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Przeżywamy dziś VII Niedzielę zwykłą.
Zapraszam na niedzielne Nieszpory o godz. 14.30. Po Nieszporach obowiązkowa
katecheza dla kandydatów do Bierzmowania z klas VIII szkoły podstawowej oraz I
klas szkół ponadpodstawowych.
Dzieci zapraszam na Mszę św. szkolną w czwartek o godz. 18.00.
W sobotę od godz. 8.30 odwiedziny chorych. Proszę o zgłoszenie ich w zakrystii lub
kancelarii parafialnej.
W sobotę o godz. 16.00 odbędzie się spotkanie Marianek. Zapraszamy również
dziewczęta, które chciałyby dołączyć do wspólnoty Dzieci Maryi.
Dziękuję za sprzątanie kościoła. W nadchodzącym tygodniu zapraszam kolejne
Rodziny według wyznaczonej listy.
Serdeczne Bóg zapłać za wszelkie dobro, życzliwość i ofiary.
Dzisiejsza kolekta, jak i za tydzień przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii.
Zachęcam do nabycia Gościa Niedzielnego. Dla dzieci jest Mały Gość Niedzielny.
Dzieci zapraszam do zakrystii po obrazek ze Słowem Bożym i owieczką.
Za tydzień w niedzielę po Nieszporach do godz. 16.00 będzie Adoracja
Najświętszego Sakramentu przed rozpoczęciem Wielkiego Postu. W związku z tym
katecheza dla kandydatów do Bierzmowania odbędzie się w salce parafialnej.
Na prośbę Pani Wójt chciałbym ogłosić zbiórkę funduszy (odbywa się ona w całej
Gminie) na leczenie dla chorego Adama Bieleckiego z Niewodnik, któremu pełnię
szczęścia odbiera ciężka i rzadko spotykana choroba Recklinghausena, inaczej zwana
nerwiakowłókniakowatością typu 1. Koszty leczenia są ogromne i każda ofiara na ten
cel ma ogromne znaczenie. Za tydzień w niedzielę będzie okazja wesprzeć leczenie
Adama. Pod chórem będzie wystawiona skarbonka na ten cel. Wesprzeć to dzieło
można także wpłacając na konto podane na plakacie w gablotce. Serdeczne Bóg
zapłać za waszą ofiarność!

Wszystkim parafianom i gościom w parafii życzę wszelkich
łask Bożych na cały tydzień.
Ks. Daniel Breguła – proboszcz
Na wesoło
Na lekcji religii ksiądz pyta dzieci:
- Kto by chciał iść teraz do nieba?
Zgłaszają się wszystkie dzieci z wyjątkiem Arka.
- Arku, dlaczego ty nie chcesz iść do nieba?
- Bo ja powiedziałem mamie, że po religii przyjdę do domu.
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VII Niedziela Zwykła C 20 lutego 2022 r. Refleksja
Liturgia słowa VII niedzieli zwykłej odsłania nam i przypomina oczekiwania, jakie Bóg ma
względem nas, ludzi, których w dniu chrztu świętego obdarował nowym życiem i uczynił
swoimi dziećmi. Pan Jezus najogólniej wyraża je, formułując nowe przykazanie, które jest dziś
przypomniane w aklamacji przed ewangelią: „Daję wam przykazanie nowe, abyście się
wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem”. Konkretne wskazania ku jego realizacji są
nam przedstawione w dzisiejszej Ewangelii. Pan Jezus wskazuje nam „Miłujcie waszych
nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was
przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. […] pożyczajcie, niczego się za to nie
spodziewając”. I jest jasno określona motywacja: „A wasza nagroda będzie wielka, i będziecie
synami Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych”. Krótko mówiąc:
„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”, tzn. „nie sądźcie […]; nie potępiajcie […];
odpuszczajcie […]. Dawajcie […]; miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną po brzegi”.
Gotowy program drogi do nieba, świata Bożego, przez budowanie królestwa Bożego na ziemi.
Bóg ma względem nas wielkie oczekiwania. Takowe kierował już w Starym Testamencie do
swoich wybrańców, do przywódców Narodu Wybranego, królów i proroków. Pan Bóg
oczekiwał od nich nade wszystko, że będą wiernie wypełniać Jego wolę. Dlatego ich wybierał
i obdarowywał szczególnym wsparciem – mocą swego Ducha. Kiedy więc Saul zlekceważył Bożą
wolę, został odrzucony. Inaczej było z Dawidem. Znamy jego historię i wiemy, że w pewnych
momentach życia bardzo się pogubił i zgrzeszył względem Boga. Dziś jednak słyszymy o jego
zadziwiająco szlachetnym zachowaniu w stosunku do króla Saula, który wręcz polował na
Dawida, aby go zabić. Nie pozwolił wodzowi swej drużyny zabić Saula, gdy ten spał, a oni
niepostrzeżenie zbliżyli się do niego. Nie kierował się więc powszechnie wówczas stosowaną
zasadą z kodeksu Hammurabiego: oko za oko, ząb za ząb. Postąpił tak, jak przystało na Bożego
wybrańca namaszczonego świętym olejem; można powiedzieć: „po Bożemu” i to zupełnie
świadomie, biorąc pod uwagę nade wszystko to, że „Pan nagradza człowieka za sprawiedliwość

i wierność”. W ten sposób w szlachetnym zachowaniu króla Dawida wobec jego prześladowcy
jest nam udzielona podwójna lekcja. Pierwsza: wybranych przez Boga, tych, którzy są
obdarowani Jego Duchem, stać na nieziemskie zachowania. Druga: godnymi Boga i życia z Nim
na wieki jesteśmy wtedy, gdy podejmujemy trud życia i postępowania po Bożemu.
bp Andrzej Czaja

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH I NABOŻEŃSTW
PONIEDZIAŁEK – 21.02.2022 –DZIEŃ POWSZEDNI
18:00 Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Anioła Stróża z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosław. Boże i zdrowie w intencji Livii z okazji
3 rocznicy urodzin oraz o dar życia wiecznego dla śp. Bożydara.
WTOREK –22.02.2022 –ŚWIĘTO KATEDRY ŚW. PIOTRA, APOSTOŁA
18:00 Za + ojca Zygmunta Zamora w 1 r. śm. oraz za + mamę Marię Zamora.
ŚRODA – 23.02.2022 –ŚW. POLIKARPA, BISKUPA I MĘCZENNIKA
18:00 Za ++ ojca Jana w 4 r. śm., brata Piotra, teściów Helenę i Władysława i ++
z pokrewieństwa.
CZWARTEK– 24.02.2022 –DZIEŃ POWSZEDNI
7:00
Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze
błogosław. Boże, opiekę Matki Bożej i zdrowie w intencji Alfreda Sikora z okazji
urodzin.
18:00 Msza św. szkolna - Do Bożego Miłosierdzia o dar życia wiecznego dla ++ z rodzin
Bauman – Krupa.
PIĄTEK– 25.02.2022 –DZIEŃ POWSZEDNI
18:00 Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem św. Ap. Piotra i Pawła podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosław. Boże, Dary Ducha Świętego, opiekę
Matki Bożej i zdrowie w codziennej posłudze kapłańskiej dla ks. Proboszcza Daniela
z okazji urodzin – intencja od Rady Parafialnej i Parafian.
SOBOTA – 26.02.2022 – DZIEŃ POWSZEDNI
7:30
Intencja wolna…
18:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze
błogosław. Boże i zdrowie w intencji Waldemara Seifert z ok. 50 r. urodzin.
NIEDZIELA– 27.02.2022 – VIII ZWYKŁA
7:00
Za ++ mamę Agnieszkę, ojca Pawła, ++ z rodziny Giza, Nieświec i dusze w czyśćcu
cierpiące.
9:00
Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże
błogosław., Dary Ducha Świętego, zdrowie i opiekę Matki Bożej w codziennej
posłudze kapłańskiej w intencji ks. Proboszcza Daniela z ok. urodzin – intencja od
Bractwa Matek z Mechnic, Chróściny i Osiedla.
10:30 Za + Erykę Józefowską w 30 dzień po śmierci.
14:30 Nieszpory i Adoracja Przed rozpoczęciem Wielkiego Postu do godz. 16.00

PONIEDZIAŁEK – 28.02.2022 –DZIEŃ POWSZEDNI
17:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu przed rozpoczęciem Wielkiego Postu!
18:00 Intencja wolna…
18:30 – 20:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu przed rozpoczęciem Wielkiego
Postu!
WTOREK –01.03.2022 –DZIEŃ POWSZEDNI
17:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu przed rozpoczęciem Wielkiego Postu!
18:00 Za + Erykę Józefowską – intencja od Anny Szczygieł.
18:30 – 20:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu przed rozpoczęciem Wielkiego
Postu!
ŚRODA – 02.03.2022 –POPIELEC
9:00
Intencja wolna…
18:00 Do Bożego Miłosierdzia o dar życia wiecznego dla ++ rodziców Agnieszki i Piotra
Kiel
CZWARTEK– 03.03.2022 –I CZWARTEK MIESIĄCA
7:00
Do Chrystusa Najwyższego Kapłana o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne
z naszej parafii, w intencji ks. Proboszcza Daniela, ks. Łukasza, w intencji żyjących
i zmarłych Matek - intencja od Bractwa Matek z Mechnic – GODZINA ŚWIĘTA.
18:00 Msza św. szkolna – Za + Erykę Józefowską – intencja od rodziny Lamchów
i Sypniewskich.
PIĄTEK– 04.03.2022 –ŚWIĘTO ŚW. KAZIMIERZA, KRÓLEWICZA – I PIĄTEK MIESIĄCA
7:00
Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa na wynagrodzenie za nasze grzechy
i całego świata oraz w intencji wszystkich żyjących i ++ Ojców i Bractwa św. Józefa
– intencja od Bractwa Ojców z Mechnic. NABOŻEŃSTWO DO NSPJ
17:15 Droga Krzyżowa za zmarłych polecanych w wypominkach.
18:00 Za + Józefa Witek w 1 r. śm., oraz za + mamę Sylwię i ++ z rodziny.
SOBOTA – 05.03.2022 – I SOBOTA MIESIĄCA
7:30
Ku czci Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny na wynagrodzenie za
grzechy świata oraz w intencji naszych rodzin, aby były silne Bogiem i wzajemną
miłością– intencja od Bractwa Matek z Mechnic. Nabożeństwo wynagradzające
Niepokalanemu Sercu NMP
18:00 Intencja wolna…
NIEDZIELA– 06.03.2022 – I WIELKIEGO POSTU
7:00
Intencja wolna…
9:00
Za ++ męża Bernarda Sordon, rodziców Marię i Józefa Hyla, dziadków Karolinę
i Jakuba Hyla oraz o zdrowie i błogosław. Boże w rodzinach: Sordon, Dambon,
Wystrach, Hyla i Sikora.
10:30 W intencji Parafian.
14:30 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

