
Temat w tym roku zaprasza nas do medytacji słów z Księgi Hioba: 
“Niewidomemu byłem oczami, chromemu służyłem za nogi” (29,15). Chciał-
bym ją podjąć w perspektywie mądrości serca (sapientia cordis). 
1. Mądrość ta nie jest znajomością teoretyczną...  Jest ona postawą wlaną 

przez Ducha Świętego w umysły i serca tych, którzy potrafią otworzyć się 
na cierpienia braci i dostrzec w nich obraz Boga. Uczyńmy zatem naszym 
zawołanie Psalmu: “Naucz nas liczyć dni nasze / abyśmy osiągnęli mą-
drość serca. 

2.  Mądrością serca jest służba bliźniemu. W mowie Hioba, która zawiera 
słowa “Niewidomemu byłem oczami, chromemu służyłem za nogi” jest 
podkreślony wymiar służby potrzebującym ze strony tego prawego czło-
wieka, który cieszy się autorytetem i zajmuje szczególne miejsce wśród 
starszych miasta.  

3. Mądrość serca to trwanie przy bliźnim. Czas spędzony obok chorego jest 
czasem świętym. To uwielbienie Boga, który kształtuje nas na obraz swego 
Syna, który “nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie 
na okup za wielu” (Mt 20, 28). Jezus sam powiedział: “Ja jestem pośród was 
jako ten, który służy” (Łk 22, 27). 
4. Mądrość serca to wyjście poza siebie ku bliźniemu. Świat, w którym żyje-
my zapomina niekiedy o szczególnej wartości, jaką ma czas spędzony przy 
łóżku chorego, gdyż jest się pochłoniętym przez pośpiech, nawał obowiąz-
ków, rzeczy do wykonania i w ten sposób łatwo zapomina się o wartości bez-
interesownej opieki nad bliźnim. U źródeł takiej postawy jest często letnia 
wiara, która zapomniała o słowach Pana: “Wszystko to Mnieście uczyni-
li” (Mt 25, 40).  
5. Mądrość serca oznacza być solidarnym z bliźnim bez osądzania go. Miłość 
potrzebuje czasu. Czasu, aby leczyć chorych i czasu na ich odwiedzanie.  
 
O Maryjo, Stolico Mądrości, jako nasza Matka wstawiaj się za wszyst-
kimi chorymi i za tymi, którzy się nimi opiekują. Spraw, abyśmy w 
służbie cierpiącemu człowiekowi i przez samo doświadczenie cierpie-
nia, mogli przyjąć i rozwijać w sobie prawdziwą mądrość serca. 
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 CZYTANIA NIEDZIELNE   
 1/  Kpł 13, 1-2 i 45-46; Odosobnienie trędowatego 
Ref ; TYŚ MĄ UCIECZKĄ I MOJA RADOŚCIĄ 
2/  1 Kor, 10,31 - 11,1; Paweł naśladowcą Chrystusa 
 3/  Mk 1, 40-45; Uzdrowienie trędowatego. 

 



Za + Kazimierza Kida (od sąsiadów) 
Za ++ rodz. Gerarda i Małgorzatę Wandzik. 

7.00 
 

17.00 
18.00 

7.00 
 

16.00 

Za + męża i ojca Jana Hendzlik, o dar życia w. 
A D O R A C J A (patrz plan) 
Za + ojca Zdzisława Huzara (4 r.) o dar życia w. 

16.02.2015 

MSZE ŚWIĘTE 15.02: 7.30 I 10.30; ADORACJA 

Za Parafian 
 
Do Serca PJ za wstaw. MB Częstochowskiej z podziękowaniem za 
łaski, z prośbą o dalsze w int. Ireny i Piotra Nowak w 25 r ślubu (TD) 

 17.02.2015;  

7.00 
18.15 

21.02.2015 

Za ++ rodz. Alojzego i Adelajdę Gad, Tomasza i Gertrudę Bartoszek,  
Br. Reinholda, bratową Stefanię, s. Elżbietę i Urszulę, szw. Piotra, s. 
Magdalenę, br. Jana i Wiktora, szwagierki, siostrzeńca Horsta, bratani-
cę Elżbietę, o dar życia w. 
Za Parafian, o ducha pokuty i pojednania. 
W int. Karola w 18 r urodzin 

18.02.2015; Popielec (skarbona: Misje w Togo) 
7.00 

 
 
 

16.00 
18.00 

Za + męża Bronisława, szw. Henryka, teściów Annę i Jana,  
++ z rodziny Paszko 
DROGA KRZYŻOWA 
Za + Gabryelę Poloczek, o radość wieczną. 
 

7.00 
17.00 

Za + Kazimierza Kida (30 dz.) 
Za + matkę Elżbietę Brodziak , brata Rudolfa 

 19.02.2015 

20.02.2015 

Środa 

Czwartek 

Sobota 

Piątek 

7.00 
 

18.00 

Wtorek 

Poniedziałek 

OFIARA NA  
KONFESJONAŁ 

Próby scholi:  
młodsza w czwartek 
16.30; starsza w 
niedzielę o 9.40 

Spotkania: Młodzież III Gim.   
w czwartek po Mszy szkolnej. 
Marianki w czwartek o godz. 15:45 

7.30 
 

10.30 
 
 

15.15 

Za + córkę Izabelę Kostecką i jej matkę chrzestna Teresę 
Banaszczyk, o dar życia w. 
Do Serca PJ i MBNP z podziękowaniem za łaski, z prośba 
o dalsze zdrowie i bł. B  z okazji 55 r ślubu małżonków 
Edyty i Jana Lewandowskich (TD) 
GORZKIE ŻALE  I KAZANIE PASYJNE 

 I W. POSTU. 22.02.2015;  

OGŁOSZENIA: 

NIEDZIELA 

1.   W niedzielę i poniedziałek     adoracja Najsw. Sakramentu. (plan >) 
2. W środę - Popielec. Dzień postu ścisłego. Msze św. O 7,16,18.00. 
     (skarbonka na Misje w Togo) 
   Od Środy Popielcowej katolicy przeżywają  czas pokuty—         

powstrzymujemy się od udziału w zabawach.  
3. W piątek o 17.00 -  Droga Krzyżowa     (zalecki za ++ - przy ołtarzu);  
   W niedzielę  - Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym (ks. Sebastian - 15.15) 
4. Bóg zapłać za pracę przy kościele , ofiary  
5. Gość Niedzielny: Do postu gotowi (19); Europie brakuje rozsądku 

(22); Misjonarze męczennicy (26); Zraniony klasztor (28); Czy wie-
rzymy w tego samego Boga? (30); Urodziny Bpa Wieczorka (I);  

Głos św. Franciszka 

 Zebranie rodziców dzieci kl.3—środa 17.00 

Plan Adoracji w poniedziałek: 
7.30 - Ziętek 
9.30 - seniorzy,  
10.30 - Apostolstwo M. 
11.30 - III Zakon 
12.30 -  Żywy Różaniec 
13.30– Adoracja wynagradzająca - 
       za grzechy pijaństwa i niezgody 
14.30 -  Krupski Młyn 
15.00 - Koronka do Miłosierdzia B 
16.00— szkoła Podst. 
16.30 -  Gimnazjum I i II 
17.00 -  Kand. do Bierzmowania 
17.30 -  ojcowie, matki 

ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO  
NA XXIII ŚWIATOWY DZIEŃ 

CHOREGO (fragmenty) 
„Niewidomemu byłem oczami, chro-
memu służyłem za nogi”. (Hi 29,15) 

 Drodzy bracia i siostry, 
z okazji XXIII Światowego Dnia Cho-
rego, ustanowionego przez św. Jana 
Pawła II, zwracam się do Was wszyst-
kich, którzy nosicie ciężar choroby i 
na wiele sposobów jesteście złączeni z 
cierpiącym ciałem Chrystusa; jak rów-
nież do Was, pracowników i wolonta-
riuszy zaangażowanych w służbie 
zdrowia. (dalej > s. 4) 


