lub zakrystii. 
• W sobotę od godz. 1600 Adoracja Najświętszego Sakramentu.  
• W przyszłą niedzielę o godz. 1200 udzielany będzie sakrament chrztu świętego. Nauka przed-

chrzcielna dla rodziców i chrzestnych w sobotę o godz. 1900. 
• W niedziele Wielkiego Postu zapraszamy na godz. 1715 na NaboŜeństwo Gorzkich śali. 
• MłodzieŜ z klas III gimnazjum, która w naszej parafii przygotowuje się do bierzmowania za-

praszamy na spotkanie weekendowe na Górę św. Anny. Spotkanie będzie nosić nazwę „Łado-
warka” i w tre ści będzie takŜe słuŜyło przygotowaniu do bierzmowania. Spotkanie odbędzie się 
od 17 do 19 marca w Domu Pielgrzyma na Górze św. Anny. PoniewaŜ bardzo zaleŜy nam na 
uczestnictwie prosimy rodziców o zachętę młodzieŜy. Koszt 100 zł. Zgłoszenia u ks. Kamila. 

• Obecnie w kinie Bałtyk wyświetlane są dwa filmy godne uwagi: „Milczenie” oraz „Zerwany kłos” 
o bł. Karolinie (4 i 5 marca o 1400). 

• Przed kościołem do nabycia ksiąŜka o Fatimie i objawieniach. 
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii; z przyszłej niedzieli na potrzeby 

Seminarium Duchownego i Kurii Diecezjalnej. 
• Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”. W sposób 

szczególny dziękujemy za ofiary remontowe złoŜone w ubiegłą niedzielę. Zebrano kwotę 6800 zł. 
Kino to medium oparte przede wszystkim na obrazie, w drugiej 
kolejności na dźwięku. Film jest więc skazany na bycie zaled-
wie ułomnym pośrednikiem ludzkiego doświadczenia. Dlatego 
kiedy jakiś reŜyser zechce opowiedzieć o nie-widzeniu i nie-
słyszeniu, staje przed nie lada wyzwaniem. Wśród narzędzi 
filmowej mimikry nie ma bowiem instrumentu oddającego 
wraŜenia dotyku, smaku czy zapachu. Zostaje jedynie obserwa-
cja z zewnątrz, ewentualnie zdanie się na narzędzia myślenia 
abstrakcyjnego: metaforę, wyobraźnię. I wiarę. "Historia Ma-
rii " jest właśnie takim przypadkiem. To inspirowana prawdzi-
wymi wydarzeniami opowieść o Marie Heurtin, niewidomej i 
niesłyszącej od urodzenia dziewczynce, która pod koniec XIX 
wieku trafiła do prowadzonego przez zakonnice ośrodka dla 
głuchoniemych. Dzięki poświeceniu jednej z sióstr, Marguerit-

te, udało się przywrócić dziewczynkę światu, uspołecznić ją, nauczyć języka migowego i alfabetu. Nie 
było to jednak łatwe. Margueritte musiała odpowiedzieć sobie na pytanie, jak opisać Ŝyjącemu w ciszy 
i ciemności dziecku świat, do którego ma ono ograniczony dostęp? (opis za webfilm.pl). Zapraszamy 
dziś na godz. 19.00 do kaplicy pod kościołem. 


