
VI Niedziela 14.2.2021 (nr 363) Zwykła - 

Liturgia Słowa

Para�ia	Rzymsko-Katolicka	NMP	Królowej	Różańca	Św.

Parafia pw. NMP Królowej Różańca Świętego - Gdańsk Przymorze

Królowa Różańca
Biuletyn Parafialny

1.www.nmp.pl8.

poniedziałek - piątek 
(z wyjątkiem środy)
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Ogłoszenia dzuszpasterskie

I	czytane	
Księga Kapłańska (Kpł 13, 1-2. 45-46)
Tak powiedział Pan do Mojżesza i Aarona: „Jeżeli u kogoś na skórze ciała pojawi się 
nabrzmienie albo wysypka, albo biała plama, która na skórze jego ciała jest oznaką 
trądu, to przyprowadzą go do kapłana Aarona albo do jednego z jego synów kapłanów. 
Trędowaty, który podlega tej chorobie, będzie miał rozerwane szaty, włosy 
w nieładzie, brodę zasłoniętą i będzie wołać: „Nieczysty, nieczysty!”. Przez cały czas 
trwania tej choroby będzie nieczysty. Będzie mieszkał w odosobnieniu. Jego 
mieszkanie będzie poza obozem”.

II	czytane	
1 List do Koryntian (1 Kor 10,31-11,1)
Bracia: Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą 
czyńcie. Nie bądźcie zgorszeniem ani dla Z�ydów, ani dla Greków, ani dla Kościoła 
Bożego, podobnie jak ja, który się staram przypodobać wszystkim, nie szukając 
własnej korzyści, lecz dobra wielu, aby byli zbawieni. Bądźcie naśladowcami moimi, 
tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa.

Ewangelia	
Ewangelia wg św. Marka (Mk 1,40-45)
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 o�iarę, 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.

 Jesteśmy powołani do posiadania władzy nad światem i do używania jej. 
Pierwsze błogosławieństwo Boga względem człowieka obejmowało nakaz poddania 
sobie ziemi (por. Rdz 1,28). Stąd swoista potrzeba posiadania kontroli nad różnymi 
wydarzeniami, a ogólnie nad swoim życiem. Często odczuwamy dyskomfort, kiedy coś 
ma na nas wpływ, a my na to coś żadnego. Doskonałym, choć bolesnym, przykładem 

wezwanie do przeżywania Wielkiego Postu jako drogi nawrócenia, modlitwy 
i dzielenia się naszymi dobrami, niech nam pomoże powrócić naszą osobistą 
i wspólnotową pamięcią do tej wiary, która pochodzi od żywego Chrystusa, do nadziei 
ożywionej tchnieniem Ducha S�więtego i do miłości, której niewyczerpanym źródłem 
jest miłosierne serce Ojca.
Niech Maryja, Matka Zbawiciela, trwająca wiernie u stóp krzyża i w sercu Kościoła, 
wspiera nas swoją troskliwą obecnością, a błogosławieństwo Zmartwychwstałego 
niech towarzyszy nam w naszej wędrówce ku światłu Wielkiej Nocy.
Rzym,	u	Świętego	Jana	na	Lateranie,	11	listopada	2020	r.,	we	wspomnienie	
św.	Marcina	z	Tours
Franciszek

1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczyna się 54 Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Każdy 
z nas może mieć wkład w dzieło otrzeźwienia Narodu poprzez własną decyzję 
o rezygnacji z używania alkoholu przez pewien okres lub przez całe życie. Okazją ku 
temu jest zbliżający się okres Wielkiego Postu. 
2. W tym tygodniu – S� rodą Popielcową (17.02) – rozpoczynamy okres Wielkiego 
Postu. Tego dnia zapraszamy na Msze św. z posypaniem głów popiołem (na znak 
pokuty) będą odprawiane w górnym kościele o 6:30, 7:00 i 7:30, dodatkowe Msze św. 
o 9:00 i 17:00, wieczorna Msza św. o 18:30. W związku z pandemią Msze św. o godz. 
9.00, 17.00 i 18.30 będą odprawiane w górnym i dolnym kościele.
3. W S� rodę Popielcową i w każdy piątek Wielkiego Postu wszystkie Msze św. będą 
odprawiane w górnym kościele.
4. Przypominamy, że w S� rodę Popielcową osoby, które ukończyły 14. rok życia, są 
zobowiązane do zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. Natomiast 
osoby między 18. a 60. rokiem życia, oprócz wstrzemięźliwości od pokarmów 
mięsnych są zobowiązane do zachowania postu ścisłego. Post ścisły pozwala na 
jednorazowy posiłek do syta oraz na dwa skromne posiłki w ciągu dnia. 
5. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w każdy piątek o godz. 8:00 i 18:00, dla dzieci 
o godz. 17:00, dla młodzieży o godz. 19:30. 
6.	 Od przyszłego tygodnia w każdą niedzielę Wielkiego Postu zapraszamy na 
nabożeństwo Gorzkich Z� ali z kazaniem pasyjnym o godz. 18:00. 
7. W bibliotece para�ialnej  do nabycia prasa katolicka i biuletyn para�ialny.
8. Zmarli nasi para�ianie: + Maria Trzaska l.73, + Bożena Zmuda l.81, + Wanda 
Szymańska l.95, + Gertruda Karnat l.80, + Barbara Narewska l.84, + Kazimierz 
Rozmiarek l.92, + Mariusz Telewski l.54, + Zenon Kieliszczyk l.87, + Teresa Herman 
l.89, + Władysław Miotk l.82, + Antoni Jankowski l.89. Wieczny	odpoczynek	…

Potężna	broń	duchowa	–	modlitwy	do	św.	Michała	
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takiej sytuacji jest choroba.
 Słowo Boże dzisiaj odsłania nam dramat człowieka cierpiącego na trąd. 
Z jednej strony jest to choroba ciała, które obumiera za życia człowieka; z drugiej zaś 
strony jest to choroba bardzo zakaźna, która wymaga izolacji od społeczeństwa. Ma 
zatem wymiar osobisty i wspólnotowy.
 Pierwsze czytanie przenosi nas do Księgi Kapłańskiej, pełnej przepisów 
kultycznych i obyczajowych. Według wskazań Prawa podejrzenie trądu wymagało 
oględzin Mojżesza i Aarona, a więc przedstawiciela Boga i kapłana. Było to związane 
z wiedzą i autorytetem, jaki spoczywał na tych dwóch braciach i ich następcach. Jeśli 
chorobę potwierdzono, chorego oddzielano od społeczności, znakowano go 
odmiennym ubiorem, zakazywano przestrzegania higieny razem z mieszkańcami 
obozu, aby nie skazić wody, niemożliwym było też wypełnianie kultu przez niego. 
Możemy sobie tylko wyobrazić co czuła osoba z takim „wyrokiem”.
 Psalm koresponduje z powyższym czytaniem, ale pozornie mówi o czymś 
innym. Otóż opiewa wielką Bożą łaskawość, przejawiającą się w odpuszczaniu 
grzechów i darowaniu win. Ma to nas nakierować na duchowe znaczenie trądu, jakim 
jest grzeszność człowieka. Dalecy jesteśmy od prymitywnego interpretowania 
choroby jako kary za grzech. Raczej widzimy ją, także tak straszną jak trąd, jako wynik 
zepsucia stworzenia, tzw. grzechu świata. W takim stanie przychodzi nam rodzić się 
i żyć, podlegając cierpieniom, także niezawinionym.
 W drugim czytaniu św. Paweł podaje pewien aspekt życia wspólnotowego, 
dotyczący budowania relacji przy wspólnych posiłkach. Jedzenie jest czynnością 
równą wszystkim, niezależnie od pochodzenia i religii. Każdy musi się posilać. Apostoł 
widzi we wspólnocie stołu możliwość dawania świadectwa swoją postawą. Nawet 
najprostsze codzienne czynności, jeśli tylko są czynione z myślą o chwale Bożej, mogą 
być świadectwem miłości Boga do każdego człowieka. Paweł pisał swój list do 
Koryntu, do miasta portowego, z pewnością wielokulturowego i wieloreligijnego.
 Ewangelia, zgodnie z zamysłem lekcjonarza, koresponduje z pierwszym 
czytaniem. Oto Jezus spotyka trędowatego. W Bożym Synu jest moc i autorytet 
Pasterza i Kapłana, zapowiadane zaledwie przez Mojżesza i Aarona; ponadto jest 
w Nim moc przywracania życia, bo ma On je w sobie (por. J 1,4). Wiedział o tym chory 
i podchodząc do Jezusa pokornie wyznał wiarę w słowach „jeśli chcesz”. Tak zwraca się 
tylko ten, który wie, że nie ma, do tego, o którym wie, że ma i może udzielić. Owa prośba 
i sposób jej wypowiedzenia wzbudziły w Chrystusie litość. Uzdrowienie dokonało się. 
Odtąd owy człowiek wrócił do swoich sił, ale i przestał podlegać prawu grzechu 
i śmierci.
 Trochę niezrozumiałym może wydawać się polecenie Jezusa o nie sianiu 
rozgłosu. Wydawać by się mogło, że właśnie o to chodzi, aby jak najwięcej ludzi o Nim 
się dowiedziało i zostało uzdrowionych. Tymczasem Zbawiciel chce pozostać 
w ukryciu, żeby działać nie sensacyjnie i na rzecz ciała, ale w sercach ludzkich, aby 
odpuszczać grzechy. Zbawienie daje się rozpoznać przez odpuszczenie grzechów (por. 
Łk 1,77). Ponadto to dopiero początek Jego misji i nie wszyscy mieli okazję usłyszeć 
Dobrą Nowinę. Jeszcze nie nadeszła Jego godzina (por. J 2,4).

umacniają, dają pociechę, które pobudzają, a nie słów, które poniżają, zasmucają, 
drażnią, gardzą” (Enc. Fratelli tutti, 223). Czasami, by dać nadzieję, wystarczy być 
„człowiekiem uprzejmym, który odkłada na bok swoje lęki i pośpiech, aby zwrócić na 
kogoś uwagę, aby podarować uśmiech, aby powiedzieć słowo, które by dodało otuchy, 
aby umożliwić przestrzeń słuchania pośród wielkiej obojętności” (tamże, 224).
W skupieniu i cichej modlitwie, nadzieja jest nam dana jako natchnienie i wewnętrzne 
światło, które oświeca wyzwania i wybory związane z naszym powołaniem: dlatego 
istotne jest, aby zebrać się w sobie do modlitwy (por. Mt 6, 6) i spotkać w ukryciu Ojca 
czułości.
Przeżywać Wielki Post z nadzieją oznacza mieć świadomość, że w Jezusie Chrystusie 
jesteśmy świadkami nowego czasu, w którym Bóg „czyni wszystko nowym” (por. Ap 
21, 1-6). Oznacza, że mamy udział w nadziei Chrystusa, który oddaje swoje życie na 
krzyżu i którego Bóg wskrzesza trzeciego dnia, „zawsze gotowi do obrony wobec 
każdego, kto domaga się od [nas] uzasadnienia tej nadziei, która w [nas] jest” (1 P 3, 
15).
3. Miłość, przeżywana jako naśladowanie Chrystusa, z uwagą i współczuciem dla 
każdego, jest najwyższym wyrazem naszej wiary i nadziei.
Miłość cieszy się, widząc kiedy inny wzrasta. Oto, dlaczego cierpi, gdy bliźni jest 
w udręce: samotny, chory, bezdomny, pogardzany, w potrzebie… Miłość jest porywem 
serca, który sprawia, że przekraczamy samych siebie i który stwarza więź 
wzajemnego dzielenia się i komunii.
„Zaczynając od «miłości społecznej», można podążać w kierunku cywilizacji miłości, 
do której wszyscy możemy czuć się powołani. Miłość, z jej uniwersalnym 
dynamizmem, może budować nowy świat, ponieważ nie jest uczuciem jałowym, ale 
najlepszym sposobem na osiągnięcie skutecznych dróg rozwoju dla wszystkich” (Enc. 
Fratelli tutti, 183).
Miłość jest darem, który nadaje sens naszemu życiu i dzięki któremu ludzi 
pozbawionych środków do życia uważamy za członków naszej rodziny, przyjaciół 
i braci. Niewiele, jeśli jest dzielone z miłością, nigdy się nie kończy, ale staje się rezerwą 
życia i szczęścia. Tak było z mąką i oliwą wdowy w Sarepcie, która o�iarowuje 
podpłomyk prorokowi Eliaszowi (por. 1 Krl 17, 7-16); oraz z bochenkami, które Jezus 
błogosławi, łamie i daje uczniom, aby rozdawali tłumom (por. Mk 6, 34-44). Tak dzieje 
się z naszą jałmużną, małą czy dużą, o�iarowaną z radością i prostotą.
Przeżywanie Wielkiego Postu miłości oznacza opiekę nad tymi, którzy cierpią, są 
opuszczeni lub udręczeni z powodu pandemii Covid-19. W kontekście wielkiej 
niepewności jutra, pamiętając o słowie skierowanym przez Boga do swego Sługi: „Nie 
lękaj się, bo cię wykupiłem” (Iz 43, 1), o�iarujmy wraz z naszym gestem miłości słowo 
ufności, i sprawmy, by bliźni poczuł się kochany przez Boga jak dziecko.
„Tylko spojrzenie, którego perspektywa została przekształcona miłością, prowadzi 
do pojęcia godności drugiego człowieka; ubodzy są uznani i docenieni w ich 
niezmiernej godności, poszanowani w swoim własnym stylu i kulturze, a zatem 
prawdziwie włączeni w społeczeństwo” (Enc. Fratelli tutti, 187).
Drodzy bracia i siostry, każdy etap życia jest czasem wiary, nadziei i miłości. To 

Objawienia Najświętszej Maryi Panny Matemblewo

Ogłoszenia dzuszpasterskie

Modlitwa powszechna - papież Klemens XI

RUT	-	ta,	która	była	towarzyszką	pełną	miłości



3.6.

Objawienia Najświętszej Maryi Panny Lourdes

Intencje Mszalne 15-21.2.2021

wyróżniających się umysłów, ale jest przesłaniem, które otrzymujemy i możemy 
zrozumieć dzięki mądrości serca otwartego na wielkość Boga, który nas kocha, zanim 
sami staniemy się tego świadomi. Tą Prawdą jest sam Chrystus, który przyjmując 
całkowicie nasze człowieczeństwo uczynił siebie Drogą – wymagającą, ale otwartą dla 
wszystkich – prowadzącą do pełni życia.
Post przeżywany jako doświadczenie wyrzeczenia prowadzi tych, którzy go 
praktykują w prostocie serca, do ponownego odkrycia daru Bożego i do zrozumienia 
prawdy o nas, jako stworzonych na Jego obraz i podobieństwo, i znajdujących w Nim 
spełnienie. Zgadzając się na ubóstwo i doświadczając go, ten kto pości, czyni siebie 
ubogim z ubogimi i „gromadzi” skarb otrzymanej i dzielonej z innymi miłości. Tak 
rozumiany i praktykowany post pomaga kochać Boga i bliźniego, ponieważ – jak uczy 
św. Tomasz z Akwinu – miłość jest poruszeniem, które skupia uwagę na drugim, 
uważając go „za jedno z samym sobą” (por. Enc. Fratelli tutti, 93).
Wielki Post to czas wiary, to znaczy: przyjęcia Boga w naszym życiu i umożliwienia Mu 
„zamieszkiwania” z nami (por. J 14, 23). Post oznacza uwolnienie naszej egzystencji od 
wszystkiego, co ją przytłacza, także od przesytu informacji – prawdziwych czy 
fałszywych – i od dóbr konsumpcyjnych, aby otworzyć drzwi naszego serca dla Tego, 
który przychodzi do nas ogołocony ze wszystkiego, ale „pełen łaski i prawdy” (J 1, 14): 
Syna Bożego, Zbawiciela.
2. Nadzieja jako “żywa woda”, która pozwala nam kontynuować naszą podróż.
Samarytanka, którą Jezus prosi, aby dała Mu się napić przy studni, nie pojmuje, kiedy 
mówi On, iż może o�iarować jej „żywą wodę” (J 4, 11). Na początku myśli ona 
naturalnie o zwykłej wodzie, Jezus natomiast ma na myśli Ducha S�więtego, którego da 
w ob�itości w Tajemnicy Paschalnej i który obdarowuje nas niezawodną nadzieją. Już 
w zapowiedzi swojej męki i śmierci Jezus zwiastuje nadzieję, gdy mówi: „a trzeciego 
dnia zmartwychwstanie” (Mt 20, 19). Jezus mówi nam o przyszłości otwartej na oścież 
przez miłosierdzie Ojca. Mieć nadzieję z Nim i dzięki Niemu, to wierzyć, że historia nie 
kończy się na naszych błędach, na naszej przemocy i niesprawiedliwości oraz na 
grzechu, który Miłość przybija do krzyża. Oznacza to czerpanie ojcowskiego 
przebaczenia z Jego otwartego serca.
W obecnym kontekście niepokoju, w którym żyjemy i w którym wszystko wydaje się 
kruche i niepewne, mówienie o nadziei może wydawać się prowokacją. Czas 
Wielkiego Postu jest jednak po to, aby z nadzieją zwrócić nasze spojrzenie ku 
cierpliwości Boga, który nadal troszczy się o swoje stworzenie, podczas gdy my często 
traktowaliśmy je źle (por. Enc. Laudato si', 32-33.43-44). Jest to nadzieja na 
pojednanie, do którego św. Paweł gorąco nas wzywa: „pojednajcie się z Bogiem” (2 Kor 
5, 20). Otrzymując przebaczenie w Sakramencie, który znajduje się w samym centrum 
naszego procesu nawrócenia, stajemy się z kolei krzewicielami przebaczenia: 
otrzymawszy je sami, możemy je o�iarować innym poprzez zdolność do prowadzenia 
troskliwego dialogu i przyjmowania postawy, która daje pociechę poranionym. Boże 
przebaczenie, także poprzez nasze słowa i gesty, pozwala nam przeżywać Wielkanoc 
braterstwa.
W Wielkim Poście bądźmy bardziej czujni, aby używać „słów otuchy, które koją, 

 Uzdrowiony nie usłuchał. To było do przewidzenia. Przez to stała się rzecz 
niezwykła – Chrystus i trędowaty zamienili się miejscami: Chory odzyskuje zdrowie 
i życie społeczne, a S�więty Boży Syn staje się jak trędowaty, przebywając odtąd na 
odludziu, poza miastem.
 Tak realizują się słowa Izajasza: „On się obarczył naszym cierpieniem, On 
dźwigał nasze boleści” (Iz 53,4). To początek dzieła zbawienia, które w pełni dokona 
się na krzyżu, kiedy Pan weźmie na siebie nasze grzechy, aby zadać im śmierć 
i zmartwychwstać już bez nich.

ks.	Krystian	Wilczyński

PONIEDZIAŁEK	15.02.2021
6:30  + Jan 
6:30  + Henryk Kruczkowski w miesiąc po pogrzebie
7:00  ++ Zmarli z rodziny Liedtke, Kańskich i Nowickich
7:00  + Kazimierz Kukliński w miesiąc po pogrzebie
7:30  ++ Jan Majkowski w 6. rocznicę śmierci, Helena, Michał i Józef Majkowscy 
7:30  + Janina Trafalska (17)
18:30  ++ Józef, Helena, Agnieszka, Jan Tiszer 
18:30  ++ Krystna Pudzianowska w 14. rocznicę śmierci, jej mąż Marian i dziadkowie 
 z obojga stron

WTOREK	16.02.2021
6:30  + Zo�ia Siwek w miesiąc po pogrzebie
6:30 
7:00  ++ Rodzice: Danuta i Jerzy Paluszyńscy
7:00  ++ Gerard Wróbel w 1. rocznicę śmierci o życie wieczne dla niego oraz 

zmarłych członków rodziny
7:30  ++ Helena, Florian i zmarli z rodziny
7:30  ++ Zmarli z rodziny Liedtke, Kańskich i Nowickich
18:30  ++ Krystyna w `14. rocznicę śmierci, Marian w 32. rocznicę śmierci, Marian 

Leszek w 7. rocznicę śmierci i dziadkowie z obojga stron 
18:30  + Janina Trafalska (18) 

ŚRODA	POPIELCOWA	17.02.2021
6:30  + Elżbieta Szczepańska w miesiąc po pogrzebie
6:30  
7:00  + Antoni Leśniewski w miesiąc po pogrzebie
7:00  O wszelkie łaski i błogosławieństwo dla zięcia Clemensa z okazji urodzin 
7:30  ++ O życie wieczne dla rodziców i rodzeństwa z obojga stron dla rodziny Blok 
 i Mażul
7:30  ++ Rodzice: Józef i Anna oraz rodzeństwo Irena, Janina i Wacław
9:00  Za przyczyną Matki Bożej Nieustającej Pomocy prosimy o miłość i zgodę 

„Zdrowaś	Maryjo”	czy	„Zdrowaś	Mario”?

Dekalog	-	V	przykazanie



4. 5.

w rodzinie, prace, zdrowie i umocnienie wiary w rodzinie
17:00  ++ Zo�ia i Kazimierz Skrzypniak, Michał Czaban i zmarli z obu rodzin 
18:30  ++ Zmarli z rodziny Liedtke, Kańskich i Nowickich
18:30  + Janina Trafalska (19)

CZWARTEK	18.02.2021
6:30  
6:30  
7:00  ++ Hildegarda Janicka w 11. rocznicę śmierci i zmarli z rodziny
7:00  ++ Antonina Sodol w 22. rocznice śmierci, Antonina Szymańska w 35. rocznicę
 śmierci
7:30  ++ O życie wieczne dla Teo�ila Budych w 19. rocznicę śmierci oraz za rodziców

 i rodzeństwo z obojga stron 
7:30  + Janina Trafalska (20)
18:30  ++ Mąż Wiktor Stachowiak w 3. rocznicę śmierci
18:30  ++ Zmarli z rodziny Liedtke, Kańskich i Nowickich

PIĄTEK	19.02.2021
6:30 + Czesław Woźniak w miesiąc po pogrzebie
6:30  + Artur Michoń w miesiąc po pogrzebie
7:00  + Jarosław Szczęsnowicz w miesiąc po pogrzebie
7:00  + Tadeusz Klepacz w miesiąc po pogrzebie
7:30  + Joanna i Józef Jabłońscy
7:30  + Barbara Susdorf – intencja od sąsiadów
18:30  ++ Zmarli z rodziny Liedtke, Kańskich i Nowickich
18:30  + Janina Trafalska (21)

SOBOTA	20.02.2021
6:30  ++ Marianna Kelsz w 9. rocznicę śmierci, Franciszka (ona) Kelsz w 26. rocznicę
 śmierci
6:30  
7:00  ++ Zmarli z rodziny Liedtke, Kańskich i Nowickich
7:00 + Paweł Lewczuk 
7:30 + Edwin Stachowicz
7:30 + Janina Trafalska (22)
7:30 ++ Stefan Drzonkowski w 1. rocznicę śmierci, Bogusław Drzonkowski w 25.
 rocznicę śmierci
18:30 ++ Teresa Leśniewska w 2. rocznicę śmierci

1	NIEDZIELA	WIELKIEGO	POSTU	21.02.2021
GO� RNY KOS�CIO� Ł
8:00 ++ Zmarli z rodziny Liedtke, Kańskich i Nowickich
9:30 ++ Ignacy Urbański w 2. rocznicę śmierci, rodzice z obojga stron i rodzeństwo 

11:00 Za para�ian
12:30 ++ Erwin Miszker w 8. rocznicę śmierci i rodzice z obojga stron
16:00 ++ Irena Hanusin w 4. rocznicę śmierci i Andrzej Hanusin, rodzice z obojga
 stron
19:00 + Janina Trafalska (23) 

DOLNY KOS�CIO� Ł
6:30 + Barbara Szymańska w 1. rocznicę śmierci
8:00 + Zo�ia Lipińska w 5. rocznicę śmierci
9:30 ++ Rodzice: Pelagia, Kazimierz i Stanisław oraz zmarli z rodziny 
11:00 Dziękczynna w 90. rocznicę urodzin Marianny z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej na dalsze lata
12:30 ++ Andrzej Ramczykowski w 3. rocznicę śmierci i rodzice z obojga stron

„Oto	idziemy	do	Jerozolimy…”	(Mt	20,	18)
Wielki	Post:	czas	na	odnowę	wiary,	nadziei	i	miłości

Drodzy bracia i siostry,
zapowiadając uczniom swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie, aby wypełnić wolę 
Ojca, Jezus ukazuje im głęboki sens swojej misji i wzywa ich do zjednoczenia się z nią 
dla zbawienia świata.
Podążając wielkopostną drogą, która prowadzi nas do uroczystości wielkanocnych, 
pamiętajmy o Tym, który „uniżył samego siebie, czyniąc się posłusznym aż do śmierci 
i to śmierci krzyżowej” (Flp 2, 8). W tym czasie nawrócenia odnówmy naszą wiarę, 
zaczerpnijmy „żywej wody nadziei” i przyjmijmy z otwartym sercem miłość Boga, 
która przemienia nas w braci i siostry w Chrystusie. W Noc Paschalną odnowimy 
przyrzeczenia naszego Chrztu, aby odrodzić się jako nowi mężczyźni i nowe kobiety, 
dzięki działaniu Ducha S�więtego. Jednak sama wielkopostna wędrówka, podobnie jak 
cała chrześcijańska droga, jest już w całości oświetlona światłem Zmartwychwstania, 
które ożywia uczucia, postawy i wybory tych, którzy chcą naśladować Chrystusa.
Post, modlitwa i jałmużna, przedstawione przez Jezusa w Jego kazaniu (por. Mt 6, 1-
18), są warunkami i znakami naszego nawrócenia. Droga ubóstwa i wyrzeczenia 
(post), spojrzenie i gesty miłości wobec zranionego człowieka (jałmużna) oraz 
synowski dialog z Ojcem (modlitwa) pozwalają nam wcielić w życie szczerą wiarę, 
żywą nadzieję i czynną miłość.
1. Wiara wzywa nas do przyjęcia Prawdy i do stania się jej świadkami przed Bogiem 
i przed wszystkimi naszymi braćmi i siostrami.
W tym czasie Wielkiego Postu przyjęcie i przeżywanie Prawdy objawionej 
w Chrystusie oznacza przede wszystkim zgodę na dotknięcie słowem Bożym, które 
Kościół przekazuje nam z pokolenia na pokolenie. Prawda ta nie jest konstrukcją 
intelektualną, zarezerwowaną dla nielicznej grupy wybranych, wyższych lub 

Modlitwa	przy	wigilijnym	stole

Intencje Mszalne 18.1. - 24.1.2021
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Orędzie	Ojca	Świętego	Franciszka	na	Wielki	Post	2021
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